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Mål
Kursen avser att förmedla kunskap om hur den byggda miljön kan göras tillgänglig och
användbar för personer med olika funktionsnedsättningar utan att det görs avkall på
estetiska värden. Den ska stimulera studenterna till ett mer differentierat synsätt och
förståelse för olika människors behov och krav på den byggda miljön. Att det generella
tillgänglighetskravet på offentliga miljöer nyligen har skärpts är en av kursens stora
utmaningar.
Innehåll
Med goda exempel som förebilder inspireras studenterna att hitta kreativa lösningar som
gör den byggda miljön tillgänglig och användbar för olika brukargrupper. För att ge en
bakgrundskunskap beskrivs vardags- och arbetslivets villkor för och delvis av personer
med egna funktionshinder. Kunskap i regelverk och lagstiftning förmedlas av personer
som är yrkesverksamma inom handikappområdet. Arkitekter och planerare presenterar
genomförda projekt där de har tillgodosett olika användargruppers behov på särskilt
intressanta sätt.
Kursen omfattar flera praktiska övningar, t.ex. att studera offentliga miljöer och föreslå
förbättringar. Kursdeltagarna sammanställer också en gemensam exempelsamling att
använda i sin framtida yrkesverksamhet.
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