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Curriculum Vitae 
 

Peter Pedersen 

 

TEGNER OG UNDERHOLDENDE FORMIDLER  

 

Det burde være en menneskeret. Alle burde prøve at arbejde med den niende kunstart - 
tegneserien. For det er så stor en fornøjelse at forme sine egne idéer til små billedfortællinger. Og 
selvom jeg har arbejdet med tegneserier i stort set hele mit liv - og professionelt i over et årti - kan 
jeg stadig blive helt høj af at lande en idé, af at få tre, fire billeder til at ende i en god punchline eller 
at finde på en satiretegning, der bider på den helt rigtige måde.  
 
Mit speciale er at undervise i tegneserie - og i særdeleshed i vittighedstegningen, avisstriben og 
satiretegningen. I alle processer fra den rå idé til den færdige tegning. Jeg har over et årtis erfaring 
som lærer, har prøvet at undervise både børn, unge og voksne - og jeg brænder for at dele min 
passion med andre.  
 
 

KERNEKOMPETENCER 

Idéudvikling Brainstormsprocesser og arbejde med punchlines. 

Teknik Alle led og processer fra rå idé til færdig tegning. Idéudvikling, bygge 
univers, fortælleteknik, punchlineteknik, tekstarbejde, skitsering, 
komposition, karakterdesign, berettermodel, plot-point-model, 
skuespilteknik, tegneserie som antydningens kunst, perspektiv, farver, 
rentegning, brug af computer, Adobe Photoshop, Indesign og Illustrator 
mm. 

 
UDGIVELSER 

 
Bøger 

 
2014  Im Beruf II, Turbine forlaget 

En opsamling af Im Beruf avisstriber, der blandt andet har været bragt i 
Weekendavisen og BT. 

 

2009  Im Beruf, Egmont Serieforlaget 
En opsamling af Im Beruf avisstriber, der bl.a. har været bragt i Urban og Basserne.  

 
Aviser & blade 

 
2012 -   Hus Forbi  

Hus Forbi er de hjemløses avis, der bliver læst af over 400.000 læsere. Her har jeg 
fast avisstriben ”En dag ad gangen”- og leverer også ind imellem satiretegninger. 

 

2011 -   Beboerbladet, BL 
Beboerbladet er et blad for alle, der bor i almen bolig. Her har jeg en tegneserie, 
der hedder ”SørensenAbdullahJørgensen” - handler om naboskab på godt og ondt. 
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2015 - 2016 Altinget.dk 

  Leverede her ugentlige satiretegninger om livet på Christiansborg. 
 
2013 - 2014 Weekendavisen 

Avisstriben ”Im Beruf”. Striberne blev bragt på bagsiden af kultursektionen. 

 
2008 - 2012 Urban 
  Im Beruf kørte her som daglig avisstribeserie. 

 
Derudover har jeg og har haft tegninger og striber i Basserne, BT og i 
tegneserieblade i både Sverige og Norge. Plus for en lang række kunder. 

 

UNDERVISNINGSERFARING 

 
2018 -   Efterskolelærer, Mariager Høj- og Efterskole 
  Underviser her i tegning, tegneserietegning, skuespil og musical. 
 

2018 -  Tegneseriegæstelærer, Kunstskolen Bifrost, Randers 
Gæstelærer i april og skal være det igen i efteråret. Tegneserieforløb, hvor alle 
kursister lavede en helsides tegneserie, der blev bragt i Din Avis i Randers.  

 
2014 - 2018 Efterskolelærer, Vesterbølle Efterskole 
  Underviste blandt andet i tegning, tegneserietegning, drama, revy, musical,  
  medborgerskab, matematik, fysik/kemi. 
 

2013 - 2014 Aftenskolelærer, FOF Aarhus 
  Underviste i tre sæsoner i kurset ”Cartoon og satiretegning”. 
 

 

UDDANNELSE 

 

2003 - 2006 Dramaturgistudie, Aarhus Universitet 
Har taget fagene: Teaterpraksis I, II og III, Tekstanalyse, Studium Generale og 
Teaterhistorie.  

    
2000   Bachelor i psykologi, Aarhus Universitet 
  Bachelorprojekt: ”Normal og sygelig angst”. 
 

       

 

FRITID 
 

Jeg bruger min fritid på mine børn og min familie. Kunst, kultur, litteratur og natur er vores store 
fælles interesser. 
 
 
KØREKORT 

B  
 

 Se et mere detaljeret CV her.  
 

 Se eksempler på mit arbejde: peterptegner.dk 

http://vizualize.me/peps#.W2RxwdIzY2w
http://peterptegner.dk/

