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ANALYSE VON KARIKATUREN 

 Bedeutet: 

Karikaturen sind klar erkennbare Zeichnungen, die zu Personen oder politischen Sachverhalten 
Aussagen machen. Sie fordern zum Lachen auf und sind ein spöttischer Kommentar zu einem 
gesellschaftlich-politischen Problem. Dem Karikaturisten geht es dabei in erster Linie nicht um die 
bloße Darstellung einer Sache. Er will kommentieren, Stellung beziehen oder Kritik üben. 

 So kannst du vorgehen: 

Schritt Fragen/Aufgaben Redemittel 

1. Orientierung 
in Raum und 
Zeit 

- Gibt es Informationen über den Karikaturisten, die 
Entstehungszeit und den Entstehungsort der 
Karikatur? 

- Die Karikatur entstand …. [Jahr] / 
am [Datum] in …. 

- Die Karikatur wurde von … 
gezeichnet. 

2. Orientierendes 
Betrachten 

- Was ist das Thema der Karikatur? - Die Karikatur liefert 
Informationen über… . 

3. Beschreibung 
der Karikatur 

- Welche Szene, welche Situation und welches 
Problem werden dargestellt? 

- Wie ist das Bild aufgebaut? (Vordergrund, 
Hintergrund, Größenverhältnisse) 

- Welche Figuren, welche Nationalitäten werden 
abgebildet? 

- Was sagen die Personen? (Sprech- bzw. 
Gedankenblasen) 

- Mithilfe der Karikatur kann … 
gezeigt werden. 

- Auf dieser Karikatur werden … 
abgebildet und dargestellt. 

- In dem Vordergrund/Hintergrund 
kann … gesehen werden, weil … 

 

4. Erläuterung 

- Welche Symbolik und Metaphorik haben einzelne 
zeichnerische Elemente? [Personifikationen 
auflösen, Symbole deuten, Mensch-Tier-
Vergleiche auf Eigenschaften untersuchen, 
natürliche Erscheinungen deuten, politische 
Metaphern (Gleichgewicht etc.) deuten] 

- Was will der Karikaturist damit sagen? 
- Welche politischen, sozialen, wirtschaftlichen oder 

kulturellen Zusammenhänge und Hintergründe 
werden angesprochen, die bekannt sein müssen, 
um die Karikatur zu verstehen? 

- Der Karikaturist verdeutlicht, dass 
… 

-  Es ist festzustellen, dass …  

5. Bewertung 

 
- Was ist die Gesamtaussage der Karikatur? 
- In welchem übergeordneten Zusammenhang steht 

die Zeichnung? 
- Wogegen/ an wen wendet sich der Karikaturist, 

was verteidigt er? 
- Wie beurteilst du selbst die Position des 

Karikaturisten und welche Argumente unterstützen 
deine Haltung? 

- Der Karikaturist wollte mit seinem 
Werk gegen die politische / soziale 
/ wirtschaftliche / kulturelle Lage 
von … in dem … Jahrhundert 
Kritik ausüben, währenddessen er 
… verteidigte. 

- Anhand meiner Vorkenntnisse 
kann ich sagen, dass … 

- Es stimmt/stimmt nicht, dass … 
- Ich glaube/bin überzeugt, dass … 

 

 Dazu dient es: 

 Mit den Karikaturen werden das Nachdenken, Diskutieren, Planen und das kritische Umgehen in 
Gang gesetzt.  

 Karikaturen bringen uns alltägliche Problemsituationen teilweise lustig, hintersinnig und anregend 
ins Bewusstsein, deshalb fördern sie die Vertiefung. 
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ANALYSE VON KARIKATUREN GESCHICHTE, KLASSE 10 

FRANKREICH – DAS ANCIEN REGIME 

Aufgabe:  

Analysiere die Karikatur nach den methodischen Arbeitsschritten. Fülle die Tabelle aus. 

Quelle: Unbekannter Zeichner (Initialen: M.P.): „A faut esperer q’eu.s 

jeu la finira bentot“ (Es darf gehofft werden, dass das Spiel bald vorbei 

ist), Karikatur von 1789 

 

 Analyse der Karikatur 

1. Orientierung in 
Raum und Zeit 

Die Karikatur entstand 1789 in Frankreich vor der Französischen 
Revolution. 

2. Orientierendes 
Betrachten 

Die Karikatur liefert Informationen über die gesellschaftliche Spannung 
in Frankreich vor der Revolution, wodurch die Bedeutung des Dritten 
Standes zunehmen wird. Die Karikatur formuliert scharfe Kritik am 
Staatsaufbau Frankreichs im Ancien Regime.  

3. Beschreibung der 
Karikatur 

Mithilfe der Karikatur können die Verhältnisse zwischen den drei 
großen Gesellschaftsschichten gezeigt werden. 
Der tief gebeugte alte Bauer (der Dritte Stand) richtet sich auf und die 
anderen zwei stände, der Adel und der Klerus werden von ihm 
abgeschüttelt, während er seine Feldhacke gegen sie als Waffe erhebt.  
Die Kleidung aller Figuren verweist auf die Verteilung von Reichtum 
und Armut. 
Alle Symbole zusammengenommen zeigen, dass der Dritte Stand unter 
den Belastungen der Steuern, des Zehnt, der Fronen und weiteren 
Abgaben an die Grundherren wie den König leidet. 
Die Größe des Bauers zeigt die zahlenmäßige Mehrheit des Dritten 
Standes und die Zunahme seiner Bedeutung.  

4. Erklärung 

Der Karikaturist wollte mit seinem Werk gleichzeitig gegen die 
politische / soziale / wirtschaftliche / kulturelle Lage von dem Dritten 
Stand der französischen Gesellschaft in dem 18. Jahrhundert Kritik 
ausüben.  

5. Bewertung Die Karikatur wurde von einem unbekannten Künstler gezeichnet. 
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ANALYSE VON KARIKATUREN GEOGRAPHIE, KLASSE 10 

GLOBALISIERUNG 

Aufgabe: Analysiere die Karikatur nach den methodischen Arbeitsschritten. Fülle die Tabelle aus. 

Quelle: 

http://12fs123.blogspot.com/2013/04/1.html 

 

 Analyse der Karikatur 

1. Orientierung in 
Raum und Zeit 

 

2. Orientierendes 
Betrachten 

 

3. Beschreibung der 
Karikatur 

 

4. Erklärung  

5. Bewertung  
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KARIKATÚRÁK ELEMZÉSE 

 Ezt jelenti:  
A karikatúrák olyan egyértelmű rajzok, amelyek személyekről, vagy politikai cselekményekről 
közölnek információkat. Nevetésre késztetnek minket a gúnyos társadalmi, illetve politikai 
kritikájukkal. A karikatúra készítője nem csak egyszerűen ábrázolni akarja az általa felvetett 
problémát, hanem politikai állásfoglalását, kritikáját is szeretné megfogalmazni. 

 Ezt kell tenned: 

Lépések Kérdések/Feladatok Így tudod kifejezni 

1. Térben, 
időben történő 
elhelyezés 

- Melyik korszakból és melyik országból 
származik a karikatúra? 

- Ki készítette a karikatúrát? 

- A karikatúra … [dátum] …. [ország] 
készült. 

- A karikatúrát … készítette. 

2. Általános 
megfigyelés 

- Mi a témája a karikatúrának? - A karikatúra a …. [személy, esemény] 
közöl számunkra információkat. 

3. A karikatúra 
leírása 

- Milyen jelenetet ábrázol a karikatúra? 
- Milyen helyzetet, milyen problémát mutat 

be a karikatúra? 
- Milyen módon épül fel a karikatúra? Mi 

van az előtérben, a háttérben, milyenek az 
arányok? 

- Milyen alakokat, milyen nemzetiségű 
személyeket láthatunk a karikatúrán? 

- A karikatúra segítségével a …. 
elemezhető. 

- Ezen a karikatúrán …. látható. 
- Elöl / hátul a ….. látható. 
 

4. Magyarázat, 
elemzés 

- Milyen szimbólumokat lehet a karikatúrán 
látni? [személyek jellemzése, személyek – 
állatok összehasonlítása, tulajdonságok 
bemutatása, politikai szimbólumok 
használata] 

- Mit akar a karikatúra készítője az 
ábrázolásmóddal kifejezni? 

- Milyen politikai, társadalmi, gazdasági, 
vagy kulturális összefüggéseket és háttér-
információkat tudunk a karikatúra 
segítségével megállapítani? 

- A karikatúra készítője rámutat a … 

- Megállapítható, hogy … 

5. Értékelés 

- Mi a karikatúra összefoglaló 
mondanivalója? 

- Milyen célból készülhetett?  
- Kivel, mivel szemben készült a karikatúra, 

kinek az álláspontját támogatja a 
karikatúra készítője? 

- Hogyan értékeled a karikatúra 
készítőjének az álláspontját? Indokold a 
véleményedet! 

- A karikatúra készítője a munkájával a …. 
századi …. [ország] politikai / társadalmi 
/ gazdasági / kulturális helyzetét szerette 
volna megkritizálni, miközben … 
[személy, szervezet, párt] álláspontját 
támogatja. 

- Előismereteim alapján azt gondolom, 
hogy …/ meggyőződésem, hogy … 

 

 Erre szolgál: 

 A karikatúrák hétköznapi eseményeket, illetve problémákat mutatnak be viccesen, amellyel jobban 
felkeltik az érdeklődésünket, így jobban elmélyül az általuk közölt információ és az így szerzett 
tudás.  

 A karikatúrák segítségével fejleszthető a gondolkodásmód, a vitakultúra és a kritikus gondolkodás. 
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KARIKATÚRÁK ELEMZÉSE TÖRTÉNELEM, 10. OSZTÁLY 

FRANCIAORSZÁG – AZ ANCIEN REGIME  

Feladat: Elemezd a karikatúrát a tanult módszer alapján! Töltsd ki a táblázatot! 

Forrás: Ismeretlen művész (Initialen: M.P.): „A faut esperer q’eu.s jeu la 

finira bentot“, karikatúra 1789-ből 

 A karikatúra elemzése 

1. Térben, időben 
történő elhelyezés 

A karikatúra 1789-ben készült, Franciaországban a forradalom kitörése 
előtt. 

2. Általános 
megfigyelés 

A karikatúra a francia Forradalom kitörése előtti társadalmi feszültséget 
mutatja be, melynek során a harmadik rend befolyása növekedett. A 
karikatúra éles kritikát fogalmaz meg a francia államberendezkedéssel 
szemben az Ancien Régime idején.  

3. A karikatúra 
leírása 

A karikatúra a három nagy francia társadalmi csoport/rend közötti 
viszonyrendszert mutatja be. 
A mélyre hajoló, meggörbült paraszt – aki a harmadik rendet szimbolizálja 
–  felemelkedik, amellyel lerázza magáról az első két rendet képviselő 
nemességet, illetve papságot. Kezében tartja a kapáját, amely egyszerre 
mutatja az általa végzett munkát, de egyben alkalmat ad arra is, hogy 
fegyverként használja az őt alávető rendek ellen.   
A karikatúrán ábrázolt ruhák jól érzékeltetik a viselőjük társadalmi és 
vagyoni státuszát.  
A szimbólumok elemzése tökéletesen bizonyítja, hogy a 18. századi 
Franciaországban a harmadik rend tagjai az adófizetés, a tized, a robot és 
az egyéb szolgáltatások és kötelességek terhe alatt élt, amelyeket a 
földesurak és a király felé kellett fizetni.  
A paraszt figurájának méretbeli nagysága jól mutatja, hogy a társadalmon 
belül a számszerű többséget a harmadik rend képviselői alkották, illetve a 
politikai befolyásuk növekedését a tárgyalt időszakban.  

4. Magyarázat, 
elemzés 

A karikatúra készítője a 18. századi Franciaország politikai, társadalmi, 
gazdasági és kulturális viszonyait szerette volna kritikával illetni.  

5. Értékelés A karikatúrát egy ismeretlen művész készítette. 
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KARIKATÚRÁK ELEMZÉSE FÖLDRAJZ, 10. OSZTÁLY 

GLOBALIZÁCIÓ 

Feladat: Elemezd a következő karikatúrát a megadott szempontok alapján! Töltsd ki a táblázatot! 

Forrás: 

http://12fs123.blogspot.com/2013/04/1.html 

 

 A karikatúra elemzése 

1. Térben, időben 
történő elhelyezés 

 

2. Általános 
megfigyelés 

 

 

3. A karikatúra 
leírása 

 

4. Magyarázat, 
elemzés  

5. Értékelés  

 

 


