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Här är vinnarna i Kalle Ankas lästävling 

 

Under pompa och ståt på lördagen på Kulturhuset Stadsteatern i 
Stockholm korades vinnarna i Kalle Anka & C:o stora lästävling, en 

tävling där barn uppmanats att återberätta en bok i fyra rutor. Över 
1100 bidrag skickades in till tävlingen och de glada vinnarna som kom 
på pallplats blev Jonatan Edlund, Elina Saijets och Sara Marin.  

 
Under hösten har barn över hela Sverige skickat in bidrag till Kalle Ankas stora 

läsutmaning där man uppmanats att läsa en bok och återberätta den i fyra serierutor. 

Hur man valde att återberätta boken var upp till barnen själva och man kunde 

exempelvis välja att teckna, fotografera, klippa och klistra eller vara kreativ på något 

annat sätt. Tävlingen ingår i det nya initiativet Läslov som drivs av Läsrörelsen och ett 

växande nätverk av elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandlare, 

idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag. Tävlingens syfte 

är att främja läsförståelse och skapa intresse för läsning bland barn.  

 

Totalt skickades över 1100 bidrag in och det blev en tuff uppgift för juryn att välja 

vinnarna. Slutligen stod det klart att på förstaplats kom Jonahan Edlund från Stockholm 

för sin tolkning av H.C. Andersens ”Den fula Ankungen” och tilldelades ett stipendium på 

1000 kronor, diplom, pokal, medalj samt ett tecknat serieporträtt.  

  

Juryns motivering lyder: 

”Jonatan har på ett enastående sätt lyckats kombinera läsförståelse med kreativitet och 

hittat nyckeln till berättelsens början, vändning och slut.” 

 

– Det har varit väldigt kul, men också tufft att välja ut vinnarna bland alla dessa 

fantastiska bidrag. Startfältet var väldigt starkt och det var en otrolig bredd bland 

bidragen med allt från tolkningar av klassiska verk till modernare historier, säger Anna 

Bergström, projektledare på Kalle Anka & C:o.      

 

Tävlingsjuryn bestod av författarna Sören Olsson och Anders Jacobsson, serietecknaren 

Arild Midthun, serieskaparen Natalia Batista, samt Anna Bergström projektledare på Kalle 

Anka & C:o.  

 

Bilder finns att ladda ner på Egmont Publishings pressrum på Cision 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Anna Bergström, projektledare Kalle Anka & C:o,  

e-post anna.bergstrom@egmont.se, telefon +46 72 300 61 71. 

 

Vinnarna: 

 

1:a pris 

Jonatan Edlund från Stockholm (Den fula ankungen) med motiveringen: 

Som på ett enastående sätt har lyckats kombinera läsförståelse med kreativitet och hittat 

nyckeln till berättelsens början, vändning och slut. 

 

2:a pris 

Elina Saijets från Skokloster (Ronja Rövardotter) med motiveringen: 

http://news.cision.com/se/egmont-publishing
mailto:anna.bergstrom@egmont.se
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En genomtänkt och tydlig sammanfattning som visar på läsförståelse kombinerat med 

vackra bilder. 

 

3:e pris 

Sara Marin från Skillingaryd (Var är bus-Alfons?) med motiveringen:  

En fantastisk sammanfattning där läsförståelse och påhittighet har kombinerats på ett 

härligt sätt. 

 

4-10:e pris (utan inbördes ordning) 

Malva Andersson (Kalle och chokladfabriken) 

Tyra Forsenberg (Barna Hedenhös) 

Evelina Gustafsson (Guldlock) 

Joel Hemlin (Hungerspelen) 

Jakob Künstlicher (Mio min Mio) 

Linn Nilsson (Trollkarlen från Oz) 

Stella Toepfer (Sagan om det röda äpplet) 


