
Aðgengismál 

Frá sjónarhorni forritara



Vafraviðbót sem skilar grófri skýrslu 
um aðgengi vefs

Röð fyrirsagna, litamismunur í ólagi,  
tómir alt textar ofl.

Veflægt kerfi sem skilar nákvæmri 
skýrslu um aðgengi og SEO

Inline css, óþarfa hlekkir, ólýsandi texti 
á hlekkjum

HTML tög notuð til að stíla texta, t.d 
<strong><small>

SiteimproveWave



Tól sem við mælum með

• Brokenlinkcheck.com
• Vefsíða sem les síðu og skilar skýrslu um tóma hlekki

• Validator.w3.org 
• HTML validator

• Jigsaw.w3.org
• CSS validator

• Þessi tól eru ókeypis



Fyrirsagnir

• Hafa í réttri númeraröð
• Passa að hafa engar tómar 

fyrirsagnir
• Hægt að sjá uppbyggingu í 

skýrslu í wave



Alt texti

• Myndir eiga að hafa alt texta
• Title tag myndar gefur auka 

upplýsingar um hana
• Ekki sami alt textinn á 2 myndum
• Texti á að vera lýsandi fyrir efni 

myndar
• Siteimprove og wave gefa til kynna 

ef þetta er í ólagi



Hlekkir

• Aldrei hafa tóma hlekki

• Setja title eigindi á hlekk ef hann inniheldur engan texta

• Hafa lýsandi texta fyrir hlekki

• Hlekkir þurfa að líta öðruvísi út en annar texti

• Forðast að tvítaka hlekki

• Ef mismunandi hlekkir innihalda sama texta þá þarf að vera aria-label á hlekk

• t.d „meira“ hlekkur í fréttalista



Tab

• Nota tab takka á lyklaborði til 
að fara í gegnum efni á vef

• Rökrétt tab röðun
• Raða efni eftir mikilvægi
• Hafa fyrirsagnir á hverju 

svæði
• Fókus útlínur á hlutum
• Hafa „Fara beint á efni“ takka til 

að sleppa við valmynd



Aria tög

• Eigindi sem eru notuð til að hjálpa til við aðgengi á vefjum

• Svæði hafa hlutverk/role

• Nota HTML5 tög í staðinn fyrir role

• Nota aria tög til að gefa til kynna stöðu hluta

• Nota Aria label og Aria labelled by á pop-up glugga og töflur

• Hægt að skoða hvaða aria tög eru á vef með wave

• Nota aria-hidden þegar hlutur er aðeins til skrauts

• Setja aria-required á skilyrta reiti í formi

• Ekkert af þeim tólum sem við höfum kynnst gefa til kynna hvort uppsetning aria-tags sé rétt

https://www.w3.org/TR/wai-aria/



Form

• Input þarf að hafa tengt label

• Verður að vera hægt að nota tab takkann til að fara í gegnum formið

• Staðfestingartakki þarf að vera aðgengilegur

• Skilaboð til notenda þurfa að vera skýr – aðgerð tókst/tókst ekki

• Villuskilaboð

• Listi af villum fyrir ofan form

• Tengja villu við label

• Segja hvernig á að laga villu

• Gott að hafa hlekk af villu yfir á input 

• Role=alert á svæði sem inniheldur villuskilaboð

• Form á mörgum síðum – leiðbeiningar á hverri síðu

• Skýrt hvaða reitir eru skilyrtir



5 leiðir til að bæta vefinn

Fara á wave.webaim.org og setja inn slóð á þína vefsíðu

1. Fullvissaðu þig um að H1 sé til staðar og aðrar fyrirsagnir séu í réttri röð (H2,H3)

2. Vertu viss um að allar myndir hafi lýsandi alt texta

3. Skoðaðu villur á litamismun og lagfærðu það sem mögulegt er

Fara á Brokenlinkcheck.com

4. Gakktu úr skugga um það að allir hlekkir séu virkir

5. Tabbaðu þig í gegnum vefinn og vertu viss um að efni sé í réttri röð og að hægt sé að fylla 
út öll form.


