
Tegnet sakprosa
Og tegnserier i undervisning



Gull fra Arkivet



Sjangeroverskridende ?
• Historisk omfattende produksjon av sakprosa og faglitteratur

i tegneserieform.

• Will Eisner produserte i 20 år fra 1950-tallet 
instruksjonshefter for det amerikanske forsvaret

• Larry Gonick, 1980-tallet: “Cartoon Guide to”- historie og
vitenskap

• "Litterær" sakprosa og journalistiske tegneserier: Joe Sacco, 
Fotografen (Guibert/Lefèvre)…

• Bjørn Ousland, Steffen Kverneland, Marta Breen/Jenny 
Jordahl, Piketty, Gulosten,



• Tegneserier har ofte blir sett på som et rent 
underholdningsmedium – og derfor utenfor sakprosaen sitt 
domene.

• Bør ha en kritisk forståelse av hvor viktig forfatteren sin 
kreative framgangsmåte er for et sakprosaverk.

• Kverneland er en god visuell tolker og forteller. Har en 
prinsippfast holdning til seriens integritet som sakprosa.

• Tidligere var akademisk kritisk omtale av tegneserier 
sporadisk og ofte knyttet til overflatiske element.



PlakatUtstilling, forfattermøter og verksted



Lene Ask
Kristian Krohg-
Sørensen
Steffen Kverneland
Lars Fiske
Ida Larmo
John S. Jamtli
Hanne Sigbjørnsen
Marta Breen &
Jenny Jordahl

• Ni norske serieskapere, med stor variasjon i stil, 
tilnærming til stoffet og kreative prosesser.

• Felles: utnytter og utvikler tegneseriemediet for å skape 
unike og lærerike leseopplevelser.

• Norske tegneserier har en produktiv og vital periode. 
Mange serieskapere lager sakprosaserier.

• De siste årene har norske sakprosategneserier mottatt 
priser både i Norge og i utlandet.

https://sakligeserier.no/utstillere/lene-ask
https://sakligeserier.no/utstillere/kristian-krohg-sorensen
https://sakligeserier.no/utstillere/steffen-kverneland
https://sakligeserier.no/utstillere/lars-fiske
https://sakligeserier.no/utstillere/ida-larmo
https://sakligeserier.no/utstillere/john-s-jamtli
https://sakligeserier.no/utstillere/hanne-sigbjornsen
https://sakligeserier.no/utstillere/marta-breen-jenny-jordahl


Stor variasjon I uttrykk

Store estetiske kontraster mellom Steffen Kvernelands ekspressive
tegninger av Edvard Munchs liv, 
og Tegnehannes naivistiske og paint-aktige hverdagsskildringer fra
livet som sykepleier.



Stor bredde i innhold –
Fra Rent selvbiografiske verk til forskningsmessig

tilnærming til historiske personer og hendelser .





Transparent 
subjektivitet

Etiske problemstillinger: forteller aldri hele historien. 

- Hva skal man inkludere? Hvilket perspektiv skal man løfte? 
Hvordan skal man fortelle?

I streken forventer vi en egenhet. Det gir sakprosaserier en 
oppriktighet om det subjektive bakteppet. 

Skaperne skriver ofte seg selv inn i selve historien: tre lag

- kunstteknisk dialog



Et dobbelt blikk

• Norge og internasjonalt: domineres av 
selvbiografiske serier - eget liv, egen
familie eller kunstnergjerning.

• Alle selvbiografiske verk i serieform
fortelles på et vis i tredjeperson. 

• Befinner seg i skjæringspunktet mellom
selvbiografi og kunstnerisk selvportrett.

• Det visuelle selvportrettet gir en
opplevelse av å betrakte kunstneren
utenfra. 

• Leseren får oppleve to parallelle sider 
samtidig – innenfra og utenfra.



Tegneserier i 
undervisning

Hjelper elevene å utvikle 
lesekunnskap ved å tolke meningen 

i bildene

Elevene får variert innsikt i 
hvordan mening blir kommunisert 

og tolket

Kan minske elevenes engstelse for 
å lese rein, trykt tekst

Fanger elevenes interesse i en 
verden som blir mer og mer visuell

Øker motivasjonen for fortsatt 
lesing fordi de mestrer det, positiv 

assosiasjon

Tegneserier er ofte 
tverrfaglige; mange sammenhenger 
på tvers av fagpensum og med stor 

tematisk variasjon.



• Det kreves ferdigheter på et høyere nivå 
for å lese multimediale tekster, enn det 
som kreves for å lese kun rein tekst. 

• Man må se hvordan bilder og ord arbeider 
sammen, og når og hvorfor 
tegneserieskaperne valgte å sette dem 
sammen innenfor ei ramme.

• Må også se på HVORDAN historien er 
konstruert, gjennom bruk av rammer, farger, 
vinkling, forgrunn, bakgrunn, snakkebobler..

• Bruk av analyseverktøy for filmatiske 
virkemidler kan være nyttig.



Å lese tegneserier :
❖ Engasjerer motvillige lesere

❖ Øker leseforståelse og vokabular

❖ Fungerer som en bro mellom lavere og høyere lesenivå

❖ Gir en inngang til lesing som omfavner den flermediale 
naturen i dagens mediekultur

❖ Fungerer som støtte for lesere som strever

❖ Hjelper til å utvikle ferdigheter i analytisk og kritisk 
tenkning

❖ Gir oss enda en måte å oppleve kunst på!


