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Design for All 
Design for all is: “... design for human diversity, social inclusion and equality.” – The EIDD Stockholm 
Declaration 2004 
The practice of Design for All makes conscious use of the analysis of human needs and aspirations. It 
requires the involvement of end user at every stage in the design process. In the Design for All 
process users with extreme needs are involved throughout the whole development. This 
methodology can be applied for product design, environment design and service design. 
  
  
  

För betyget godkänt ska studenten: 

- aktivt delta i lektioner, handledning, presentationer och aktiviteter under kursens gång, 

- bedöma kvaliteten på hens egna och andras prototyper och arbeten i relation till avsedda 

användare och ändamål 

Betygsskala Underkänt (U), Godkänt (G) 

  

Lärandemål 
Efter avslutat delmoment ska den studerande visa förmåga att:  
- identifiera behov och gestalta designförslag för användare med olika möjligheter och 
begränsningar i specifika sammanhang 
- genomföra ergonomiska användningsstudier 
- utvärdera, analysera och reflektera över prototyper och designförslag i relation till användningen - 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter 



- göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter - visa förståelse för designs roll i 
samhället 

Kursens uppläggning och undervisningsformer: 

Undervisning kommer ske i olika former; föreläsningar, studiebesök och workshops. Under 
kursen kommer studenterna arbeta med olika metoder av informationsinsamlande och 
utforskande. Studenterna kommer arbeta med förslag i form av prototyper och fysiska 
modeller - för att själva och med hjälp av andra dra slutsatser och utveckla förbättringar. Det 
slutliga designförslaget ska redovisas i en fysisk modell.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Filmer av och med Lena Lorentzen 

Introduktion till Design för alla 

Kurslitteratur: http://www.inclusivedesigntoolkit.com 

Brief för kursen 

Schema 

Ta del av innan första kurstillfället: Introduction to Design for All, Brief för kursen 

 

19/12 i S5 13.00 – 16.00 

- Möte med Agneta och diskussion 

  

4/1 i Wickmans 09.00 – 12.00 

- Handledning med Magnus L 

  

8/1 E1: 09:00 - 12:00 

- Workshop: Utvärdering av designidéer i form av skissmodeller med Lena 

  

12/1 09.00 – 12.00 

- Presentation och test med Agneta och Lena 

- Examination 
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