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Grundlaget :Iscenesættelse
Som altid:

• Et samlet tema

• Rundt om alle værksteder

• Problemstilling :platform 
for idegenerering

Ændringer

• 3 ”unikke” undertemaer

• Moodbords
(inspirationsbilleder)

• Indholdets rækkefølge

• Kilde henvisninger bagerst



Temaer og tanker 

Tema 1: Iscenesættelse af kroppen

Problemstillinger Produkter

Sundhed og sundhedsskadelige stoffer
Ex. kropsudsmykning kan have sundhedsskadelige gener

Creme, farver til krop og hår

Fysiske handicap,
Ex. proteser er ufleksible

Proteser, exsoskelleton

Rette sammensætning af kosten
Ex. Iscenesættelse af mad på de sociale medier er udokumenteret 
sunde

Vitaminer og andet tilsætning til 
maden

Overtræning, anabole steoider, skader, 
Ex. stræben efter den perfekte krop kan have negative side effekter

Måleudstyr, træningsudstyr, 

Kemikalier i beklædning
Ex. kemikalier fra indfarvning af tøj kan havne i vandmiljøet

Indfarvning af tøj, genbrug

Elektronik i tøj
Ex. tøj med elektronik har kort levetid

Nye elektroniske muligheder



Temaer og tanker 

Tema 2: Iscenesættelse af det offentlige rum

Problemstillinger Produkter

Uhensigtsmæssig indretning af byrum
Ex. hårde og bløde trafikanter skal deles om de samme veje

nudging, sensorer, indretning

Forstyrrelser i gadebilleder (ex. valgplakater)
Ex. forstyrrelser i trafikanters koncentration skaber ulykker

Skilte, reklamer, plakater

Byens indretning til for få formål 
Ex. der bliver flere mennesker, som bor i byen

Indretninger med flere formål

Flere mennesker med dagligt liv i byen
Ex. det er dyrt at bo og leve i byen

Motion, leg, hygge i byens rum

Brug af havnefront til få målgrupper
Ex byens ”tomme pladser” bliver brugt eksklusiv nybyggeri

”multi funktionelle” anvendelser

Regnskyl
Ex. oversvømmelser af kældre

Afledning / opsamling af vand



Temaer og tanker 

Tema 3: Iscenesættelse af hjemmet

Problemstillinger Produkter

”Brug og smid væk” kultur
Ex. ting smides væk, som let kunne få en længere levetid

Genbrug / ombygning

Stort forbrug til lys og lyd
Ex. der er stort elforbrug til juleudsmykning

Lys, lyd, tjenester…– syringer og apps
(grej)

Fødevareproduktion 
Ex. fødevarer skal transporteres langt

Tage / facader til mad, udbredelse

Biodiversitet
Ex. der kun få levesteder for bier i den danske natur

Insekthoteller, 

Mad til specielle målgrupper 
Ex. der er for få tilbud for veganere

Nytænkning af mad

Madsminke ex. kødklister
Ex. der bruges tilsætningsstoffer for at få maden til at se bedre ud

Holdbarhed, farve, form,


