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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Kursplan
Tillgänglighet hos digitala tjänster och dokument

Kurskod: ISGB34
Kursens
benämning:

Tillgänglighet hos digitala tjänster och dokument
Accessibility of Digital Services and Digital Documents

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå
som förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
IKA (Informatik)
MKA (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-09-06 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Registrerad på ISGB02 Webbutveckling 7,5 hp, eller ISGA11 HTML och CSS för
webbutveckling 5 hp, eller MKGA63 Webbdesign I, 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. förklara begrepp och centrala frågor inom området digital tillgänglighet,
2. identifiera och beskriva digitala tillgänglighetshjälpmedel,
3. granska webbsidor och mobilappar utifrån standarder för tillgänglighet på webben,
4. beskriva aspekter på tillgänglighet av digitala dokument samt tillämpa dessa aspekter vid
utformning och granskning av dokument och
5. förmedla kunskap både muntligt och skriftligt om lagar, förordningar, fack-
forskningslitteratur inom området digital tillgänglighet.



Innehåll
Inledande föreläsningar ger en överblick över begreppet "tillgänglighet" och relaterade
begrepp, samt om lagar, förordningar, standarder och forskningslitteratur. Övriga
föreläsningar följs ofta av arbetspass där studenterna enskilt eller i små grupper jobbar med
aspekter som t.ex. bedömning av grad av tillgänglighet enligt standarder för appar och
dokument (HTML, pdf, och andra vanliga filformat). Andra föreläsningar behandlar områden
som inte övas under kursens gång som till exempel att skriva tillgängligt för webben och
urval av testdeltagare vid tillgänglighetsutvärdering med hjälp av användartest.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras dels genom en individuell skriftlig rapport som presenteras
och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium, dels genom en skriftligt rapporterad
granskning av andra studenters rapporter. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


