
     

  

Danish University Colleges

Litteraturguide til The End of the Fxxxing World

Larsen, Marianne Eskebæk

Publication date:
2018

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Larsen, M. E. (2018). Litteraturguide til The End of the Fxxxing World. Høst & Søn.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/4e6eadb1-4ce9-40fe-b14a-e39646fef6af


1

Marianne Eskebæk Larsen

Charles Forsman 
The End of the Fxxxing World

LITTERATURGUIDE 



2

Litteraturguide til Charles Forsman: The End of the Fxxxing World

© Marianne Eskebæk Larsen og

Høst & Søn/rosinante & co, København 2018

1. udgave, 2018

Bogforside: Charles Forsman & Jette Aagaard Enghusen

Grafisk tilrettelæggelse: Christensen Grafisk

Høst & Søn er et forlag i rosinante & co

Købmagergade 62, 3. | DK-1150 København K  

rosinante-co.dk

http://www.rosinante-co.dk


3

Indhold 

4  Lorteminder og et sted vi kan trække vejret

5  Fælles mål

8  Grafisk roman

10  Historik

12  Introduktion til elevopgaverne

13  Elevopgaver
13  Den umiddelbare oplevelse af tegneserien
13  Læs tegneserien og se tv-serien
14  Tegneseriesidens opbygning
16  Lav-selv-tegneserie på papir
18   Stil og streg
20   Symbolik
22   Fortæller
24   Levende billeder
26   Digital lav-selv-tegneserie
26   Film



4

Lorteminder og et sted vi 
kan trække vejret

Hvad er mere typisk for teenagetiden end blandingen af stålsat 
attitude og tårnhøj skrøbelighed? Tilsat fucked up forældre gi-
ver det en farlig cocktail. Så da de to unge desperados James og 
Alyssa forlader deres dysfunktionelle familier går det galt, helt galt. 
Den amerikanske indietegneserie The End of the Fxxxing World 
af Charles Forsman har dannet forlæg til Netflix-serien af samme 
navn, som siden premieren i januar 2018 har fået kultstatus blandt 
unge og tusindvis af følgere på de sociale medier. Det forstår man 
godt. Historien er rørende og forstår med lige dele sex, vold og 
teenage-ennui at fastholde sit publikum. Budskabet i både tv-serie 
og tegneserie er på samme tid opløftende og deprimerende: Ingen 
er dømt til at være alene, uanset hvor mærkelig og problematisk en 
enegænger man er; verden er fuld af farlige og svigefulde voksne.

Den Bonnie og Clyde-agtige flugttematik, road-movie aspektet 
samt sex, vold og drabelige, sataniske ritualer er rammen om en 
spirende kærlighed mellem to utilpassede unge. Alyssa er vred, 
hun føler sig som et rumvæsen uden krop, fremmedgjort fra sine 
omgivelser og fuld af foragt. James er den følelsesmæssigt for-
krøblede: »Da jeg var 13 et halvt, fandt jeg en kat i skoven. Jeg 
smadrede den med en sten. Da jeg var femten, stak jeg min hånd 
i affaldskværnen«. Han føler ingenting. Og så alligevel. Forholdet 
til Alyssa forløser noget af det svigt han bærer med sig: en mor 
som begik selvmord i hans påsyn, og en far som ikke kunne finde 
ud af at skabe et hjem.
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I løbet af historien kommer de to tættere på hinanden, propor-
tionalt med at desperationen stiger. I tegneserien forløber det 
således: James og Alyssa flytter ind i et hus, James opdager nogle 
fotos fra et drabeligt, satanistisk ritual, og da ejeren uventet duk-
ker op, skærer han halsen over på ham. Et kvindeligt medlem af 
kulten, som viser sig også at være politibetjent, dukker op, og de to 
unge flygter. De opsøger Alyssas far, en far hun ikke har set i mange 
år, og som trods forbrødring angiver dem til politiet. Kvinden er 
på sporet af dem, hun hænger et vidne op, som var han en gris til 
slagtning, og det synes uundgåeligt, at hun finder de to. En vold-
som scene udspiller sig mellem kvinden og James, der forsøger 
at skåne Alyssa. En betjent afslutter slåskampen, og James bliver 
skudt. Alyssa vender tilbage, alene. I sidste kapitel ser man Alyssa 
skære James’ navn ind i sin arm. En blodig og romantisk slutning 
for hvad der unægtelig er en blodig og romantisk historie.

Fælles mål

Mange lærere har erfaring med, at visuelle tekster som fx tegne-
serier kan motivere elevers læselyst, særligt de elever som ikke er 
udpræget læsestærke eller læsevante. Man kan ikke automatisk 
antage, at alle tegneserier har denne effekt, og da slet ikke de mere 
eksperimenterende og komplekse, men alligevel vil jeg påstå, at 
inddragelse af tegneserier i undervisningen har potentiale til at 
understøtte den del af fælles mål, som hedder: »at fastholde og 
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udbygge læselyst og læsevaner« (Fælles mål dansk)1. Læsevaner 
forudsætter en vis fortrolighed med litteratur og læsning, og derfor 
er læselyst helt afgørende for elevernes videre læsning.

Elevernes forudsætninger for at »karakterisere, sammenligne, 
 reflektere over og diskutere sprog og tekster« vil være vidt for-
skellige (Fælles mål dansk). De elever, som oplever at være ud-
fordrede, når det gælder tekstanalyse, kan vise sig at være gan-
ske habile, når det gælder tegneserieanalyse. De opdager måske 
sammenhænge i forløbet, som andre overser, eller bemærker in-
teressante visuelle detaljer. Det er dog ikke ensbetydende med, 
at denne forståelse er begrebsligt forankret. Kravene til eleverne 
om at udvikle et fagligt begrebsapparat (Ibid.) til undersøgelse af 
æstetiske tekster kan, når det gælder tegneserier, trække på litte-
raturanalyse, billedanalyse og filmanalyse. Således kan man som 
lærer bygge videre på en nogenlunde velkendt terminologi. Det 
drejer sig bl.a. om begreber som fortæller (synsvinkel), symbolik, 
perspektiv, beskæring og stil. Især fortællerbegrebet er interessant 
at inddrage, da tegneseriens særkende og styrke ligger i, hvordan 
synsvinklen skifter mellem James og Alyssa.

Det vil dog også i nogen udstrækning være nødvendigt at præsen-
tere nye begreber, begreber som indfanger noget af det særlige ved 
tegneserier. Det drejer sig om begreber som sidelayout, ramme og 
streg. I litteraturguiden vil desuden indgå øvelser, som handler om 
selv at lave små tegneserier. Det lægger sig op ad kravet i Fælles 
mål om, at elever skal kunne fremstille multimodale tekster. Det 
har desuden den fordel, at det øger den analytiske forståelse for 
tegneseriens egenart, idet eleverne bliver opmærksomme på over-

1 Fælles mål for faget dansk for 7.-9. klasse: https://www.emu.dk/omraade/gsk-
lærer/ffm/dansk  

https://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/dansk
https://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/dansk
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gangen mellem rammerne, og hvilken betydning forskellige layouts 
kan have.

I fælles mål for dansk hedder det: »Genrearbejdet skal stå centralt, 
og eleverne skal arbejde med at kunne genkende, fortolke og re-
producere de forskellige genrer både i de skriftlige, mundtlige og 
multimodale tekster.« Tegneserien må siges at være en multimodal 
tekst, men er det også en genre? Tegneserien bliver almindeligvis 
anskuet som en kunstnerisk udtryksform. Det betyder, at den li-
gesom filmen kan fremvise forskellige genrer: humor, gys, detek-
tiv, coming of age etc. Her kan eleverne trække på deres viden fra 
film og litteratur. Udover sådanne tekst-interne faktorer kan det 
være hensigtsmæssigt også at kigge på de tekst-eksterne faktorer. 
Tegneserier kan nemlig optræde i forskellige formater:

♦ Striber
♦ Hæfter
♦ Albums
♦ Manga
♦ Grafiske romaner
♦ Fanzines
♦ Webcomics

Indenfor disse formater vil der være forskellige genrer. Tegneserien 
har traditionelt set været bundet af nogle forholdsvis faste formater, 
men diversiteten er enorm i dag, og der er ingen automatik mellem 
genre og format. The End of the Fxxxing World udkom oprinde-
ligt som en serie minicomics, som forlaget Fantagraphics senere 
samlede til en bog. I det danske forlags hænder er det blevet til en 
lille kompakt, næsten kvadratisk bog. Størrelsen og det meget pro-
fessionelt designede omslag inklusiv satsblade rykker udgivelsen 
tættere på en grafisk roman og væk fra den indie-tegneserie, som 
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Charles Forsman oprindeligt lavede. Hvorvidt det er en pointe, man 
vil forfølge i undervisningen, må bero på, hvor fortrolige eleverne er 
med de forskellige fænomener og begreber, da man ellers risikerer 
at øge forvirringen. Ikke mindst hvis vægten lægges på en kompa-
rativ analyse med tv-serien. Forfølger man begrebet grafisk roman 
ud fra definitionen en sammenhængende historie, kan man bl.a. 
undersøge, hvordan overgangene mellem kapitlerne såvel verbalt 
som visuelt skaber kontinuitet og derved sammenhæng.

Grafisk roman

Der hersker mange misforståelser omkring begrebet grafisk roman, 
som ofte lanceres som ‘tegneserier for voksne’ eller ‘en litterær 
genre’. Det er da også et upræcist begreb, som oprindeligt opstod i 
markedsføringsøjemed, men som ikke desto mindre har betydet en 
større udbredelse og anerkendelse af tegneserien som udtryksform.

Det er den amerikanske tegneserieskaber Will Eisner som kredite-
res for betegnelsen tilbage i 1978, med værket En kontrakt med Gud, 
selv om Richard Kyle formentlig allerede i 1964 var på banen med 
begrebet. Eisner ønskede at lægge afstand til ‘comics’, som havde et 
for enstrenget fokus på humor og barnlighed, og at signalere fortæl-
linger med et realistisk og alvorligt indhold. Bevægelsen tager for 
alvor fat omkring 1985 med Allan Moore (Vægterne), Frank Miller 
(Nattens Rider vender tilbage) og Art Spiegelman (Maus).
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I USA har begrebet en langt mere elastisk betydning end i Europa, 
hvor det dækker over relativt personlige værker på relativt mange 
sider og ofte i lidt mindre formater end de traditionelle albums. I 
USA er stort set alle tegneserieudgivelser, undtagen blade, graphic 
novels. I den forstand lykkedes det Eisner at bryde med det vær-
diladede comics. Det europæiske tegneseriemarked var indtil den 
grafiske roman låst fast i formater, som var dikteret af udgivelses-
rytmer og standardiserede trykkeridesigns. Formålet med begrebet 
er at bryde med de rigide konventioner og i højere grad lade de 
kunstneriske ambitioner styre. Intet ligger længere fast, hverken 
format eller genre. Karaktererne er ikke typer, og historien udvikler 
sig og afsluttes.

Det er forholdsvis udbredt blandt forlag og dansklærere at kate-
gorisere den grafiske roman som en genre. Det er ikke helt upro-
blematisk. For det første er det ikke alle grafiske romaner, som er 
fiktive, hvilket betegnelsen roman ellers antyder. For det andet er 
nogle grafiske romaner korte og måske mere at sammenligne med 
en novelle. For det tredje kan en grafisk roman indeholde en hvilken 
som helst genre, fra coming-of-age til gys. Man kan derimod fastslå, 
at med den grafiske roman opstår nye genrer i tegneserien, navnlig 
den journalistiske og selvbiografien.

Skal man endelig forsøge sig med en definition, hvilket er vanskeligt 
med et så diffust begreb, giver det mening at ty til tegneseriefor-
skerne. En grafisk roman er en selvstændig ikke-føljeton baseret 
tegneserie (Kukkonen, 2013). Det er en længere tegneseriefortæl-
ling med en sammenhængende historie (Olsen & Christiansen, 
2015).
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Historik

Tegneserier går langt tilbage i tiden, men hvor langt er der ikke 
enighed om. Nogle vil mene helt tilbage til det 12. århundredes 
berømte Bayeuxtapet. Mange vil hævde, at det hele startede med 
Rodolphe Töpffer i 1800 tallet, som udviklede billedhistorier med 
tydelige narrative og altså sammenhængende sekvenser henover 
flere sider. Endelig er der også dem, der anskuer tegneserien som 
et massemedium, og derfor tæt knyttet til avisernes fremkomst i 
starten af det 20. århundrede. Uanset hvor på tidslinjen man mener, 
tegneserien har sit udspring, får den i løbet af 1950/60’erne et blak-
ket ry. Den amerikanske psykiater Frederik Wertham argumenterer 
for at voldelige tegneserier (de såkaldte horror comics) er skadelige 
for børn. De gør børn aggressive og voldelige. Synspunktet udvikler 
sig til at gælde tegneserier som sådan, og perioden er præget af poli-
tiske forslag om censur og offentlige afbrændinger. På dansk grund 
følger episoder med hårde debatter i bl.a. tidsskriftet Folkeskolen 
og et midlertidigt stop for bladet Fantomet. I 1955 bliver »Udvalget 
vedrørende underlødig og nedbrydende litteratur for børn og unge« 
nedsat. I folkemunde kaldet ‘Det kulørte udvalg’. Tegneserier bliver 
omtalt som »smudslitteratur«, »kloaklitteratur« og »køkkentrappe-
litteratur«. Man frygtede bl.a., at for meget tegneserielæsning ville 
vænne børn af med at læse sammenhængende tekst.

Panikken og den aggressive retorik dør efterhånden ud, men mær-
katet underlødig, kulørt og primært for børn og unge, hænger ved. 
Man skal helt frem til nullerne og fremkomsten af den grafiske ro-
man, før tegneserien bliver taget alvorligt som kunstnerisk udtryks-
form i den bredere offentlighed. Persepolis udkommer i 2005 og 
indleder for alvor bølgen af grafiske romaner. Det er også her, man 



11

må konstatere, at tegneseriens plads i læselandskabet har ændret 
karakter.

I 1970’erne og 80’erne har tegneserien en enorm udbredelse som 
fritidslæsning. Nedgangen starter i 90’erne, hvor tegneserier som 
massemedium forsvinder, til trods for at manga er meget populært 
i nullerne. I offentligheden hersker der fortsat en opfattelse af, at 
tegneserier primært er for børn og unge, selv om der stort set ikke 
udkommer nogle tegneserier til målgruppen. Børn og unge må 
nøjes med de gamle fransk-belgiske albums og de lidt nyere man-
gaserier. Det er først de senere par år, at man har kunne registrere 
et lille opsving i deciderede børnetegneserier.

En ny læsevaneundersøgelse af børns fritidslæsning viser, at børn 
og unge ikke prioriterer tegneserier (Reinholdt Hansen, Puck & 
Gissel, 2017). Man kan som underviser derfor ikke forvente, at de 
har helt samme fortrolighed med udtryksformen som tidligere ti-
ders elever, om end de mange superheltefilmatiseringer har ud-
bredt kendskabet til mange af karaktererne. Tegneserien har med 
den grafiske roman fået større anerkendelse og alt andet lige en 
større forskellighed i udtryk, samtidig med at den altså har mind-
sket sin udbredelse. Til gengæld er interessen for at inddrage gra-
fiske romener i undervisningen steget støt de seneste ti år. Det ser 
således ud til, at fra at have været populært læsestof børn og unge 
læste i fritiden, er tegneserier nu primært noget, de møder i skolen.
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Introduktion til 
elevopgaverne

Elevopgaverne består af analytiske spørgsmål samt kreative øvel-
ser. Hvad sker der, når skrift og tegning bliver til levende billeder? 
Hvilke genrer er præsente i tv-serien? Hvordan laver man en teg-
neserie? Hvilke virkemidler bruger tegneserien? Det er nogle af de 
spørgsmål, opgaverne vil fokusere på.

Eleverne skal ikke nødvendigvis lave alle de kreative opgaver; vælg 
det ud, som giver bedst mening. Det samme gælder de analytiske 
spørgsmål; vælg ud og prioriter. Det vil være hensigtsmæssigt at 
lade eleverne indlede med deres umiddelbare oplevelse af tegnese-
rien og tv-serien, og lade de følelser, som værkerne vækker, fungere 
som analysearbejdets drivkraft.

The End of the Fxxxing World er i høj grad en historie, som appel-
lerer direkte til unge. Både hvad angår indhold og måden, den er 
fortalt på. Det er dog formentlig de færreste unge, som er lige så 
fortrolige med tegneserier som med tv-serier, så det vil være oplagt 
at lade begejstringen for tv-serien smitte af på værklæsningen.
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Elevopgaver

Den umiddelbare oplevelse af tegneserien
Start med at bladre tegneserien hurtigt igennem, og læg mærke til, 
hvordan siderne er bygget op. Hvor mange rammer er der på hver 
side? Er de samme størrelse? Er der farver, eller er alt sort/hvid? Er 
baggrundene (altså alt det udenom personerne) detaljeret tegnet? 
Snak med din sidemakker i 5 minutter, efter at I har bladret værket 
igennem, gerne flere gange.

Læs tegneserien og se tv-serien
♦ Hvad kan du/I bedst lide ved tegneserien hhv. tv-serien?
♦ Sætter det nogle tanker og/eller associationer i gang hos dig/

jer?
♦ Undersøg, hvordan tv-serien lever på de sociale medier. Gå ind 

på Instagram og find @teotfw og søg hashtagget TEOTFW på 
Pinterest, Twitter m.m.

♦ Tv-serien har afstedkommet en masse fanart på nettet. Her er 
et par eksempler fra Deviantart.com
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Tegneseriesidens opbygning

En tegneserie er grundlæggende bygget op ved hjælp af en masse 
rammer. Indeni hver ramme er der en tegning og typisk noget tekst. 
Størrelsen på rammerne og placeringen af rammerne kan variere i 
løbet af historien eller være forholdsvis statisk. Begrebet sidelayout 
betegner, hvordan en tegneserieside er bygget op.

I The End of the Fxxxing World indledes langt de fleste kapitler med 
en helsides illustration. Derudover består sidelayoutet i tegneserien 
altovervejende af hhv. 3x3, dvs. ni rammer, og 3x2, dvs. seks ram-
mer, samt enkelte sider med færre rammer.

♦ Se/Læs kapitlet ‘At bo med far’ og diskuter, hvad det betyder for 
fortællingen, at antal og størrelse på rammerne varierer. James 
og Alyssas far kaster med kniv. Da faderen kaster, er rammen 
aflang (øverst på siden), og adskiller sig fra de mindre rammer, 
som følger efter. Hvorfor? På den sidste side øverst ser man 
Alyssas far i tre rammer efter hinanden. Forinden har James 
netop fortalt faderen, at Alyssa elsker ham, og det er derfor et 
følelsesladet øjeblik. Hvordan reagerer faderen? Hvorfor ople-
ver læseren det som et øjeblik og altså som et forholdsvist kort 
tidsinterval? 
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KAN DU LIDE 
BUD, JAMES?

HVAD ER 
DET?

ØL!
JEG SÅ EN MAND, DER IKKE 
KUNNE GØRE FOR DET.

TEOTFW_matr_DK.indd   138 15/03/2018   11.59

♦ Se/Læs kapitlet ‘Beskytter’. Det adskiller sig fra de øvrige kapitler 
ved at have et identisk sidelayout med ni rammer hele vejen 
igennem. Snak med hinanden om, hvad det betyder for læse-
oplevelsen. Måske synes du/I, at det føles næsten klaustrofobisk 
og mimer den desperation hovedpersonen oplever?
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Lav-selv-tegneserie på papir

Her er en side med 3x3 rammer. Det er et sidelayout, som tegne-
serien har flere steder. 
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Nu er sidelayoutet en smule anderledes. 
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Den ene halvdel af klassen laver en historie ud fra figur nr. 1 (ni 
rammer), den anden halvdel laver en historie ud fra figur nr. 2 
(fem rammer). Kopier layoutet over på et stykke papir.

♦ Lav en tegneserie om en pige, som løber hjemmefra. Beslut hvad 
der skal være i hver ramme.

♦ Lav menneskene som pindefigurer. Du/I kan også klippe ele-
menter ud og klistre ind. Det er helt underordnet, om man er 
god til at tegne. Det væsentlige ved øvelsen er, at blive klar over, 
hvordan indholdet i hver enkelt ramme har betydning for hand-
lingen som helhed.

♦ Tænk over overgangen mellem rammerne, og altså den række-
følge tegningerne optræder i. Tænk fremdrift i historien, og sørg 
for, at eksempelvis hovedpersonen gør noget nyt eller befinder 
sig et nyt sted.

♦ Beslut ca. tekstmængde, og lav udkast til dialoger.
♦ Sammenlign jeres historier, og diskuter, hvad forskellene i si-

delayout betyder for historien.

Stil og streg
Charles Forsmans minimalistiske tegninger er karakteriseret ved 
en naivistisk streg. Baggrunden i de enkelte scener er ofte udeladt, 
eller kun meget få elementer er tegnet frem. Den minimalistiske 
stil til trods benytter Forsman skraveringer og udnytter kontrasten 
mellem sort og hvid i mange af opslagene. Du/I skal prøve at fo-
kusere på formen, altså måden hvorpå tegneserien fortæller. Find 
kapitlet ‘Mor’ og kig på første og sidste side. Begge har en helsides 
illustration og begge med en baggrund, som er meget skraveret. Det 
er kun bakken og himlen, som er tydeligt skraveret, ikke fortovet 
eller græsmarken. Det giver en fornemmelse af at himmelen tynger 
personerne, og understreger den triste stemning, som formidles 
via James tanker.
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♦ Prøv at finde ‘Radiserne’ af Charles Schulz, som Charles Fors-
man er inspireret af, navnlig i figurtegningerne. Figurenes be-
grænsede udtryk i The End of the Fxxxing World er en skarp 
kontrast til det voldsomme indhold. Prøv at beskrive Forsmans 
streg.

♦ Find kapitlet ‘Gode venner’, og bladr frem til siden, hvor James 
og Alyssa ligger ved siden af hinanden i sengen. Der er ni ram-
mer på siden, og de er skiftevis hvide og sorte. Hvorfor? Og hvad 
betyder det for læseoplevelsen? 

ALYSSA? DET VAR  
SOM ET SÅR.

JA?

STOLER DU PÅ MIG?

JA. DET TROR JEG. GODT.

  SOM ET SÅR, 
JEG HAVDE LYST 
TIL AT PILLE I.

DER VAR BARE 
ET PROBLEM …

JEG VAR IKKE 
SIKKER PÅ, 

AT JEG KUNNE 
STOPPE.

TEOTFW_matr_DK.indd   52 15/03/2018   11.58
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♦ Find kapitlet ‘Beskytter’, og bladr frem til næstsidste side. Den 
overrasker ved at være holdt helt i sort. Hvorfor? Hvad er der 
sket med James? Og hvorfor ser man Alyssa afbildet i midten? 

JEG DRÆBTE MIN 
NABOS HUND.

JEG SÅ HAM 
LIGGE HELT 

SAMMENKRUMMET 
I SIN HAVE.

HAN GRÆD.

HUN VAR MIN.JEG VAR IKKE 
HENDES 

BESKYTTER.

TEOTFW_matr_DK.indd   97 15/03/2018   11.59

Symbolik
Trods en minimalistisk stil benytter Forsman også symboler i sit 
billedsprog, primært i overgangen mellem kapitlerne.
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♦ Hvert kapitel indledes med en cirkel, som bliver mere og mere 
skraveret og altså fyldt ud i løbet af historien. Hvilken effekt har 
det?

♦ Hvert kapitel har en titel og en tegning, fx ‘Gode venner’ og en 
tegning af en kniv. Hvordan kan man forstå titel og tegning i 
forhold til resten af historien?

♦ Se på næstsidste kapitels sidste side. BANG fylder hele siden. 
Fortælleteksten lyder: ‘Jeg elsker dig.’ Hvad sker der? 

JEG ELSKER DIG.

TEOTFW_matr_DK.indd   158 15/03/2018   11.59
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Fortæller
Et særtræk ved The End of the Fxxxing World er brugen af fortæl-
lestemmer. Vi følger hovedpersonernes indre monolog, deres tan-
kestrømme, på skift.

Du/I kender sikkert til talebobler fra andre tegneserier, og dem 
finder man også her. Det samme med fortælleteksten, som typisk 
er placeret øverst i rammen.

     Blablabla

Bla  
bla

Fortælletekst

Taleboble
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Men Forsman nøjes ikke blot med at lade James og Alyssa fortælle 
i en boks øverst i rammen, han inddrager flere steder hele rammen 
til kun at indeholde tekst og altså James eller Alyssas tanker. Se fx 
første kapitel og den sorte ramme på hver side. Det er James’ tanker. 
Modsat andre tegneserier bruger Forsman ikke tankebobler.

FUCK MIG? DA JEG VAR 17, 
SLOG JEG MIN FAR 
I ANSIGTET OG 
STJAL HANS BIL.

FUCK MIG?

JA! FUCK! DIG! KOM HER, DIN 
LILLE LORT!

TEOTFW_matr_DK.indd   18 15/03/2018   11.57
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Fortællesynsvinklen skifter mellem James og Alyssa. Vi er skiftevis 
inde i hovedet på James og Alyssa. Det fremgår også rent visuelt.

• Prøv at finde siden med følgende indre monolog: »Jeg har mange 
lorteminder om min far. For det meste råber han.« Hvem tror 
du/I tænker det?

• Når det er sort skrift på hvid baggrund, hvis tanker er det? Når 
det er hvid skrift på sort baggrund, hvis tanker er det?

Levende billeder
En grundlæggende forskel mellem film (her tv-serie) og tegneserie 
er, at filmen er bundet op på bevægelse, hvor tegneserielæseren 
selv skaber fremdrift og bevægelse. Tegneserielæseren puster liv i 
figuren indenfor rammen, og han/hun forbinder selv rammerne, 
så historien giver mening. Der er også store ligheder mellem film 
og tegneserie. Begge har inspireret hinanden rent fortælleteknisk.

• Udvælg en scene fra tv-serien og genfind den i tegneserien. Se 
på begreberne beskæring og perspektiv: Ses personen oppefra 
eller nedefra? Er vi tæt på personen eller langt væk?

• Tv-serien udmærker sig ved at lege med en masse forskellige 
genrer. Det gælder roadmovien, flugtfilmen, coming of age, tra-
gedien og det romantiske drama. Man kan bl.a. sammenligne 
med filmen Bonnie og Clyde. Diskuter, hvordan man kan iden-
tificere de forskellige genrer i tv-serien.

• I hvilke lande foregår hhv. tegneserien og tv-serien? Oplever du, 
at forskellen har nogen stor betydning?
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• Den iøjnefaldende forskel på tegneserie og tv-serie er bevægelse 
og lyd. Prøv at gense nogle af afsnittene, og fokuser på sound-
tracket.

Her er et uddrag fra en anmeldelse i magasinet Soundvenue http://
soundvenue.com: James og Alyssas forhold stryges af romantiske pop-
slagere fra slutningen af 50’erne, og så er der ‘Blur’-komponisten 
Graham Coxons blanding af blueset twang og distortede indie-styk-
ker, som sammen med americana-strejfet fra tankstationer, diners og 
kornmarker placerer seeren i et kulturelt uspecifikt fiktionsunivers 
a la Lynch.

• Anmelderen henviser til slut til den amerikanske filmskaber 
David Lynch, hvilke associationer får I, når I hører hans navn? 
Er der en særlig stemning forbundet med hans film? Prøv at 
undersøge, hvad popslagere, blues, twang og americana er for 
noget.

• Hvordan skildres James og Alyssa i hhv. tv-serie og tegneserie? 
Er der forskel på, hvordan deres relation er skildret i hhv. tv-serie 
og tegneserie?

http://soundvenue.com/film/2018/01/the-end-of-the-fking-world-ny-netflix-serie-er-fing-fantastisk-290953
http://soundvenue.com/film/2018/01/the-end-of-the-fking-world-ny-netflix-serie-er-fing-fantastisk-290953
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Digital lav-selv-tegneserie
• Find kapitlet ‘I god behold’. I skal genfortælle kapitlet så tæt på 

originalen som muligt med jeres egne fotografier: Udvælg en 
dreng og en pige i gruppen, som skal spille James og Alyssa. Af 
rekvisitter skal I bruge en kasse, en tom flaske, en aflang boks 
(som kan ligne en højtaler) og et stykke papir (som kan ligne et 
pladecover). Hvis I også kan låne en kat, er det helt perfekt, og 
ellers må I tegne den og klippe den ud. Til gengæld skal I ikke 
sætte jer op på taget af et hus, som de gør på sidste side.

• Find mobiltelefon eller tablet frem, og brug kamerafunktionen 
til at fotografere. I skal gengive beskæringer (total, halvtotal etc.), 
dvs. hvordan billedet afgrænser motivet. Og perspektiv/synsvin-
kel (fugle-, frø- og normalperspektiv), dvs. betragterens stilling 
i forhold til billedets motiv.

• Sæt billederne sammen i et word-dokument. Sæt dem evt. først 
ind i et nemt billedprogram som fx paint, og indsæt talebobler 
og tekst. Hvis det er for besværligt, så udelad teksten. De pane-
ler/rammer i kapitlet som udelukkende er med tekst, kan I evt. 
skrive på et stykke papir og affotografere.

Film
• Prøv nu at filme kapitlet ‘I god behold’ med jeres telefon eller 

tablet. I skal genfortælle kapitlet så tæt på originalen som muligt.

• Beslut, om der skal være lydeffekter og musik ind over.

• Opsamling i klassen hvor I snakker om, hvordan det var at lave 
hhv. en tegneserie og en film. Diskuter forskellen på de to ud-
tryksformer.
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Billedfortællinger ved hjælp af apps
Den ene halvdel af klassen laver en kort film, den anden halvdel 
en kort tegneserie. Underviseren udvælger en app, som kan produ-
cere tegneserier. Det kan f.eks. være Comic Master, Comics Head, 
StripCreator, ComicBook m.fl. Brug iMotion eller tilsvarende til at 
lave filmen.

• Lav en kort historie som handler om ung kærlighed: det kan 
være den første forelskelse eller to, som ikke må få hinanden, 
fordi familierne er imod.

• Tegneserie   
Tænk over komposition: Hvordan man placerer billedets ele-
menter i forhold til hinanden og udnytter fladen. Husk læseret-
ningen fra venstre mod højre betyder noget: venstre billedside 
kan normalt bære de tungeste og største flader uden, at det 
‘vælter’ pga. læseretningen. Venstre side repræsenterer det, man 
kommer fra, det gamle. I højre side optræder det nye, det frem-
tidige, det man er på vej til. Samme kode kendes fra billedbøger.

• Film   
Start med at lave en grov skitse over et storyboard. Udvælg skue-
spillere og to instruktører. Vær alle sammen involveret i at klippe 
filmen til. Diskuter scenernes rækkefølge og længde.
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Få ideer og inspiration til undervisningen i skønlitteratur med Høstlitt:
Følg os på Facebook og Instagram 

http://rosinante-co.dk/da/Hoest%20litt/Hoest%20litt.aspx
https://www.facebook.com/borneboger
https://www.instagram.com/hostlitt/
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