
Þróun á stafrænum
lausnum nútímans

með áherslu á aðgengismál
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Aðgengismál á
vefnum.
Afhverju þarf að gæta að gæðum?



WCAG

Staðall til að tryggja að vefurinn sé 

aðgengilegur öllum

(Web Content Accessibilty Guidelines)

● Undirstöðuatriði (e. Principles)

● Leiðbeiningar (e. Guidelines)

● Viðmið um árangur (e. Success Criteria)

● Fullnægjandi og ráðgefandi tækni

(e. Sufficiend and Advisory Techniques)



Viðmið um árangur
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3 hópar sem að hafa 

áhrif á aðgengisgæði 

veflausnar

Hönnuðir

Forritarar

Efnishöfundar
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Ef ekki er hugað að aðgengismálum strax á 
hönnunarstigi verkefnisins er mun erfiðara 
að finna og laga villur



Hlutverk hönnuðar.
að gera vefinn aðgengilegan fyrir alla



Litanotkun
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Skýr litaskil
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Litanotkun
Skýr litaskil
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Litanotkun
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Þegar hannað er fyrir litblinda

1. Skýr litaskil hjálpa einnig litblindum

2. Það eru ákveðnar litasamsetningar sem ætti að forðast

3. Aldrei nota liti eina og sér til að koma upplýsingum á framfæri eða gefa til
kynna aðgerðir.

o Hægt er að nota aðrar leiðir t.d. í formi texta eða tákna.



Litanotkun
Þegar hannað er fyrir litblinda

14



Litanotkun
Þegar hannað er fyrir litblinda
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Color Oracle og WhoCanUse.com 
Tól til að sjá liti eins og litblindir
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Smellanleg svæði
Takkar, hlekkir og innsláttarreitir
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Stöður og áhrif
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Focus state

Hover effect

Pressed state



Skýr skref og endurgjöf
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Staðlað og aðgengilegt letur
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Skalanleg hönnun
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Hlutverk forritara
að gera vefinn aðgengilegan fyrir alla



Tól framendaforritara og prófara

● WAVE Evaluation Tool

● Google LightHouse

● SiteImprove

● Storybook

● Code review CD/CI

við að gera vefinn aðgengilegan öllum
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Wave

● Wave er tól sem hægt að sækja sem viðbót í vafra

● Les síðuna þína og fer yfir öll aðgengismál

● Sýnir þér villur sem ertu til staðar

● Varar þig við um mögulega vitlausta notkun HTML

● Frítt

Evaluation tool
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Google Lighthouse

● Gefur góða útskýringar á því sem er ábótavant

● Lighthouse sýnir þér líka hvað þú ert að gera rétt

● Frítt
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SiteImprove

● Mjög stórt og öflugt tól

● Bíður upp á margar þjónustur

● Fyrir stærri fyrirtæki / opinberar stofnanir

● Eða fyrir þau sem eru með vefstjóra og
vilja fá ítarlegar upplýsingar um vefinn

● Ef þú vilt vera með allt á einum stað

● Kostnaður skalast eftir stærð
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Storybook

● Hægt að skoða einingar í einangruður umhverfi

● Hægt að sækja viðbætur ofan á tólið fyrir aðgengismál

● Hægt að setja einingar í flóknar stöður sem erfitt væri að prófa á rauntíma

A11Y viðbót
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ui.devland.is

Hér fyrir ofan A11Y að láta vita að hlutfall litaskilja sé ekki nægilegt

http://ui.devland.is


Code Review CD/CI

● Forritari fær það verk að búa til takka sem á að vera hægt að smella á og framkvæmir
eftirfarandi

Continuous delivery / Continuous integration
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● Útgáfustjóri sér nýjustu útgáfu og getur yfirfarið nýjustu breytingar

● Bætt við athugasemdum við þær einingar þar sem það á við

● Stjórnað hvort útgáfan eigi að fara í gegn eða ekki

30Mynd af gamalli útgáfu af Orbit 
hönnunarkerfi Origo í Chromatic



Loka afurðin er betri fyrir vikið
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Fleiri dæmi sem forritarar þurfa að hafa í huga
Það er algengt fyrir forritara að gleyma setja aria merkingar á tögin
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Skilgreining á tungumáli

Það er mikilvægt að setja lang eigindið á html tagið svo að skjálesari viti á hvaða
tungumáli vefsíðan er
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Notkun á réttum HTML tögum
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Í þessu dæmi væri útkomanum á vefnum eins, en
skjálesarinn myndi ekki lesa textan sem fyrirsögn



Rétt röðun á HTML tögum

● …
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Hlutverk 
efnishöfundar
að gera vefinn aðgengilegan fyrir alla



Hlutverk efnishöfundar

● Nota skýrt og hnitmiðað tungumál.

● Passa að myndir séu með góðar útskýringar

● Forðast skáletrað letur

● Lítið af skammstöfunum og þá hafa útskýringar með

● Lýsandi texta í hlekkjum og tökkum

● Hafa afrit af myndböndum sem hægt er að lesa

● Hafa efni skýrt svo auðvelt sé að leita í því

● Skipuleggja og flokka efni saman

að gera vefinn aðgengilegan fyrir alla
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Önnur tól



UserWay
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Hönnunarkerfi



island.is
Hönnunarkerfi stafræns íslands
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Orbit
Hönnunarkerfi Origo
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Orbit
Hönnunarkerfi Origo



Samantekt
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● Það þarf ekki að vera tímafrekt að standast aðgeniskröfur ef hugað er að því í 

byrjun

● Ávinningurinn er mun meiri en kostnaður

● Til eru ýmis tól og aðferðir til að hjálpa til við að gera vefinn aðgengilegan

öllum



Takk fyrir okkur


