
kalle ankas 
stora

lästävling!



Välkommen till Kalle Ankas stora lästävling!
Detta är ett initiativ från serietidningen Kalle Anka & C:o för att främja läs-
förståelse och skapa intresse för läsning bland barn. Ta chansen och vinn 
fina priser med dina läsförståelsekunskaper!

Läsning är viktigt!
Att kunna läsa bra gör inte bara att man klarar skolan bättre. 
Det stimulerar fantasin, ger allmänbildning och förbättrar 
bl.a. minnet! De som läser bäst är de som tycker om att läsa. 

Tävlingsuppgift: 
Välj en bok, läs den och återberätta den med bilder i 
fyra serierutor. 
Du kan antingen teckna din serie eller fotografera, klippa och 
klistra eller vara kreativ på något annat sätt. Fokus är på läsförståelsen 
och att du kan visa att du har förstått boken som du har läst på ett sådant sätt att 
du kan återberätta den i fyra serierutor. På sidan 7 kan du se ett exempel där vi har 
sammanfattat serien Kalle Ankas underbara resa genom Sverige i fyra rutor. Serien i 
sin helhet kan du läsa i Kalle Anka & C:o nummer 38. På baksidan finns det en mall 
som du kan använda!

Kalle Anka & C:o:s lästävlingshäfte ges ut av Egmont Publishing AB. Ansvarig utgivare: Daniel Carls-
son. Produktchef: Ulf Lundin Nilsson. Projektledare: Anna Bergström. Layout: Hanna Strömberg. 
Adress: Kalle Anka & C:o, 205 08 Malmö. Tel: 040-693 94 00. Tryckt i Litauen, 2015. © Disney

Deltagare: 
Alla upp till och med 14 år.  
Individuella bidrag.
Priser: 
1:a pris: Stipendium på 1000 kr, 
diplom, pokal, medalj, resa till finalen i 
Stockholm (tävlande + en vuxen) och 
ett tecknat serieporträtt.
2:a-3:e pris: Diplom, pokal och medalj.
4:e-10:e pris. Diplom och medalj.
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Diplom 
till alla 

tävlande!



Kalle Anka & C:o samarbetar med LÄSLOV vecka 44 som är ett brett läsfrämjande 
samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, 

bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i 
ett stort växande nätverk. 

Skicka ditt bidrag tillsammans med ditt namn, adress och telefonnummer till Kalle 
Anka & C:o, Egmont Publishing AB, 205 08 Malmö. Märk kuvertet “Kalle Ankas 
lästävling”. Du kan också mejla ditt bidrag till tavling@kalleanka.se. Glöm inte att 
be en förälder om lov att delta i tävlingen. Vi vill ha ditt bidrag senast den 4 oktober 
2015.

Vinnarna utses av en jury som består av:
Göran Hägg, författare och ambassadör för Läsrörelsen  
Sören Olsson och Anders Jacobsson, barnboksförfattare till bland annat 
böckerna om Sune och Bert 
Arild Midthun, Kalle Anka-tecknare
Natalia Batista, serieskapare, illustratör och lärare på Serieskolan i Malmö 
Anna Bergström, redaktionell projektledare för Kalle Anka & C:o
Final och prisutdelning kommer att ske under pompa och ståt under Läslovet, 
lördagen den 31 oktober 2015 kl 13.00, på Serieteket och det vuxenfria biblioteket 
TioTretton på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Kom dit och träffa Kalle Anka-
tecknaren Arild Midthun och delta i serieworkshop och andra Kalle Anka-aktiviteter!
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Prisutdelning 
i Stockholm!

I flera nummer av Kalle Anka & C:o i höst kommer vi att ha fokus på litterära klassiker 
där kända berättelser tolkas utifrån ett Ankeborgsperspektiv. I nr. 38 kommer 
historien om Kalle Ankas underbara resa genom Sverige att berättas. Den bygger på 
den klassiska berättelsen om Nils Holgerson av Selma Lagerlöf. Vår Kalle-historia är 
skriven av Göran Hägg, författare, serieälskare och engagerad i Läsrörelsen. I andra 
nummer av Kalle Anka & C:o kommer bland annat Bockarna Bruse, Snödrottningen 
och Hans och Greta att tolkas.



En  
underbar 
resa
Läs hela serien i  
Kalle Anka & C:o 38.





Syftet med tävlingen är att främja läsning bland barn. Tävlingen bygger på en 
uppgift ur lärarhandledningen Skapa egna serier som finns att ladda ner gratis på 
Serieriundervisningen.se. Serier i Undervisningen är ett långsiktigt initiativ för ökad 
läslust och förbättrad läsförståelse bland svenska skolbarn. Skolor och pedagogiska 
verksamheter erbjuds undervisningsmaterial i form av gratis lärarhandledningar (av 
lärare, för lärare), seriematerial till självkostnadspris samt arrangemang av workshops 
och besök av serieskapare. Projektet drivs av Egmont Publishing i samarbete med 
bl.a. Seriefrämjandet och Apart förlag. Läs mer på Serieriundervisningen.se.

Den svenska serieskaparen Henrik Lange har 
kommit på ett eget knep för att sammanfatta 
böcker. Han återberättar helt enkelt historier i 
förkortad serieform på endast fyra serierutor. 
För inspiration kan du alltså kolla in Henrik 
Langes “bråttom-böcker”.

Tips från Henrik:

Har du några bra tips till 
den som vill återberätta 

en bok i fyra rutor?

Alltid Kalle Anka.Vem är din favorit i Ankeborg?

Försök hitta början, mitten och ett slut. 
Tänk på vad det är för stämning i boken – 

om det är romantik eller en rysare.

Robinson Kruse var enkel och Mig äger ingen var svår. Fast det är 
olika. Favoritböckerna är lätta, men de kan vara svåra för att man kan 
dem så bra. Och de böcker som man inte läst så noga, de är svåra för 
att man inte kan så mycket om dem. Men just det kan bli det roliga. 

Vilken bok har varit lättast/svårast att återberätta?

                                        Jag skulle sätta igång 
med en ny bok och ville ha lite idéer från andras 
böcker. Sedan hörde jag flera som hade dåligt 

samvete för att de inte hade läst Sagan om 
ringen-böckerna som gick på bio. Så jag tänkte 
att jag hjälper dem förstå vad boken handlar om. 
Sedan kunde jag inte sluta banta ner romaner.

Hur kom du på idén att 
berätta i fyra serierutor?
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Kalle Ankas  
underbara resa  
genom Sverige

Kalle är på semester på 
en gård i södra Sverige 
när han blir förtrollad och 
krympt av en hustomte. 
När gårdens gås flyger 
iväg med de förbiflygande 
gässen hänger Kalle med.

Kalle flyger med gässen 
över hela Sverige och 
hjälper dem med olika 
uppdrag, bland annat 
befriar han örnen Gorgo 
på Skansen och landar 
på Kebenekaise.

På vägen hem hittar 
Kalle en skatt. Kalle har 
lärt sig att vara osjälvisk 
och hustomten trollar 
tillbaka honom. 
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