
Tegn et verdensmål
– tuschtegning som kommunikation

Som en del af forståelsen for FN´s verdensmål tilbyder Børnekulturhuset her en unik arbejdsmetode, 
hvor der er fokus på det visuelle udtryk, tegnet med en tusch. 

5. - 9. klassetrin er målgruppen for dette forløb, hvor eleverne med udgangspunkt i et af de 17 verdensmål 
arbejder med nye muligheder inden for billedsproget. Tegner og grafiker, Mia Sinding Jespersen, introduce-
rer eleverne til sin innovationsmetode “ fra tanke til streg”, hvor de lærer at arbejde med mindset og ikoner 
med redskaberne tusch og papir.

Workshoppen tilrettelægges individuelt, alt efter hvilket mål der vælges. Visualiseringen kan bruges til 
brainstorming, proces-forståelse, brandingstrategi mm, og eleverne kan arbejde både individuelt samt i 
grupper.

Workshop og materiale kan ses som en resultatorienteret proces mod et konkret produkt - eller som en 
generel inspiration til hvordan man angriber problemløsninger med tuschen som kommunikationsredskab.

Workshoppen er to-delt, så Mia kommer ud til jer 2 x 2 lektioner. På baggrund af første besøg kan I derfor 
nå at arbejde med emnet, inden I får besøg igen. Mia medbringer gode tuscher og papir.

Periode: Workshoppen udbydes i september og oktober 2019

Tilmelding: skriv eller ring Mia på mail mia@selectedbyyou.dk eller telefon 2216 4249

Pris: 400 kr. - søg ULF i Aarhus om Gratis Forløb

>>



Workshoppens proces:
Første del – 2 lektioner

Tuschen og tanken – ”fra tanke til streg”

Introduktion til hvordan man med simple streger kan omsætte tanker visuelt til former, figurer, bud-
skaber mm. kaldet Turbo Tusch Tegneteknikker.
Alle får en tusch og papir og kommer igennem basisøvelser, såsom skyer/cirkler/pile/stjerner + tegn 
en smag + tegnediktat mm.

Visuel tankestrategi

Enkelte øvelser med tuschen til at skabe visuelle mindboards og derudfra fælles forståelsesplatform 
for udfordringerne i det valgte verdensmål!
Vi skal brainstorme visuelt, hvad ordene i verdensmålet betyder, og hvordan de ser ud illustrativt
(nonverbalt). Der skabes i fællesskab nogle ikoner til den videre strategi.

Workshop

Sikre et sundt liv for alle og fremme 
trivsel for alle aldersgrupper

Vælg et af følgende fem verdensmål som udgangspunkt for workshoppen:

Opnå ligestilling mellem kønnene og 
styrke kvinders og pigers rettigheder 
og muligheder

Reducere ulighed i og mellem lande

Gøre byer, lokalsamfund og 
bosættelser inkluderende, sikre, 
robuste og bæredygtige.

Beskytte, genoprette og støtte bæ-
redygtig brug af økosystemer på 
land, bekæmpe ørkendannelse, 
standse udpining af jorden og tab af 
biodiversitet
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Anden del – 2 lektioner

Statements og processer

Vi arbejder videre med, hvordan målgruppen ser ud. Der skal tegnes individuelt og i grupper. Hvad 
er de vigtigste parametre i forhold til aktive handlinger her og nu, og hvad er nice/needs.
Hvordan kan ikonerne se ud, hvis de skal nå ud lokalt som globalt?
I grupper udarbejdes strategiske, visuelle processer for verdensmålet og resultatet præsenteres i 
plenum.

Hovedformålet med processerne er at skabe nye tanke- og ideplatforme, der videreformidler viden omkring 
de valgte verdensmål. Der tilrettelægges unikke forløb til hvert verdensmål ud fra ovenstående.

Derudover vil der lægges op til dialog omkring, hvordan man som individ/gruppe kan udnytte de mange 
potentialer, der ligger i at forstå komplicerede problematikker ved hjælp af TID, TANKER OG TUSCH.


