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Kalle Anka satsar på underhållande matematik i 
samarbete med Mattecentrum 
 
Under 2013 släpps sex specialnummer av Kalle Anka & C:o som är inriktade på olika 
naturvetenskapliga områden. Först ut är ett mattenummer som har kommit till genom 
ett samarbete med den ideella föreningen Mattecentrum. Genom att sätta matematik i 
ett underhållande sammanhang vill tidningen göra läsarna sugna på att lära sig ännu 
mer om matte. 
 
I serien ”Sannolikhetsmaskinen” får vi följa med 
Kalle Anka när han försöker bestämma sig för 
om han först ska gå till Kajsa eller till Farmor-
Anka för att äta paj, och vad som sannolikt 
händer om han väljer det ena framför det andra. 
Genom Oppfinnar-Jockes nya manick 
”Sannolikhetsmaskinen” får Kalle Anka oväntad 
hjälp på traven. Matematiktemat i Kalle Anka & 
C:o nr 10 innefattar även roliga matteklurigheter 
med Gröngölingarna och ett redaktionellt 
uppslag där bland annat mattenöten ”Monty 
Hall-problemet” presenteras på ett kul Kalle 
Anka-vis. 
 
– Serietidningsformatet fungerar väldigt bra att kombinera med lärande och kryddat med 
världens roligaste anka så blir det en fantastisk kombination. Med den här satsningen 
hoppas vi framförallt på att genom ett kul och annorlunda sätt bidra till att öka våra yngre 
läsares lust att lära sig ännu mer om matematik och naturvetenskap, säger Jonas Lidheimer, 
projektledare för Kalle Anka & C:o på Egmont Kids Media Nordic.  
 
Samarbetspartner i det aktuella numret är den ideella föreningen Mattecentrum, som ger 
gratis mattehjälp över hela Sverige, och som bland annat kommit med idéer och underlag till 
de redaktionella sidorna om matematik.  
 
– För mig som alltid varit ett stort Kalle-fan är det härligt att det nu blir ett temanummer med 
inriktning matematik. Förhoppningsvis tänder det en extra liten gnista av intresse mot 
matematik och gör så att fler barn och ungdomar får upp ögonen för ämnet, säger Johan 
Wendt, matteälskare och grundare av Mattecentrum. 
 
Kalle Anka & C:o nr 10 – kul med naturvetenskap! finns att köpa i butik från och med 
den 5 mars. Övriga naturvetenskapliga specialnummer under 2013 är: 
 
Kalle Anka & C:o nr 17 – naturfenomen  
Kalle Anka & C:o nr 24 – biologi  
Kalle Anka & C:o nr 32 – astronomi  
Kalle Anka & C:o nr 37 – fysik 
Kalle Anka & C:o nr 41 – kemi  
 
Gå även in på www.kalleanka.se för mer matematiska skojigheter. 
 
Bilder laddas ner från Egmont Kids Media Nordics pressrum på mynewsdesk.  
 

http://www.kalleanka.se/
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/egmont-kaernan
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För mer information vänligen kontakta: 

Jonas Lidheimer, PR-ansvarig och Projektledare, Kalle Anka & C:o, Egmont Kids Media 

Nordic. Jonas.Lidheimer@emont.se, 040-693 94 62. 

 

Kontakt Mattecentrum: 

Johan Wendt, Grundare/Ordförande Mattecentrum, Johan@mattecentrum.se,  

070-23 20 264. 

 

 

Egmont Kids Media Nordic AB, med verksamhet i Malmö, är marknadsledande inom barn- 

och ungdomsmedia samt spel och pussel. Egmont Kids Media i Sverige omsätter 500 

miljoner SEK (2011) och har 105 anställda. Verksamheten ingår i den internationella 

Egmontkoncernen, en av Skandinaviens ledande mediekoncerner med 6 400 medarbetare 

och som ger ut medier i över 30 länder. Egmonts totala omsättning uppgick 2011 till 1,4 

miljarder EUR. Läs mer på www.egmontkm.se och www.egmont.com  

 

Mattecentrum är en ideell förening som helt gratis hjälper över 100 000 barn och ungdomar 

att förbättra sina kunskaper i matematik. Mattecentrum arrangerar öppna räknestugor i 19 

städer och erbjuder hjälp på Internet via www.Matteboken.se  
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