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MODULBESKRIVNING 

Fördjupning av Industridesign / In-depth studies in Industrial Design 
Modul 1: Fördjupning av design för hållbar utveckling   

Module 1: In-depth design for sustainable development 
“Multi lifespan and Nature-Inspired Design” 

Course leader: Anna Maria Orrù - Senior Lecturer at ID Konstfack 

Assisting teacher:  Magnus Lindfors - Assistant Head of Department/Senior Lecturer at ID 
Konstfack, Liisa Widstrand - Lecturer at ID Konstfack 

External lecturers: Martin Avila (Konstfack), Nina Havermans (Biomimicry Norway), Jordan Lane 
(Södertälje Kommun – urban planning & Place making department), Louise Hård af Segerstad & 
Fredrik Moberg (Albaeco), John Thackara (Doors of Perception), Amanda Werger (Bisysslarna), 
Christina Schaffer (Stockholm University). 

Description 
In-depth review of different materials, manufacturing methods and their relevance in relation to 
design for sustainable development. The student participates in literature on the topic of design for 
sustainable development and reports to each other in a literature seminar. A project is carried out 
with an organization, a company or an area and the student creates proposals for sustainability 
challenges. 

This is a 5 week course that introduces students to several important modes of sustainable 
development and design from environmentally and socially led perspectives. From these viewpoints, 
we will look at both humans and multi-species approaches to sustainable development that include 
biomimicry and nature-inspired approaches to design, materials and social coherence. We will 
acquire a diversity of methods within these areas from both micro and macro perspectives, meaning 
that we will zoom in and zoom out to find ways of approaching and understanding the environmental 
challenges faced by designers. 

For the tasks, students will be expected to put the weight on testing out methods and gestalt for 
their insights into the different perspectives, and simultaneously develop an understanding of 
nature-inspired design in terms of multi lifespan. Each area of study and method of approach will be 
underpinned by lectures from experts in the fields together with group assignments (virtual), a site 
visit, workshops and literature study. 

 Learning Outcomes 
- give an account of relevant contemporary approaches, concepts and principles in relation to design 
for sustainable development 
- report on production methods and materials and evaluate alternatives in relation to sustainable 
development 
- report on design for sustainable development from cultural, social and economic perspectives 
- create design proposals taking into account design for sustainable development, and argue for 
design proposals based on sustainability aspects. 
- critically review a design proposal in relation to sustainable development 



Beskrivning 
Fördjupad genomgång av olika material, tillverkningsmetoder och deras relevans i relation till design 
för hållbar utveckling. Studenten tar del av litteratur i ämnet design för hållbar utveckling och 
redovisar för varandra i litteraturseminarier. Ett projekt genomförs med en organisation, ett företag 
eller inom ett område och studenten skapar förslag på hållbarhetsutmaningar.  

Detta är en 5 veckors kurs som introducerar studenterna  till flera viktiga metoder för hållbar 
utveckling och design ur miljö- och socialt ledda perspektiv. Från dessa utgångspunkter kommer vi att 
titta på både mänskliga och mångfaldiga tillvägagångssätt för hållbar utveckling som inkluderar 
biomimik och naturinspirerade strategier för design, material och sociala sammanhang. Vi kommer 
att bekanta  oss med en mångfald av metoder inom dessa områden ur både mikro- och 
makroperspektiv, vilket innebär att vi kommer att zooma in och ut för att hitta sätt att närma oss och 
förstå miljöutmaningarna för designers. 

För uppgiften förväntas eleverna lägga vikt vid att testa ut metoder och gestaltningar utifrån  deras 
insikter om olika perspektiv och samtidigt utveckla en förståelse för naturinspirerad design utifrån 
flera livslängder. Varje område som studeras och metoder som provas kommer att baseras på 
föreläsningar av experter inom området i kombination med  gruppuppgifter, (virtuella) platsbesök, 
workshops och en litteraturstudie. 
  
Lärandemål 
-redogöra för relevanta samtida synsätt, begrepp och principer i relation till design för hållbar 
utveckling 
-redogöra för produktionsmetoder och material och bedöma alternativ i relation till hållbar 
utveckling 
-redogöra för design för hållbar utveckling utifrån kulturella, sociala och ekonomiska perspektiv 
-skapa designförslag med beaktande av design för hållbar utveckling, samt argumentera för 
designförslag utifrån hållbarhetsaspekter 
-kritiskt granska ett designförslag i förhållande till hållbar utveckling 
  
  
Course content 
The module starts with an introduction to sustainable development through a comprehensive review 
of environmentally and socially led design strategies. This is supplemented with lectures and group 
assigned readings from the course literature concluding in a student-driven seminar. This first week is 
dedicated to setting the foundation for multi lifespan design through thinking in systems and 
designing for lifecycles and includes a study of innovations in material use and production. 

The following weeks are dedicated to nature-inspired design by using a variety of contemporary 
methods that include biomimicry, natural materials, and designing with more-than-human thinking. 
These methods will give us a holistic approach to designing with and for nature in terms of 
sustainability from a multi species viewpoint. These weeks are supplemented with further lectures 
and workshops that help students in their assigned tasks.  

In the final week we conclude the course with a return to social sustainability to see how design can 
be looked at in terms of sustainability for all living stakeholders, human and non-human, in order to 
reach the targets set forth by the UN development goals. Students also prepare for their final 
presentation of the course task. 
 

 

 

 



Kursinnehåll 

Modulen inleds med en introduktion till hållbar utveckling genom en omfattande genomgång av 
miljö- och socialt ledda designstrategier. Detta kompletteras med föreläsningar och gruppläsningar 
från kurslitteraturen som avslutas i ett studentdrivet seminarium. Den första veckan ägnas åt att 
lägga grunden för design med flera livslängder genom att tänka i system och designa för livscykler 
och inkluderar en studie av innovationer inom materialanvändning och produktion. 

Följande veckor ägnas åt naturinspirerad design genom att använda en mängd samtida metoder som 
inkluderar biomimik, naturmaterial och design med more-than-human tänkande. Dessa metoder 
kommer att ge oss en helhetssyn på att utforma med och för naturen i fråga om hållbarhet från en 
mångfaldssyn. Dessa veckor kompletteras med ytterligare föreläsningar och workshops som hjälper 
eleverna i sina uppgifter.  

Under den sista veckan avslutar vi kursen med en återgång till social hållbarhet för att se hur design 
kan ses i termer av hållbarhet för alla levande intressenter, mänskliga och icke-mänskliga, för att 
uppnå de mål som anges i UN development goals. Studenterna förbereder sig också på sin slutliga 
presentation av kursuppgiften. 
 
 
Assignments  
There are 4 assignments during the course: 
1. Literature study and seminar which will be presented to the class 
2. Biomimicry and Natural materials assignment that students will present at midterm with support 
from tutoring and a workshop  
3. Designing for multispecies looking into bee-hive design that students will present in the final week 
with support from tutoring and workshops 
4. Evaluation of the course and a short ‘sustainability manifesto’ statement on the last day 
  
 
Grade criteria / Betygskriterier 
In order to get a passing grade the student should: 

● Aktivt delta i grupparbetet, handledningar, workshops, presentationer och andra aktiviteter 
under modulen. 

● actively participate in group work, as well as tutoring sessions, workshops, presentations and 
activities during the course of the module, 

  
Grading scale Fail (U), Passed (G) 
För modulen används betygskalan Underkänd, Godkänd. 

 
Course literature / Kurslitteratur 
See canvas / Se canvas 
  
 
Schedule / Schema 
The Course is held week 18 (27/4) till week 22 (29/5) 
See Canvas Calendar for a detailed everyday schedule 
  
Kursen hålls vecka 18 (27/4) till vecka 22 (29/5) 
Se Canvas-kalendern för en detaljerad vardagsschema 
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