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13.6. Tegneserieanalyse 
 

 
Præsentation 
De senere år er de såkaldte graphic novels, der kombinerer tekst og billede til en 
sammenhængende episk handling, blevet stadig mere udbredte og er mange 
menneskers foretrukne form for læsestof.  
Herunder gengives en side fra to forskellige tegneserier, der begge fremstiller en episk 
handling, men bruger tegneseriens form på forskellige måder.  

 
Tekster 
1. Uddrag fra serien Med nye øjne med tegninger og tekst af den svenske kunstner 

Niklas Asker.  
Serien er en samtidsserie om unge mennskers dagligdag og problemer.  

2. Uddrag fra den historiske serie Murana af de to belgiske kunstnere Dufeaux (tekst) 
og Delaby (tegninger). 
Seriens handling udspiller sig i Rom omkring år 54 og har som hovedperson 
Murena, der er søn af kejser Augustus og  hans elskerinde Lollia. Murena er ven 
med Nero, der som søn af kejserens hustru, Agrippina, er rigets officielle arving. 
Agrippina sørger få at få Lollia myrdet og sin mand forgiftet, så Nero kan blive det 
romerske imperiums nye kejser.   

 

Opgave 

1. Giv en analyse af de to tegneseriesider. 
Analysen kan f.eks. indeholde overvejelser om følgende elementer: 

 
- sidens grafiske opbygning: Hvordan er forholdet mellem de enkelte tegninger 

(udnyttelsen af siden, enkeltbilledernes størrelse og indbyrdes sammenhæng)? 
- sidens fortællemæssige indhold: Hvordan fremstilles handlingen? Beskriv de 

billedudsnit og perspektiver, der anvendes i de enkelte tegninger, udnyttelsen 
af lys og skygge, farvelægning osv.   

- forholdet mellem billede og tekst: Overvej bl.a., om teksten fungerer som et 
supplement til billedet, eller om den fortæller en selvstændig historie. 

- det enkelte billede: billedets udformning og funktion i sammenhængen.  
 

2. Giv i forlængelse af analysen en sammenfattende karakteristik af de to seriers 
overordnede fortælleform, og diskuter, hvordan miljø og personer er fremstillet i 
de to serier, og hvordan henholdsvis handlingsprægede og mere 
stemningsskabende elementer fremstilles i  forskellige tegneserier.  
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Tekster 

 

Tekst 1. 
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Tekst 2. 
 

 


