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Undervisningsmateriale	til	Mogens	og	Mahdi	
	
	

og lektor Marianne Eskebæk Larsen 

 

Mogens og Mahdi er en tegneserie, der i 10 historier fortæller om drengene 
Mogens’ og Mahdis venskab og oplevelser.  

 

 

 

Introduktion til tegneserier 

Tegneserier er mange ting. Fra de korte striber i avisen til grafiske romaner 
som Persepolis eller Maus.  

En god ide er at starte op med en oversigt over de mange forskellige typer af 
tegneserier, der findes. Vis eleverne eksempler på:  

• Manga 
• Avisstriber som Garfield eller Steen og Stoffer 
• Superheltetegneserier som Batman eller Superman 
• Grafiske romaner 
• De klassiske albums som Tintin, Corto Maltese eller Lucky Luke 
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Opgave: 

Lad eleverne selv kategorisere de forskellige typer. 

Opgave: 

Find eksempler på avisstriber med 3 - 4 rammer og talebobler. Slet teksten i 
taleboblerne, og lad eleverne selv skrive en ny tekst. 

 

Vigtige fagudtryk: 

• Billedramme 
• Talebobler: Taleboblerne kan have mange udtryk 
• Layout: Hvordan tegneren har valgt at organisere tegneserien, 

billedrammerne, deres form og størrelse 
• Tegneseriens stil: Layout, stregen, farver 
• Sekvens: Overgangen fra billedramme til billedramme 
• Synsvinkel og perspektiv: Frø- og fugleperspektiv 
• Billedbeskæring: Nær-, halvtotal- og totalbillede mm. 

 

Fælles i klassen: 

Gennemgå en side fra Mogens og Mahdi, og knyt de forskellige fagudtryk til 
de enkelte elementer på siden. 
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Ind i 

tegneserien 

Ideer til arbejdet med Mogens og Mahdi. 

Opgaver: 

• Lad eleverne finde eksempler på taleboblernes forskellige udtryk i 
Mogens og Mahdi. 

 

• Hvilket perspektiv bruges der i det meste af Mogens og Mahdi? 
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• Find det eneste sted i Mogens og Mahdi, hvor der bliver brugt 
frøperspektiv.  
• Hvorfor tror du, der bliver brugt frøperspektiv her? 

 

Temaer i Mogens og Mahdi. 

• De to drenges forhold til voksne 
• Computerspil 
• De to drenges selvopfattelse 

 

Lektor Marianne Eskebæk har udarbejdet genremateriale og litteraturguides, 
der kan findes på www.lærerværelset.dk samt www.dansk.gyldendal.dk, hvor 
man kan læse mere om arbejdsmetoder og opgaver til tegneserier og graphic 
novels. 

 

 

 


