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FORORD

Det fins veldig mange fordeler med å bruke tegneserier i 
undervisningen. Dette gjelder særlig narrative tegneserier, som 
Donald Duck-seriene er et godt eksempel på. Leseglede, støtte fra 
illustrasjonene og kunnskap om klassisk fortellerstruktur er noen 
av disse nevnte fordelene. En av de mest givende pedagogiske og 
språkutviklende fordelene med tegneserier i undervisningen er at 
elevene leser og jobber med de samme tekstene samtidig. Kun med 
høytopplesning kan vi lærere ellers oppnå de samme fordelene, for 
eksempel via felles diskusjoner der alle kan uttale seg, lytte og lære 
av hverandre.

Denne veiledningen er utviklet for lærere som vil bruke tegneserier 
i sin undervisning, med fokus på norskfaget hos 3. trinn og oppover. 
Den åpner i utgangspunktet for at man skal kunne jobbe med 
alle slags Donald Duck-historier, men har konkrete oppgaver til ti 
spesifikke historier. Disse er samlet i et hefte; «Donald Duck og 
vennene hans». I tillegg finnes heftet «Velkommen til Andeby», som 
også omtales i veiledningen. Begge disse heftene kan bestilles via 
nettsiden donaldiskolen.no 

Veiledningen introduserer karakterene, Andeby og to av 
serieskaperne, men hovedfokuset ligger på oppgaver elevene kan 
arbeide med. Utvalget er stort og variert og skal kunne tilpasses 
klassens og elevenes behov og interesser. Oppgavene er laget med 
læreplanen i tankene, og tar for seg et stort antall av norskfagets 
målsettinger.

Donald Duck-tegneseriene er gode eksempler på karakterdrevne 
historier, noe elevene forhåpentligvis vil kunne få glede av senere 
også.

Lykke til!
Melinda Galaczy
Malmø, september 2013
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RUTER I RIKTIG REKKEFØLGE
En passende oppgave man gjerne kan begynne med, der 

elevene ikke trenger forkunnskaper til Donald Duck, er å sortere 
tegneserieruter i riktig rekkefølge. Det vil si at man tar noen få ruter 
fra en tegneserie og lar elevene selv komme frem til hva som er 
rutenes rette rekkefølge.

Del elevene inn i grupper på 3-5 personer. Hver gruppe får 
utdelt de samme serierutene. La dem diskutere seg frem til hvilken 
rekkefølge rutene burde være i, og hva slags historie det blir. Man 
kan også inkludere en setning eller to til hver rute. La elevene 
så fortelle historien. Deretter kan man lese originalhistorien, for 
eksempel “En krone spart …”, som fins i heftet “Velkommen til 
Andeby”. Bruk kopivedlegget “SERIERUTER UTKLIPP”. 

Obs! For de yngste elevene burde man bruke færre ruter.

OPPGAVER TIL VALGFRIE SERIER
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ANDEBY
Se på kartet over Andeby i fellesskap (kartet fins i heftet 

“Velkommen til Andeby”). Hva slags by er Andeby? Hva slags 
bygninger fins der, hva slags funksjon har de? Se på deres egen 
hjemby – kart er lett å finne, bruk for eksempel Google Earth eller 
Google Maps. Hvilke likheter og ulikheter ser dere mellom Andeby og 
deres egen by? Hva kommer likhetene/ulikhetene av?

Er det noen i klassen som kjenner til noen av bygningene i 
Andeby? Samle Andeby-relaterte ord på tavlen.

En oppgave som egner seg dersom elevene har tid til overs etter 
lesning (eller i ledige stunder under pågående prosjekter), er å la 
klassen lage sin egen by.

Be elevene hente inspirasjon enten fra sin egen hjemby eller fra 
fiktive byer som Andeby. Begynn med å dele elevene inn i grupper 
og gjør hver gruppe ansvarlig for et tema (for eksempel: karakterer 
– miljø – bygninger – konflikter/problemer). Alternativt kan hver 
enkelt gruppe lage hver sin by. Men det skapes en fin tilhørighets- 
og samarbeidsfølelse av det å lage en felles by. Etter første 
brainstorming samler man alle ideer i et felles forum, for eksempel 
ved å skrive alt opp på tavlen.

Hva slags karakterer fins i byen? Fins det helter/skurker, eller 
er byen mer slik som Andeby, der karakterene er mer eller mindre 
vanlige og menneskelige? Skal karakterene være dyr/mennesker/noe 
annet? Hva slags egenskaper har de? Hva slags personlighet har de?

Hvordan ser byen ut? Hva er viktige steder i byen? Tegn et kart og 
beskriv den. Inkluder det obligatoriske – det vil si, hva er det en by 
må ha for å kunne fungere?

Lag en tegneserie, alternativt en historie, som utspiller seg i byen 
deres. Alternativt kan byen presenteres som en boligmesse der ulike 
steder og bygninger presenteres. Kun fantasien (og kanskje tiden) 
setter grenser for prosjektet. Man kan også besøke særpregede eller 
unike bygninger i egen by og deretter forsøke å kopiere – kanskje til 
og med forbedre? – byen sin. Oppgaven kan også kombineres med 
tematikk rundt bærekraftig utvikling.

Denne oppgaven kan også gjøres til en animert film. Det fins en 
rekke hjelpemiddel på internett.
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BEVISSTGJØRING RUNDT ORD

• Lag rim basert på karakterenes personlighetstrekk. For eksempel:

Donald Duck har uflaks støtt
Mer enn noen du har møtt

Skrue McDuck er rikest i verden
Men jammen har han blitt gjerrig på ferden

Fetter Anton er lykkelig og lat
Han får luksus servert på et fat

Bestemor Duck er en kjempegod kokk
Når hun disker opp får man aldri nok

Magica fra Tryll er farlig og vill
En heks som gjør hva enn som må til

• Snakkebobler. Hvilke ulike typer snakkebobler fins det? Skriv 
opp på tavlen. Hva står/kan stå i de ulike typene snakkebobler? 
La elevene få finne på en egen karakter (alternativt bruke en 
eksisterende) og lage passende snakkebobler til karakteren.

• Etter gjennomlesing av en historie kan elevene streke under ord 
de ikke forstår. Forklar hva de betyr.

• Samle idiomatiske uttrykk – hva betyr de? Hvordan kan de brukes 
i andre sammenhenger?

• Onomatopoetikon: Lydord, som er veldig vanlig i tegneserier. 
Hvordan høres de ulike lydordene ut? La elevene både få lage 
og skrive ordene.

• Fins det spesifikke ord som de ulike karakterene benytter seg 
ekstra mye av? Hvilke? Be elevene finne ord som er typiske Andeby-
ord – som for eksempel Bobleslurp og Langtvekkistan. (Disse to 
ordene har for øvrig sin opprinnelse i Donald Duck-tegneserien.)
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SKRIVEREGLER

Hvordan skriver man god dialog? Tegneserier egner seg godt for 
dialogtrening, ettersom all tekst her i prinsippet er dialogbasert. 
Hva inkluderes i dialogen, og hva utelates? Hvordan prater vi og 
hvilke ord bruker vi for å uttrykke ulike følelser? Be elevene lese en 
tegneserie og deretter lage en liste over ord som beskriver følelser. 
La dem sortere dem etter for eksempel positive og negative ord. 
Snart vil de oppdage at flere av ordene hører til i begge kategorier, 
avhengig av hvordan de brukes, og med litt hjelp vil elevene oppdage 
at det er situasjonen/sammenhengen – dialogen – som styrer 
språket.

• Gi elevene et utvalg følelser, eventuelt situasjoner. La dem tegne 
snakkebobler til strekmenn der de formidler følelsene/situasjonene. 
Bruk kopivedlegget “SNAKKEBOBLER”.

• I tegneserier brukes ofte variert tegnsetting. Se på snakkeboblene: 
Når/i hvilke situasjoner forekommer de ulike tegnene i teksten? 
Gå tilbake til forrige oppgave og jobb nå i stedet med tegnsetting.

• I dialogtrening kan elevene ha godt av å lytte til ekte dialoger, 
gjerne mellom barn/barn, lærer/forelder og så videre. Deretter kan 
de selv forsøke å gjenskape dialogen, både muntlig og i tekst, med 
rett tegnsetting og ordbruk.
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ANIMASJON

En måte å kombinere tekst, bilde og lyd på, er å lage 
animasjonssnutter av eksisterende tegneserier, eller kanskje enda 
bedre, elevenes egen tolkning av en serie. Oppgaven kan også 
gi elevene trening i det å identifisere de viktigste elementene i en 
historie. Her kan man lage en dreiebok når man skriver manuset. 
Bruk kopivedlegget “STORYBOARD/DREIEBOK”.

• Det er mange valgmuligheter her. Dersom man vil spare tid, eller 
dersom elevene vil slippe å tegne selv, kan man klippe ut karakterer 
og øyeblikk fra tegneserien eller fra aviser og bruke utklippene 
til animasjon. Man kan selvsagt også kombinere ferdig materiale 
med egentegnet materiale. Det fins hjelpemidler og veiledninger til 
hvordan lage animasjon på internett.
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LESETRENING

• Høytlesningstrening: La elevene lese dialogene med innlevelse, 
øve på dem, lese dem høyt for klassen og deretter la tilhørerne gjette 
hvilken karakter som sier hva. Ulike grupper i klassen leser ulike 
historier.

• La ulike grupper lese hver sin historie. Øv på å gjenfortelle historien 
slik at handlingen blir forståelig for en som ikke har lest den. Finn 
de sentrale delene (innledning – hoveddel – avslutning) og den røde 
tråden.

• Velg/del ut ulike historier til ulike grupper. La gruppene dramatisere 
historiene/deler av historiene.

• La elevene gjette på karakterer ut fra rim som elevene selv lager. 
Rimene skal være uten navn, men med mange karaktertrekk. Ulike 
grupper er ansvarlige for ulike karakterer. Alle gruppene får et antall 
karaktertrekk/ord som hører til med deres utvalgte karakter. La dem 
skrive dikt uten å nevne karakterens navn og la tilhørerne gjette hvem 
rimet handler om.
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JOBBE MED KARAKTERENE

La elevene lese “Velkommen til Andeby” i eget tempo. Her 
presenteres samtlige viktige karakterer i relativt korte tekster. Dette 
er en enkel måte for elevene å forme sine egne tanker om Andeby og 
byens beboere på. Klassen kan diskutere flere av historiene i dette 
heftet, men kanskje især historien om Dolly Duck (Overstrømmende 
suksess). Her er Dolly rørlegger (med rosa klær og rosa verktøybelte, 
selvsagt!), og hennes nye kollega er forbauset over yrkesvalget 
hennes. Hva sier elevene, fins det jobber som er spesielt egnet 
for menn eller kvinner? Hvilke jobber er det snakk om i så fall, og 
hvorfor? Kan man skrive en historie/et skuespill om dette der ordene 
“han” og “hun” utelates? Hva blir resultatet? La elevene forsøke.
Etter at elevene har lest “Velkommen til Andeby” (og eventuelt 
for eksempel har sett på relevante videoklipp med figurene på 
Youtube) kan de få ansvar for en karakter hver. De bør få velge en 
karakter selv, alternativt kan man trekke lodd om dem. Dette skal 
så bli en presentasjon/et prosjekt (avhengig av behov/interesse) om 
karakteren. Her kan man inkludere rekvisitter, det gjør det selvsagt 
morsommere. På slutten av presentasjonen kan man igjen la 
tilhørerne få gjette. En mal for karakteren kan for eksempel se slik ut:

• Jeg er …

• Jeg liker …

• Jeg er i familie med …

• Jeg pleier ofte å si …

• Jeg liker/liker ikke …

Det kan bli morsommere dersom to eller flere elever samarbeider, slik at de 
dermed kan delta i hverandres presentasjoner av karakteren. Oppgaven blir 
på denne måten ikke bare mer givende, dette bidrar også til å avdramatisere 
eventuell frykt for fremføringen.

• Karakterene i Donald Duck er gjennomtenkte og ulike. Kan elevene kjenne 
seg igjen i noen av karakterene? I så fall, i hvilke personlighetstrekk?

• Beskriv X med fem ord. Samle deretter alle karakterene på tavlen. 
Skriv dikt om karakterene basert på de fem ordene.

• Sett X i en spesifikk situasjon. Hva sier X? Samle morsomme sitat fra 
Donald Duck eller en annen karakter. Hvordan prater X? Hva gjør X? Lag 
en tegneserie og bruk sitatene. Sitatene kan også brukes som inspirasjon 
dersom man heller vil jobbe med en oppgave der elevene skaper sin egen 
karakter og forteller en historie om denne.

• Morsomme/fiffige sitater kan også brukes til å lage dikt eller rim.

• Etter å ha lest tegneseriene kan elevene få gå inn på donald.no/
duckipedia, der blant andre Donald Duck presenteres i bilder. La elevene 
beskrive bildene. Hvilke personlighetstrekk kommer til syne? Denne 
oppgaven egner seg godt for grupper, og etter at gruppene har diskutert 
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ferdig kan man ved behov ha felles diskusjon i klassen. Er det noen som har 
oversett noen av Donalds karaktertrekk? Hvilke, og hvorfor?

• Det fins mye nyttig man kan benytte seg av på donald.no. Det fins flere 
oppgaver og tester, men quizen “Hvem er du i Andeby?” er kanskje særlig 
relevant. Hvem blir elevene i Donald Duck & Co, og hvorfor?

• Donald har ofte uflaks. Finn en serie der han har uflaks, og snu den slik at 
han har flaks. Hvordan slutter historien da?

• Skriv historier selv, basert på de ulike karakterenes personligheter. 
Hvordan er Donald i klasserommet, for eksempel?

• Beskriv en karakter (følg gjerne samme oppskrift når elevene skal skape 
sin egen karakter):
 - Navn:
 - Alder:
 - Beskriv karakterens egenskaper i store trekk. Positive og negative.
 - Hva gjør karakteren interessant? Annerledes? Fascinerende?
 - Hva er viktig for karakteren? Hva vil den? Hvordan kommer dette  
  frem i handlingen?
 - Hvordan snakker karakteren? Lange eller korte setninger?   
  Ordforråd? Typiske uttrykk?

• Forfatterpresentasjon: Mange tegneserieskapere bidrar i Donald Duck 
& Co. Carl Barks og Don Rosa er blant de mest kjente (se avsnittet om 
“Serieskapere”). La elevene presentere tegneserieskaperne for medelever.

• Fokus på adjektiv: La elevene sitte i par eller grupper og trekke lodd om 
de ulike karakterene. La dem deretter plukke adjektiv (for eksempel ut av 
en hatt/fra et bord) som de syns passer karakteren. Elevene i gruppen skal 
være enige om valget, og de skal kunne begrunne valget (alternativt får 
man en fin diskusjon rundt egenskaper/kvaliteter). Når de er ferdige leser de 
opp adjektivene, og resten av klassen gjetter hvilken karakter de beskriver. 
Til denne oppgaven burde man ha samlet et stort antall adjektiv å velge 
mellom på forhånd. Videre kan elevene få skrive faktaboks om karakterene 
sine og ikke minst rangere karakteren/gi karakteren poeng på en skala.
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ALT FOR KUNSTEN – side 3 i Donald Duck og vennene hans

I denne historien møter vi Mikke Mus i den klassiske rollen som 
smart og kjapptenkt helt. Historien begynner i Andeby, der Minni tar 
med en motvillig Mikke på kunstutstillingen til den hyllede kunstneren 
Kåre Klatt-Smøresen. Det viser seg snart at Kåre har tatt musen 
Thalia, Zevs datter, til fange, for å bruke henne til å skape kunst. 
Når Mikke finner ut dette vil han selvsagt redde Thalia. Ikke bare 
blir Mikke selv inspirert av kunsten, han ender til og med opp hos 
gudene på Olympen i sitt forsøk på å hjelpe Thalia hjem. Leseren får 
med andre ord stifte bekjentskap med den greske mytologien.

Oppgaver:

• Serien krever en del av leseren hva gjelder ordforståelse, og man burde 
kanskje til og med inkludere en innføring i mytologien. Muse, Olympen, 
århundre, inspirasjon, panteon, troverdighet, svindel og forfengelighet er 
ord/begrep som burde forklares før elevene leser historien.

• Fins det skurker og helter i historien? Hva er det som gjør dem til skurker 
og helter?

• Hva skjer i historien? Den er ganske lang og inneholder flere karakterer 
enn mange andre historier. Det kan derfor være lurt å gjennomgå den i 
plenum, eksempelvis ved å lage et tids- og hendelsesforløp.

• Det fins forenklede utgaver av flere av de gamle, greske gudemytene. 
Høytlesning fra disse, eller utdrag fra bøker som for eksempel “Helter og 
monstre på himmelhvelvingen” av Maj Samzelius, pleier å være populært. 
Lag sammendrag i fellesskap.

• Lag en “savnet”-plakat:
 
 SAVNET!
 GUDENE HAR FORSVUNNET!

Gudene har alltid vært upålitelige. Menneskene i det gamle Hellas visste 
aldri hva de kunne finne på. På besøk til Olympen oppdager dere at alle 
gudene er vekk! Ingen vet hvor de befinner seg, men de må ha reist til 
menneskenes verden.

Elevene lager “savnet”-plakater. Hver elev får ansvar for en gud de må finne 
igjen.

La dem lese seg opp på sin gud. Informasjon fins blant annet på Wikipedia. 
Lag en “savnet”-plakat der man inkluderer navn, kjennetegn, symboler, 
typisk oppførsel, slektninger og bilde.

OPPGAVER TIL SPESIFIKKE SERIER
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TRYLLESTAV MOT HAKKESPETTER 
– side 23 i Donald Duck og vennene hans

Denne historien er perfekt å lese etter Alt for kunsten, ettersom Ole, 
Dole og Doffen refererer til Odyssevs. De kan selvsagt alt om Homer 
takket være Hakkespettboken og benytter seg av Odyssevs’ triks for 
å unnslippe Magica fra Trylls magi. Hun er som vanlig ute etter onkel 
Skrues tiøring, som hun tror vil gi henne uendelige magiske krefter. 
Dette er selvsagt målet hennes også i denne historien. Men Ole, Dole 
og Doffen, i samarbeid med Donald, klarer å overvinne Magica ved 
hjelp av kunnskap og sunn fornuft.

Oppgaver:

• La elevene beskrive Magica som karakter. Hvordan ser hun ut? Hva slags 
egenskaper har hun? Er hun slem?

• Magica ønsker seg makt og uendelige krefter. Hva tror elevene at hun 
ville bruke dette til om hun fikk det? La dem skrive om historien slik at 
den slutter med at Magica får tiøringen. Hva skjer da? Elevene kan sitte 
i grupper der de tegner og skriver manus til en ny siste side. La dem 
deretter sammenligne sine nye sluttscener. Alternativt kan man også stoppe 
lesningen av historien før siste side og heller la elevene gjette hvordan det 
hele vil ende.

• Spør elevene hva de ville gjort om de fikk uendelig med makt og magiske 
krefter. Brainstorm med dem og la dem skrive en historie med tittelen 
“Hvis jeg bestemte over hele verden”.

• Hvilke andre trollmenn/hekser kjenner elevene til? Hva er deres 
egenskaper? Hva bruker de kreftene sine til? Sammenlign med Magica 
fra Tryll.
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DE VARIGE VERDIER – side 35 i  Donald Duck og vennene hans

I denne klassiske Carl Barks-historien fra 1951 får leseren på 
forståelig vis et innblikk i en av markedsøkonomiens grunnsteiner, 
nemlig ideen om tilbud og etterspørsel.

Donald er som vanlig misfornøyd med å måtte jobbe og drømmer 
i stedet om å bli rik. Ole, Dole og Doffen derimot jobber hardt, de 
forstår at for å nå sine mål må man arbeide for det. Dette er noe 
onkel Skrue setter så pris på at han til og med gir dem 25 øre ekstra 
i lønn.

Denne historien kan med fordel leses, når elevene kjenner godt 
til karakterene. Dette fordi onkel Skrue her oppfører seg ganske 
ukarakteristisk når alle pengene hans forsvinner i en kraftig syklon. 
Det leseren snart blir klar over, er at han forstår at når pengene hans 
regner ned igjen på folket vil de slutte å arbeide og produsere varer. 
Derfor vil de snart måtte komme til ham og handle, og han kan kreve 
akkurat så mye som han vil i betaling og på den måten få tilbake 
pengene sine.

Oppgaver:

• Første side passer utmerket til dialogtrening. Bruk kopivedlegget 
“SERIESIDE DE VARIGE VERDIER”, som har tomme snakkebobler, og la 
elevene skrive inn det de selv tror er troverdig dialog basert på karakterenes 
ansiktsuttrykk og kroppsspråk.

• Hvordan prater Donald/nevøene/onkel Skrue? Hva er en typisk ting for de 
ulike å si? Hvilke ord og uttrykk benytter de seg av? La elevene se på rutene 
i grupper for å analysere hendelser, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Hva blir 
sagt, og hvordan blir det formidlet? Notater rundt dette er kanskje lettere 
å gjøre individuelt, og så kan de sammenligne funn i gruppen etterpå. Gå 
gjennom – hvis dette ikke allerede er gjort – hva man må tenke på når man 
skriver dialog:
 - man må skrive slik de ulike karakterene prater
 - inkluder bare det som er viktig for historien
 - dialogen skal bære handlingen fremover
 - man må passe på rett bruk av tegnsetting

• Stopp lesingen på sjette side i historien. La elevene gjette – hva kommer 
til å skje?

• Etter at historien er ferdig gjennomlest: Hva har Donald lært?

• Snakk om mål og drømmer. Hva må man gjøre for å nå sine mål? Når man 
snakker om drømmer kan man høre på/lese teksten til Cornelis Vreeswijks 
“I natt jeg drømte” (norsk tekst av Vreeswijk/Per Johan Kjærstad). Diskuter 
sangen og la elevene deretter skrive egne dikt om drømmer, de være seg 
små eller store. La dem illustrere teksten!

• Historiens tittel: Hvorfor heter den “De varige verdier”?

• Spør elevene: Hva ville du gjort om du fikk en million?
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KATASTROFAL KLATRETUR – side 45 i Donald Duck og vennene hans

Katastrofal klatretur av Carl Barks fra 1972 er en historie med 
bærekraftig utvikling og miljøvern som tema. Ole, Dole og Doffen skal 
på en årlig utflukt til det nærliggende Grønnpraktfjellet sammen med 
hakkespettene. Vel fremme oppdager de at noen borrer hull i fjellet. 
Det viser seg å være onkel Skrue, som har oppdaget at han kan 
utvinne kull der og tjene en formue. Denne historien viser tydelig to 
ulike måter å benytte seg av naturens ressurser på.

Oppgaver:

• Før man begynner å lese historien kan det være nødvendig å gå gjennom 
noen vanskelige ord og uttrykk, som for eksempel degradert, vanære, 
gruvedrift, kullmangel og energikrise.

• Hva er hakkespettbevegelsen? Hva kan elevene om hakkespettene?

• Onkel Skrue er ute etter kull. Hvorfor? Diskuter hvor man får energi fra i 
dag og hva vi trenger energi til.

• Hvilke eksempler har vi på naturkatastrofer som er menneskeskapte? 
Oljekatastrofen i Mexicogolfen i 2010 er den vi har friskest i minne. På 
miljoagentene.no/fakta fins mye nyttig informasjon om energi, CO2-utslipp 
og eksempler på hvordan vi påvirker miljøet.

• Hvilke løsninger kan elevene komme på som vil minske vårt 
energiforbruk? Hva kan de gjøre hjemme/på skolen/i byen/i Norge/i verden? 
La elevene sitte i grupper og lage lister. La dem deretter finne minst et 
miljøvennlig grep de vil forsøke å gjennomføre i for eksempel en uke. Før 
prosjektet utføres kan de skrive prosjektplan med hva de skal gjøre, og når 
uken er omme kan de evaluere resultatet.
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STERKE-TOR – side 58 i Donald Duck og vennene hans

I Carl Barks’ historie fra 1950 møter vi Donald som den typisk 
impulsive anden han er. Ikke bare får han et raseriutbrudd over 
nevøenes dilla på superhelten Sterke-Tor, han drikker til og med 
medisin uten å vite hva den inneholder – rett og slett fordi han tror 
det er magedråper, og han drikker den selvsagt uten å legge merke 
til den svært synlige advarselen.

Etter en rekke forvekslingsscenarioer blir det tydelig at voksne ofte 
har mindre fornuft enn barn (Ole, Dole og Doffen vet for eksempel 
at Sterke-Tor er oppdiktet, mens Donald tror faktisk at han blir en 
superhelt etter å ha drukket magedråpene).

 
Oppgaver:

• I typisk Carl Barks-stil er denne full av gjennomtenkte ord og uttrykk. 
I ulage, kløyve fjell og svak som en påskelilje er noen eksempler. Ettersom 
konteksten de viser seg i er ganske tydelig kan man etter gjennomlesning 
la elevene selv gjette seg frem til hva uttrykkene betyr.

• Før man leser historien kan man vurdere å bruke også denne førstesiden 
til dialogtrening (se kopivedlegg “SERIESIDE STERKE-TOR”). Her må 
elevene gjette på hvorfor Donald er så sint. Det går selvsagt ikke an å 
resonere seg frem til, ettersom sinnet hans er irrasjonelt, men det kan bli 
morsomt å gjette.

• Hva velger Donald å bruke superkreftene til? La elevene gå gjennom 
teksten i fellesskap. La dem deretter tenke over hva de selv ville gjort. 
Om de fikk en superkraft – hva slags kraft ville det vært, og hvorfor? Her 
passer det bra å snakke i plenum om hvilke superhelter elevene kjenner til. 
Hvordan utmerker en superhelt seg? Batman, Fantomet, Supermann og 
Spider-Man er selvsagte eksempler, men hva sier elevene om for eksempel 
Pippi Langstrømpe eller Harry Potter? Hvilke kvinnelige superhelter kjenner 
elevene til? Er Fantomet og Batman egentlig superhelter, ettersom de ikke 
har superkrefter, men heller en sterk rettferdighetssans og borgervernsplikt?

Et morsomt poeng om akkurat Spider-Man er at Peter Parker i tegneserien 
i dag er blitt en voksen mann med vanlig jobb, hvilket jo er rett og rimelig, 
ettersom han dukket opp for første gang i 1962 – men i de nye kinofilmene 
er han fremdeles en ungdom. Supermann, den første tegneseriehelten, kom 
i 1938. 
Er det interesse for det kan elevene selv skape sin egen superhelt. Ettersom 
det er mangel på kvinnelige sådanne er det jammen på tide med flere! 
Tegneserier om superhelter er, som Donald Duck, bygd opp etter klassisk 
fortellerstruktur, og fordi de har begrenset lengde er det relativt lett å i 
plenum komme frem til hovedelementene. Dermed kan elevene følge malen 
og lage sin egen superhelthistorie. La dem finne på følgende:
 - Karakter/navn
 - Superkraft
 - Eventuelt alter ego
 - Eventuell fiende
 - Historie. 1. Innledning: Presentasjon av karakter og miljø. 
 2. Et problem som helten må løse. 3. En hindring/utfordring. 
 4. Avslutning.

Oppgaven kan bli morsom som stafettskriving i grupper på for eksempel fire 
elever. Men da kan man ikke ha avtalt alle detaljer før skrivingen begynner.



17

JUL I PENGELENS – side 68 i Donald Duck og vennene hans

Jul i Pengelens fra 1952 er skrevet av Carl Barks og en uvanlig 
Barks-historie. Han tar vanligvis for seg julens mer ufine sider, som 
for eksempel konsumkultur, men Jul i Pengelens derimot er en 
nostalgisk historie uten baktanker eller belæring, dette til tross for at 
historiens moral er tydelig.

Som jo er julens ånd spiller barna en avgjørende rolle: De fattige 
barna i Pengelens trenger hjelp, og det er Ole, Dole og Doffen som 
tar initiativet. Det er også de som berger festen ved å løse problemer 
der de voksne står fast. Den endelige redningen kommer også 
symbolsk nok i form av et leketøystog, det redder dagen både for 
barna og for onkel Skrues penger.

I anledning denne historien passer det seg også å snakke om 
Charles Dickens’ En julefortelling, der onkel Skrue (Scrooge) faktisk 
har fått navnet sitt fra.

Oppgaver:

• Historien er fra 1952, så de to hundre kronene som skal samles inn har 
mye mindre verdi i dag. Hvor mye penger trengs for å lage en tilsvarende 
tilstelning i dag?

• En del gammeldagse ord som pengelens, julealmisser, hardt skyts, 
nupereller og snytenstrup forekommer i historien. Hvilke uttrykk bruker 
elevene i dag? Finn synonymer eller ord med motsatt betydning.

• Hvor i historien finner elevene spor av onkel Skrues gjerrighet? Det fins 
minst åtte eksempler. Hvilke løsninger kommer nevøene med for å få samlet 
inn nok penger? La elevene diskutere i grupper og skrive ned funnene. 
En mer utfordrende oppgave kan være å be dem finne eksempler på alle 
gangene en tjent sum fører til tap (eksempel: når Donald får 20 kroner, men 
mister dem igjen – indirekte fordi han skaffet dem på uærlig vis).

• Man kan eventuelt også stanse lesningen på side 10 eller 11 og la elevene 
selv foreslå ulike måter å samle inn pengene på.

• Hvordan slår onkel Skrues gjerrighet tilbake på ham selv?

• Hvem og hva redder onkel Skrues penger? La elevene sitte i grupper 
og lage en tidslinje der de følger en karakter – fortrinnsvis onkel Skrue. 
Plasser inn hver enkelt hendelse. Hva kunne onkel Skrue gjort for å unngå 
katastrofen? Hvilke feil begår han, andre enn å være gjerrig?

• De ulike karaktertrekkene er svært tydelige. Donald har uflaks, Skrue er 
gjerrig, nevøene gjør noe godt, Anton har flaks og Dolly er hjelpsom. La 
elevene sette ord på karaktertrekkene og finne eksempler fra historien.

• Det fins flere fabler som tar for seg tematikken “gape over mer enn du 
kan svelge”, hvilket er nettopp det onkel Skrue gjør i denne historien. 
Æsops Gåsa som la gullegg er et utmerket eksempel. Les fabelen høyt og 
se om elevene kan finne likheter. Vil man arbeide mer med fabler kan man 
for eksempel la små grupper få tre fabler hver utdelt. Fjern moralen og la 
elevene lese og selv finne en moral.
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LITT FOR SMART – side 100 i Donald Duck og vennene hans

Dette er en kort historie som omhandler det klassiske ønsket 
om at teknologien skal kunne ordne alt. Den er skrevet av Carl 
Barks og er fra 1968. Oppfinneren Petter Smart har klart å lage noe 
menneskeheten alle har drømt om: En tankelesermaskin. Men han er 
ikke i stand til å bruke den, ettersom han ikke klarer å stille de rette 
spørsmålene. Dette blir stadig vanligere jo mer avhengig vi blir av de 
teknologiske fremskrittene. Elevene har sikkert opplevd selv nettopp 
det å ikke formulere seg rett når de søker etter noe på internett.

Oppgaver:

• Hvorfor er Petter Smart misfornøyd? Hvilke alternative spørsmål kunne 
han stilt maskinen?

• Hva tror elevene at fuglen tenker? Be dem lage snakkebobler til fuglen 
og skrive hva den tenker når den observerer Petter.

• Har elevene selv blitt sint på teknologien/teknologisk utstyr noen gang? 
Hvorfor?

• La elevene presentere det de syns er den smarteste oppfinnelsen i 
hverdagen sin. Når ble den oppfunnet? Av hvem? Hvilke bruksområder 
har den? Hvorfor liker de den så godt? La gjerne eleven vise og forklare 
hvordan den fungerer.

• Denne historien ble som nevnt skrevet i 1968. Be elevene undersøke 
hjemme hos seg – hva fantes helt sikkert ikke der i 1968? Hva fantes som 
vi fremdeles benytter oss av i dag?
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DEN KLOKE, LILLE HØNA – side 104 i Donald Duck og vennene hans

Dette er den aller første Donald Duck-historien. Her møter vi en 
flittig høne som tar godt vare på kyllingene sine og jobber og sliter 
– for hun vet at man får lønn for strevet. Naboene hennes derimot, 
Donald Duck og Gasse Gris, er ordentlig late. Men de lærer definitivt 
en lekse her.

Oppgaver:

• Før gjennomlesning kan man se animasjonsfilmen til denne historien. 
I den filmen er ikke Donald, men den kloke høna hovedpersonen. Den er 
lett å finne på Youtube – søk bare på “wise little hen”.

• Historien egner seg utmerket til høytlesning ettersom den er skrevet 
på rim.

• Diskuterer hva “lønn for strevet” betyr. Har elevene egne eksempler på 
hvordan man får lønn for strevet? Idrett etter skoletid, lekselesing og den 
slags gir lønn for strevet. Det samme gjør for eksempel panting av flasker. 
La elevene skrive et dikt, en regle eller en historie om slit/strev der det 
kommer tydelig frem at det lønner seg å arbeide hardt for å nå sine mål.

• Les fabelen Bonden og sønnene hans. Hvilke likheter fins mellom denne 
og Den kloke, lille høna?

Hvis dere har lest flere fabler i klassen kan elevene velge sin favorittfabel 
og lage tegneserie av den. Ha fokus på karakterer (følg malen som er nevnt 
tidligere), fortellerstruktur (3-4 ruter for hele historien) og dialog.
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BILER OG BURGERE – side 118 i Donald Duck og vennene hans

I denne historien deltar Donald i et handelsløp for å redde 
favorittburgersjappa si. Det upretensiøse gatekjøkkenet drives av 
Birger. Han er i ferd med å bli utkonkurrert av McSnik, en bedrift som 
deler mange likheter med de store hamburgerkjedene.

Donald deltar imidlertid ikke på et idealistisk grunnlag, men heller 
fordi han elsker Birgers burgere – og fordi han vil ha premiepotten på 
10 000 kroner.

Serien tar for seg markedsføring, konkurransemarkedet og 
markedsøkonomiens skyggesider. Dessuten forsøker en svært 
overlegen og selvgod McSnik (tegnet som en gris) å jukse seg til 
seier. 

Oppgaver:

• Historien har flere paralleller til Æsops Haren og skilpadden. Derfor passer 
det spesielt godt å lese denne i sammenheng med Biler og burgere og la 
elevene finne likheter og ulikheter. Kjenner de til flere historier som tar for 
seg denne tematikken? Kanskje kan de også lage sin egen historie der den 
som stiller svakest, vinner; dette kan for eksempel gjøres via stafettskriving. 
Den første som skriver presenterer karakterer, den andre problemet/
konflikten, den tredje lager et klimaks og den fjerde skriver avslutningen. 
Når hver elev har skrevet sin del gir de teksten videre til nestemann i 
gruppa.

• Biler og burgere egner seg godt til en samtale rundt markedsøkonomi. 
La elevene diskutere hvorfor Birger må spare. Deretter kan man ta for seg 
reklame.

• Hvilke reklamer kjenner elevene til? Når og hvor støter de på reklame?

• Vis gjerne frem logoene til McDonald’s, Nike, Adidas, LEGO, Cola eller 
andre kjente merkevarer. Elevene vil høyst sannsynlig kjenne dem igjen. 
Hvorfor? For moro skyld kan man også vise bilder av for eksempel Jesus, 
Erna Solberg eller Barack Obama og se hvor godt kjent de er med disse 
bildene. Er det stor forskjell? Hvorfor?

• La elevene se på reklamer rettet mot deres aldersgruppe. Hva slags 
reklamer er dette? La dem klippe ut bilder og se tv-reklamer, og deretter 
forklare hvordan reklamen påvirker dem. Lykkes reklamen? Hvorfor/hvorfor 
ikke?

• Birger må som sagt spare. Hvorfor har han ikke drevet med reklame? 
Det kan være interessant for elevene å lære hva reklamekampanjer faktisk 
koster.

• Birgers reklameplakat er ikke særlig lokkende. Be elevene lage en som 
er bedre! Alternativt kan de for eksempel lage en reklameplakat for skolen 
sin. Hvorfor skal barn begynner på deres skole? Hvordan lokke dem dit? 
Målgruppen vil være barn på deres egen alder.
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VERDEN UTEN VOKSNE – side 131 i Donald Duck og vennene hans

“Verden uten voksne” fra 2012 handler om Ole, Dole og Doffen. Her 
viser de den andre siden av sin doble natur – man er vant til nevøene 
som pliktoppfyllende hakkespetter som alltid gjør de rette valgene. 
I denne historien derimot skulker de unna når Donald ber dem rydde, 
de trosser spiseforbudet på skolebussen og skravler i timen. Dette 
resulterer i at de ikke får bli med på skoleturen. I tillegg skulker de fra 
igjensitting. Nevøenes analyse av hendelsene er at voksne bare er til 
bry, og når de møter en ånd i en lampe ønsker de seg en verden uten 
voksne. Raskt viser det seg at dette ikke var et veldig gjennomtenkt 
ønske …

Oppgaver:

• Stopp lesningen etter første del. Hva tenker elevene om en verden uten 
voksne? Hva syns Ole, Dole og Doffen om de voksne? Kjenner elevene seg 
igjen i dette? Er voksne masete? Hvorfor, og i hvilke situasjoner? La elevene 
lage lister (og kanskje et “masedikt” – musenes sang i Askepott-filmen er 
en typisk “masesang”) og samle alt på tavlen. Hva slags mas er berettiget? 
Kanskje kan diktene de har skrevet leses høyt for foreldrene?

• Om elevene skulle kunne ønske seg noe – hva ville det vært, og hvorfor? 
Denne oppgaven kan passe bra til å lage tegneserie, gjerne med bare en 
stripe. Første rute kan være en som er misfornøyd med noe, andre rute 
er ønsket man kommer med, tredje rute er resultatet og fjerde rute som 
eventuell avslutning (dersom resultatet og avslutning må stå hver for seg). 
Se kopivedlegg “SERIESTRIPE”.

• Kjenner elevene til andre historier som handler om å få et ønske oppfylt? 
Hvordan ender de historiene?

• Etter fullført gjennomlesning fins det flere oppgaver å velge mellom. 
La elevene i grupper få lete i teksten og finne alt det nevøene ikke tenkte 
på da de ønsket seg en verden uten voksne. La dem lage egne lister med 
positive og negative ting om voksne.

• Ole, Dole og Doffen gjør mange forsøk på å lure de voksne i historien. 
Hvordan gjør de det? Syns elevene voksne generelt er lettlurte?

• Spør elevene hva de ville gjort i en verden uten voksne. La dem skrive en 
historie om en dag i en slik verden. Lag karakterer, finn ut hvorfor de voksne 
er forsvunnet, hvor historien foregår og tenk på hvilke ting som kan skje.
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ANDEBY
I følge historikere i Andeby (“Duckburg” på engelsk) skal byen ha 

blitt grunnlagt allerede i 1818 av handelsmannen Kornelius Kvakk, 
som i dag er foreviget i form av en stor statue i Andebyparken.

I Norge ble byen og dens fargerike innbyggere med Donald Duck 
i spissen et begrep i desember 1948, da den aller første utgaven av 
Donald Duck & Co kom ut.

Andeby er en merkelig by som både er veldig lik og veldig ulik vår 
egen verden. Den største forskjellen er kanskje at det i Andeby bor 
ender, mus, hunder og griser. Dyrene, vil leseren få erfare, minner 
svært mye om oss mennesker. Men i Andeby kan alt forandres på et 
øyeblikk og de mest usannsynlige ting skjer titt og ofte.

Andebys mest kjente innbyggere beskrives i det kommende 
avsnittet “Karakterer”. I byen fins også en rekke ulike landemerker og 
steder der mange av historiene opp igjennom årene har utspilt seg, 
for eksempel onkel Skrues pengebinge, Donald Ducks hus og Petter 
Smarts verksted. Er man nysgjerrig på å lære mer om disse stedene 
kan man lese heftet “Velkommen til Andeby”. Her presenteres et 
titalls steder i Andeby gjennom tegneserier og faktabokser, og ikke 
minst via et detaljert kart over byen.
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DONALD DUCK
Donald hadde sin aller første opptreden i 

den tegnede kortfilmen Den kloke, lille høna 
(The Wise Little Hen) i 1934. I 1937 debuterte 
han i tegneserieformat. I 1948 kom det aller 
første Donald-bladet ut i Norge – Donald 
Duck & Co.

Donald bor i Apalveien 111 i Andeby med 
sine tre nevøer. Han kjører sin lille, røde 
313-bil fra 1934. Han jobber sporadisk på 
margarinfabrikken i Andeby og iblant hos sin 
onkel Skrue McDuck for skikkelig luselønn. 
Her får han gjerne meningsløse oppgaver 
som å pusse mynt i pengebingen. Ofte får 
han heller ikke utbetalt lønnen sin, og stadig 
vekk skylder onkel Skrue ham penger for 
fullført arbeid.

Onkel Skrue tvinger stadig vekk Donald til 
både å jobbe for ham og til å bli med ham  
på skattejakt.

Donald havner alltid i håpløse situasjoner 
og har svært dårlig økonomi. Til tross for 
dette er han en evig optimist. Han har kort 
lunte og som oftest vanvittig uflaks. Donald 
har reist jorden rundt med eller for onkel 
Skrue – blant de mest berømte reisene er 
turen til Gufseplassen og oppdagelsen av 
firkanteggene (Eggmysteriet), og jakten på 
gullhjelmen som midlertidig gjør Donald til 
hersker over hele Nord-Amerika (Donald 
Duck og gullhjelmen). Donald har også en 
annen identitet i Andeby, tidvis figurerer han 
nemlig som byens superhelt Fantonald.

Donald Duck er nesten alltid kledd 
i matrosdress med tilhørende lue – 
sannsynligvis ble han tegnet med dette 
antrekket rett og slett fordi han er en sjøfugl. 
Han bruker nesten aldri bukser, bortsett fra 
når han bader – da har han badebukser på.

Donalds offisielle debut var som nevnt 
i Den kloke, lille høna, der han er en slask 
som later som om han har mageknip for å 
slippe unna arbeid. Resultatet blir at når det 
er spisetid får han bare magemedisin i stedet 
for mat.

I tidligere tegnefilmer hadde Donald et 
voldsomt temperament og kunne ofte få 
kraftige raseriutbrudd. I motsetning til den 
helteaktige Mikke Mus er Donald en mer 
ulykkelig skikkelse som gjerne havner i 

KARAKTERER
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trøbbel. Han fremstilles som rampete og 
lager trøbbel for andre. Han er fremfor alt 
en skikkelig bajas som stadig vekk vil ty til 
slemme pek som gjerne til slutt går utover 
ham selv.

I tegneseriene er Donalds karakter 
rundere og mer velutviklet. Her er han lat, 
klønete og forfulgt av uhell. Han er også 
ganske selvgod, men det voldsomme 
temperamentet er noe nedtonet. De 
gjennompregede rampete innfallene hans 
blir som oftest ikke noe av, og fra å ha vært 
en virkelig antihelt i tegnefilmene har Donald 
i tegneseriene blitt en person som leseren 
kan identifisere seg med – slett ikke perfekt, 
men en som vekker sympati. Tegneseriene 
har også gjort ham til en eventyrer – om enn 
en noe ufrivillig sådan. Det fins rett og slett 
veldig mange menneskelige trekk å finne hos 
Donald.

Donalds nærmeste slektninger er hans tre 
nevøer Ole, Dole og Doffen (barn av søsteren 
hans), hans onkel Skrue McDuck og 
Bestemor Duck. Gjennom årene har diverse 
slektninger vist seg i både tegneseriene 
og på film, noe som har resultert i ivrig 
slektsforskning blant Donalds største fans. I 
I Donalds omgangskrets finner vi blant andre 
fetter Anton Antonsen, fetter Klodrik og 
Donalds kjæreste Dolly Duck.

OLE, DOLE OG DOFFEN 
Donalds tre nevøer bor med ham i 

Apalveien. De er helt identiske i utseende, 
men har ulik farge på luene (rød, blå og 
grønn). Tidvis forandrer klærne deres seg; 
det hender også at en av dem har gul 
farge på lua. Donald-tegneren Carl Barks 
innrømmet under et besøk i Stockholm i 
1994 at han ikke ante hvem av nevøene som 
har hvilken farge på lua, ettersom han aldri 
sto for fargeleggingen. Han så heller på dem 
som én person. De har til og med identiske 
personligheter og avslutter gjerne hverandres 
setninger, særlig i de tidlige historiene.

Navnet på faren deres er ukjent, men i 
følge Don Rosas slektstre fra 1990-tallet 
heter moren deres Della Duck. Della 
sendte Ole, Dole og Doffen for å bo hos 
sin onkel Donald etter at de hadde avfyrt 
en sprengladning under farens lenestol. 
I begynnelsen (da tegnet av Al Taliaferro) 
forsøkte Donald jevnlig å sende dem hjem 
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igjen, men siden har de blitt boende fast hos 
ham. Hvorvidt Donald faktisk har adoptert 
dem og hvor foreldrene deres befinner seg    
i dag, nevnes aldri i tegneseriene.

Carl Barks forvandlet Ole, Dole og Doffen 
fra rampunger til flittige, kloke gutter, noe vi 
ser tydeligst gjennom deres medlemskap 
i hakkespettene. Hos hakkespettene – 
som er en slags speidere – er Ole, Dole og 
Doffen 10-stjerners generaler og har lært 
seg en rekke ulike ferdigheter. I tillegg bærer 
de alltid med seg Hakkespettboken, en 
liten manual som inneholder kunnskap og 
forklaringer på alt tenkelig og utenkelig.

SKRUE MCDUCK
Skrue McDuck er verdens rikeste mann, 

og antageligvis også den gjerrigste. Donald 
og nevøene får ofte en timelønn på rundt    
50 øre! Skrue kvier seg ikke for å benytte   
sin nærmeste slekt som billig arbeidskraft.

Både karakteren og dens engelske 
navn, Scrooge McDuck, er inspirert av 
Ebenezer Scrooge fra Charles Dickens’ En 
julefortelling.

Skrue oppbevarer pengene sine i en 
gigantisk pengebinge i Andeby. Han har 
dem i kontanter fordi de betyr veldig mye for 
ham, kanskje mer i ren nostalgi enn i faktisk 
verdi. Han pleier også å svømme i pengene 
sine. Det nevnes iblant hvor mye penger 
Skrue har, skjønt det nøyaktige tallet varierer. 
Et typisk anslag er noe sånt som fem 
multippelioner, ni umulioner, sju fantasilioner 
og tjue øre. En annen måte å måle pengene 
hans på har vært i kubikkmeter, og det sies 
at han da har tre tusen kubikkmeter med 
penger – hvordan nå det skulle være mulig.

Helt siden han var ung har onkel Skrue 
blitt forfulgt av B-gjengen, som er ute etter 
pengene hans. De forsøker stadig vekk å 
innta pengebingen, men mislykkes bestandig 
og havner i fengsel.

Den første mynten Skrue tjente, 
“lykkemynten”, er hans kjæreste eie og 
oppbevares i en spesiell glassklokke. Heksen 
Magica fra Tryll forsøker gang på gang å 
stjele mynten for å kunne smelte den om til 
en amulett over vulkanen Vesuv og slik bli 
verdens mektigste trollkvinne.

Carl Barks og mange av hans etterfølgere 
har ofte latt Skrue komme med anekdoter 
fra sitt lange, harde liv da han bygde opp sin 
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store formue. På 1990-tallet tok tegneren 
Don Rosa tak i saken og skrev en episk 
fortsettelsesserie om Skrues liv som ble 
mottatt med stor begeistring i Norge – hele 
historien ble samlet i et eget bind i 1997 
(Skrue McDucks liv og levnet).

Skrue kan også sees på som Andebys 
faktiske grunnlegger, ettersom byen bare 
var et lite tettsted da Skrue gjorde den 
til sin base i 1902. Da han vendte tilbake 
trettito år senere, etter å ha reist verden 
rundt i forretninger, var Andeby blitt en 
verdensmetropol.

Skrue vokste opp i Skottland og er eneste 
sønn av Fergus og Myra McDuck. Han 
er også broren til Donalds mor Lillegull.     
(Dette har blitt bekreftet av både Carl Barks 
og Don Rosa.)

FETTER ANTON
Fetter Anton Antonsen ble skapt av Carl 

Barks. Anton er arbeidssky og setter sin lit 
til det legendariske hellet sitt for å komme 
seg gjennom livet. I følge en historie av 
Carl Barks har Anton bare jobbet en eneste 
gang i sitt liv, i 1952 – han ble tvunget til å 
arbeide og skammet seg såpass over det 
at han gjemte lønnen (en eneste mynt) i et 
pengeskap for at ingen noensinne skulle      
få vite om det.

En vanlig Anton-historie innebærer som 
regel at hans fetter Donald har oppdaget 
et lotteri/en skjult skatt eller lignende og at 
Anton, styrt av sin ufattelige flaks, følger 
etter og sikrer seg gevinsten. I historiene der 
Donald oppfører seg pent pleier det likevel 
som regel å gå bra for ham også til slutt.

Til tross for sitt slektskap med Donald er 
Anton egentlig halvt gås. Hans engelske 
etternavn, Gander, betyr gasse. De to 
fetterne konkurrerer stadig om Dolly Ducks 
gunst. Anton, med sin evige flaks, vinner 
nesten alltid over Donald.
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DOLLY DUCK
Dolly er Donalds kjæreste. I likhet med 

Donald kan hun også bryte ut i voldsomme 
raserianfall. Til tross for dette takler hun 
sinnet sitt bedre enn Donald gjør. Hun 
forsøker også bestandig å få Donald til å te 
seg med mer takt og verdighet. Dette med 
varierende hell, ettersom Donalds mange 
nedturer ofte fører til stor frustrasjon.

Dolly er skravlete, hun liker å være i 
rampelyset og har stort konkurranseinstinkt, 
villig til å gjøre det meste for å få det som 
hun vil. Når det er sagt ber hun alltid om 
unnskyldning dersom hun går for langt, og 
hun viser mye kjærlighet overfor sin familie 
og sine venner.

Akkurat som venninnen Minni Mus er 
Dolly begeistret for mote. Hun er også aktiv 
medlem i Dameklubben. Hun er som nevnt 
Donalds kjæreste, men det stopper henne 
ikke fra å flørte med Anton Antonsen … Hun 
har også tre nieser: Hetti, Letti og Netti.

Dolly har sitt eget hus. Det ligger såpass 
nært Donalds at man kan løpe fra det ene 
til det andre i løpet av en telefonsamtale. 
Skjønt dette sier kanskje mer om Dollys 
telefonvaner enn det gjør om avstandene       
i Andeby.

Dolly skriver dagbok. Iblant får leseren 
sniktitte på utdrag fra den, der det avsløres 
både litt av hvert. Dolly blir lett misunnelig. 
Hun er kontrollerende overfor Donald 
samtidig som hun ofte flørter med Anton    
for å gjøre Donald sjalu.

BESTEMOR DUCK
Bestemor Duck bor på en gård utenfor 

Andeby sammen med Guffen Gås og en 
rekke husdyr.

Bestemor kalles Bestemor av nesten alle 
i Andeby, selv om hun i virkeligheten kun 
er bestemor til Donald, Della, Klodrik og 
Stokkstein. Hun er ikke søsteren til Skrue 
McDuck, slik mange tror.

Da Della Duck forlot sine bråkebøtter 
av noen sønner – Ole, Dole og Doffen – til 
Donald, hjalp Bestemor til med å oppdra 
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dem. Hun, og hakkespettbevegelsen, får 
mye av æren for at guttene omsider ble så 
veloppdragne.

Bestemor Duck arrangerer årlig en fest 
for Duck-familien, dette er fin og hyggelig 
tilstelning. Elvira, som er det hun heter til 
fornavn, er en svært dyktig kokk, og hennes 
eplepai er viden kjent.

GUFFEN GÅS
Da Guffen kom på døra hos Donald, 

var følgende skrevet på en lapp klistret 
på magen hans: “Kjære Donald! Din fetter 
Guffen kommer til å bo hos deg noen dager. 
Hilsen Bestemor Duck. PS! Sørg for at han 
får nok å spise.” Denne siste oppfordringen 
tok Guffen seg av selv. Han spiste opp alt 
Donald hadde i huset, han stjal til og med 
melk fra tåteflasker og bananer fra aper.

Guffen har flere ganger blitt kåret til den 
lateste personen i Andeby og omegn. Han 
liker å sove, spise og spille banjo. Bestemor 
Duck mener banjospillingen egner seg best 
til å jage vekk jordekorn.

MAGICA FRA TRYLL
Magica bor ved foten av vulkanen Vesuv 

sammen med ravnen sin, Hugin. Hun har 
kun ett mål i livet: Å stjele Skrue McDucks 
første mynt, slik at hun kan smelte den om 
til en amulett som skal gjøre hennes rikest 
og mektigst i verden. Imidlertid snubler 
hun på mållinjen og lykkes aldri. Årsaken til 
dette er gjerne en kombinasjon av hennes 
voldsomme temperament og det faktum at 
hun undervurderer sine motstandere.

Magica bruker en rekke ulike tryllestaver 
og formularer for å nå sitt mål. Særlig glad er 
hun i foffbombene, dette er små poser som 
eksploderer med et høyt “foff!” når de kastes 
og midlertidig paralyserer offeret.

Magica fra Tryll har samarbeidet med blant 
andre Madam Mim, B-gjengen, Gulbrand 
Gråstein og Rikerud, men hun har også 
iblant kjempet mot dem.

Magica har til og med vist sine snillere 
sider, men det varer aldri.

Carl Barks fortalte at han lenge hadde 
hatt et ønske om å la heltene sine møte en 
heks. I tidligere historier hadde han satt 
Donald opp mot mer tradisjonelle hekser, 
men så bestemte han seg for å lage en 
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karakter som skulle være en vakker og farlig 
andeheks – en “sorceress”, som hun kaller 
seg på engelsk. Den største inspirasjonen 
for Magica sies å ha vært Morticia i Charles 
Addams’ Familien Addams, men også den 
italienske skuespilleren Sophie Loren og 
heksen i Disney-filmen Tornerose kan ha 
vært inspirasjonskilder.

MIKKE MUS
Mikke Mus ble skapt i tegnefilmformat 

av Walt Disney i 1928, da han dukket opp 
i den aller første svart-hvitt-kortfilmen med 
lyd, Steamboat Willie. I 1930 ble Mikke også 
tegneseriefigur, på den tiden tegnet av Ub 
Iwerks.

Mikke tilbringer gjerne tiden med sin beste 
venn Langbein, nevøene Tipp og Topp og 
kjæresten Minni. Han har også en hund som 
heter Pluto. I nyere tid har tegneserie-Mikke 
figurert som privatdetektiv med Langbein 
som partner. Blant Mikkes fiender finner vi 
Svarte-Petter, Spøkelseskladden, Ørnulf Ørn, 
Mikro-Midas og Farlige Fiffus.

Den amerikanske tegneserieskaperen 
Paul Murry anses av mange som den beste 
Mikke-tegneren gjennom tidene. Hans 
Mikke-historier fra 50- og 60-tallet er fortsatt 
populære og går ofte i reprise i Donald- og 
Mikke-blader.

MINNI MUS
Minni er Mikke Mus’ kjæreste. Hun bor 

i et eget hus i Andeby og er medlem i en 
rekke foreninger. I nyere historier er hun ofte 
journalist på tv og spiller iblant fløyte.

I dag er hun kledd i rød kjole med hvite 
prikker og bærer sløyfe på hodet, men i de 
tidlige tegnefilmene hadde hun bare en enkel 
kjole og hatt. Nå går hun iblant også kledd i 
blått. Minni er veldig opptatt av mote og har 
tidligere dratt med seg Mikke inn i ordentlig 
trøbbel på grunn av klær og hatter.

Mikke og Minni har vært et par helt siden 
den første Mikke Mus-filmen. De giftet seg 
faktisk en gang, men det viste seg å bare 
være en drøm – dette skjedde i kortfilmen 
Mickey’s Nightmare. Minnis beste venninne 
er Klara Ku. Minni er også god venn med 
Dolly Duck.

Minni liker fine middager, kino og å være 
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mye sammen med Mikke. Hun er generelt en 
rolig og glad karakter, men selv hun, i likhet 
med Donald og Dolly, kan miste besinnelsen. 
For eksempel når Mikke glemmer en avtale. 
Dette er noe de har til felles med Duck-paret. 
Likevel er det aldri Minni som har skylda. 
Hun er en av de få som faktisk alltid har en 
god grunn når hun blir opprørt. Dessuten sier 
Minni alltid hva hun mener.

LANGBEIN
Langbein – eller Goofy Goof på engelsk – 

er en film- og tegneseriefigur fra Walt Disney 
Company. Han er fremstilt som en hund.

I tegneserien sees Langbein ofte 
sammen med Mikke Mus og hjelper 
gjerne til mot skurker som Svarte-Petter, 
Spøkelseskladden, Mikro-Midas, Farlige 
Fiffus eller Ørnulf Ørn. Langbeins fetter 
Indiana Beinson er en eventyrer som ofte tar 
med seg Mikke på reiser verden rundt. Det 
hender Langbein blir med.

Langbein har en svært intelligent nevø ved 
navn Ferdinand. Ferdinand dukker iblant 
også opp i historiene om Super-Langbein – 
Langbeins hemmelige superheltidentitet.

Langbein fremstår som ubegavet, fjern 
og klønete. Han har ofte sine egne, kreative 
løsninger på problemene, noe man ser 
gode eksempler på i kortfilmen om Mikkes 
campingvogn. Han er sorgløs og tilfreds med 
sitt enkle liv uten noe særlig til formue og bor 
i et nokså falleferdig hus.

PETTER SMART
Carl Barks skapte Petter Smart i 1952. 

Han bor i et verksted, eller et slags 
laboratorium, i Andeby. Her bor også hans 
mekaniske venn Lille Hjelper. Petter er 
oppfinner og kommer stadig med nye påfunn 
i form av ulike maskiner og preparater med 
unike egenskaper. Donald og onkel Skrue 
låner ofte prototypene til Petters mange 
oppfinnelser, og som regel haster de av 
sted før Petter rekker å fortelle dem om 
prototypens foruroligende svake punkt. Dette 
svake punktet leder dem som oftest galt 
av sted, særlig når Skrue begynner å selge 
oppfinnelsen. Som regel endrer oppfinnelsen 
eller dens resultat natur underveis, til 
forbrukerens ergrelse, og Skrue blir gjerne 
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nødt til å refundere kjøpene. Slike serier 
ender ofte med at Petter løper for livet med 
en rasende Skrue i hælene.

Petter har ikke særlig god økonomisk 
sans, så de gangene han faktisk lykkes    
med en oppfinnelse selger han den for    
langt mindre enn den er verdt.

B-GJENGEN
B-gjengen viste seg for første gang 

i historien Kanonvakten (Terror of the 
Beagle Boys) i 1951. De er skurker, skapt 
av Carl Barks, som stadig vekk forsøker 
å stjele Skrue McDucks formue. De ser 
identiske ut og har alltid svart maske på, 
men man kan skille dem fra hverandre 
ved hjelp av nummerskiltet de bærer på 
brystet. B-gjengens utseende er inspirert 
av hunderasen beagle, noe som også 
gjenspeiles i deres engelske The Beagle 
Boys.

Hvor mange medlemmer B-gjengen 
egentlig har er uklart, men som regel dukker 
det opp kun tre helt like figurer. Likevel fins 
det betydelig flere av dem, iblant har de 
vært seks og noen ganger oppimot tolv helt 
identiske karakterer.

B-gjengens medlemmer kan identifiseres 
via deres fengselsnummer på brystet. Hvert 
medlem har et nummer som begynner 
på 176 og deretter fortsetter med ulike 
kombinasjoner av de tre sifrene. For 
eksempel: 176-671, 176-716, 176-167 og   
så videre.

B-gjengen kan egentlig sees på som en 
stor mafiafamilie og de står for en betydelig 
andel av den kriminelle aktiviteten i Andeby. 
De har mange ganger sittet inne på Andebys 
fengsel, Tullersmo.

B-gjengen benytter seg både av 
ingeniørkunst og oppfinnervirksomhet for     
å bygge kreative og usannsynlige maskiner 
som skal gi dem tilgang til Skrue McDucks 
formue. De har blant annet brukt enorme 
roboter, u-båter, hogstmaskiner, romraketter 
og strålekanoner. Iblant lager de maskinene 
selv, andre ganger får de hjelp av Ørnulf Ørn 
og iblant tvinger de også Petter Smart til å 
finne opp utstyr for dem.

Ingen av B-gjengens medlemmer har 
noen gang påført noen andre alvorlig skade.       
En knyttneve i ansiktet med påfølgende 
blåveis ser ut til å være så langt de strekker 
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seg. B-gjengen er “snille skurker”, de er 
lettrørte og tillitsfulle.

B-gjengens angrep på Skrues pengebinge 
er alltid resultatløse. På den måten 
skaper tegneserien en trygghetsfølelse og 
opprettholder universets kanon (dette gjelder 
for øvrig samtlige karakterer). Leseren vet 
allerede i første rute hvordan det vil gå med 
B-gjengen. Til tross for at de bestandig taper 
gir de aldri opp.

SERIESKAPERE
Det fins naturligvis et stort antall personer 
som har skrevet og tegnet Donald-historier, 
men Carl Barks og Don Rosa anses som 
to av de største. Hos leserne er disse to de 
mest verdsatte.

CARL BARKS
Carl Barks begynte som serietegner i 1943, 

42 år gammel. I begynnelsen var det ikke 
meningen at han selv skulle stå for manus, 
men han var såpass misfornøyd med det 
første manuset han fikk tilsendt at innen 
serien var ferdigtegnet hadde han endret 
på store deler av det. Redaksjonen likte 
endringene hans, og Barks fortsatte som 
tegner og manusforfatter de kommende      
24 årene. Han var utrolig produktiv og sto    
for 6371 tegneseriesider fordelt på nesten 
400 historier.

Carl Barks ga Donald personlighet og 
bygde en hel verden rundt ham. Andeby, 
Anton Antonsen, Magica fra Tryll, B-gjengen, 
hakkespettbevegelsen, Petter Smart og 
Skrue McDuck er alle skapt av Carl Barks.

Hans detaljrike historier har blitt lest av 
barn og voksne i alle aldre siden 1948. 
Historiene hans er fulle av fakta – referanser 
til geografi, historie, klassisk litteratur og 
mytologi snos inn i spennende historier 
som utspiller seg i alle verdens hjørner. 
Takket være Carl Barks har mange lærere  
forbauset oppdaget at elevene deres sitter på 
imponerende kunnskaper som de stolt kan si 
at “det har jeg lest i Donald”.
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DON ROSA
Med sine over 25 år som serietegner for 

Disney er Don Rosa kjent som en av de 
største Donald-tegnerne gjennom tidene. 
Hans eventyrfortellinger er sterkt forankret i 
virkeligheten, og historiene hans fins i utallige 
gjentrykk og utgivelser.

Keno Don Hugo Rosa, født 1951, har satt 
sitt preg på Disney-universet med lange, 
episke eventyr og hysterisk morsomme 
korte historier – alle tegnet med Rosas 
karakteristiske, svært detaljerte ruter.       
Don Rosas forbilde er, ikke overraskende, 
Carl Barks. Hans første Donald-historie 
fra 1987 (Solens sønn) tok serielesere 
verden over med storm, og i juleheftet 1988 
debuterte han på norsk med historien “Du 
grønne, glitrende …” Don Rosa er aller mest 
kjent for sin episke fortsettelsesserie Skrues 
McDucks liv og levnet.

“Donald Duck i skolen – en lærerveiledning for 3. trinn og oppover” 
er produsert av Egmont Kids Media Nordic og Melinda Galaczy. 

Ved spørsmål til veiledningen eller bestilling av materiale, 
kontakt: bente.skogsrud@egmont.com


