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4.1. Eru allar myndir á síðunni með alt texta (annað hvort texta eða alt = "")? 

4.2. Ef myndband eða tengill á myndband er á forsíðu, er það textað og/eða er hægt að sækja 

handrit (transcript) af innihaldi þess? 

4.3. Ef á vefnum er hljóð, margmiðlunarefni eða annars konar efni sem fer sjálfkrafa af stað þegar 

síðan er opnuð og uppfærist sjálfkrafa, getur notandinn stöðvað uppfærslurnar á 

aðgengilegan hátt (t.d. með escape lyklinum þegar fókusinn er inni í efninu eða með tengli 

eða hnappi efst á síðunni)? 

4.4. Blikkandi efni (ekki meira en 3var á sekúndu), veldur ekki flogaköstum  og inniheldur ekki of 

mikið af rauðum lit.  

4.5. Eru fyrirsagnir (t.d. <h1> og <h2> notaðar til þess að flokka efni, í réttri röð og gera það 

aðgengilegt notendum? 

4.6. Ef efni er sett fram í töflu, eru töflurnar merktar nægilega vel í html (eru reitir með dálka- og 

raðaheitum merktir sem slíkir)? 

4.7. Er tungumál vefjarins skilgreint í html kóða (t.d. "lang=is" fyrir íslensku)? 

4.8.  Er titill vefsíðu (ath hér er átt við <title> Titill vefsíðu </title> element) skýr og gefur hann til 

kynna hvert hlutverk hennar. Titill síðunar skal innihalda heiti síðu- heiti stofnunar þ.e. Hafa 

samband - Stjórnarráðið)? 

4.9. Getur notandi þysjað inn (e. zoom) allt að 200% án þess að efni á síðu hverfi? (það er í lagi ef 

notandi þarf að skruna til að sjá efnið). 

4.10. Er síðan vel kóðuð (fellur hún að kóðastöðlum)? Prófað með https://validator.w3.org/ 

4.11. Er hægt að virkja alla hluti og birta allar upplýsingabólur á vefnum án músar? 

4.12. Er notendum gert kleift að fara milli hluta og aðgerða á síðunni á einfaldan og skilvirkan hátt, 

með lyklaborðinu einu saman? Býður síðan upp á flýtitengil (skip link) eða kennileiti (ARIA 

landmarks) svo notandi komist fljótt og örugglega í aðalefni hennar? 

4.13. Er lyklaborðs-fókusinn (lína í kringum virkan hlut á síðu) til staðar, þ.e.a.s. ef notandi notar 

TAB lykil til að ferðast um síðuna, getur hann alltaf séð hvar bendill er staðsettur? Ath prófa 

aðra vafra en Chrome. 

4.14. Er litamunur (e. contrast) í lagi? Texti og myndir af texta hafa skerpumun upp á a.m.k. 4.5:1. 

4.15. Litanotkun er ekki ein og sér nýtt til upplýsingagjafar þ.e. til að aðgreina tengla frá 

nærliggjandi texta, nema skerpumunur á milli tengils og texta sé a.m.k. 3:1 og að auki sé 



annars konar aðgreining t.d. tengill verður undirstrikaður þegar farið er með mús yfir eða 

tengill fær focus. 

4.16 Eru allir útfyllingarreitir, gátreitir, vallistar, og hnappar á síðunni með skýra sýnilega merkingu 

(eða eru með stoðtæknitexta) sem hverfa ekki þegar notandi setur focus á þá eða slær inn 

texta). Oft eru reitir merktir með title eigindinu eða placeholder eigindinu þannig að þegar 

notandi setur fókus á þá eða slær inn texta er merking reitsins horfin og notendur sjá bara 

textann sem sleginn var inn. Slík merking er ekki nógu skýr skv. WCAG 2.0 prófun 3.3.2.  

4.17. Allir „ógildir“ eða „villu“ reitir merktir sem slikir. Þegar notandi gerir villur við að fylla út 

upplýsingar á vefformi, eru villureitir skýrt merktir, eru villuboð til staðar þar sem við á, og 

eru villuboðin tengd við villureitina? 

4.18. Býður vefurinn upp á að stækka letur og breyta bakgrunnslit  (fyrir lesblinda notendur sem og 

notendur með skerta sjón) með þar til gerðum hnöppum? 

4.19. Er íslenskur talgervill til staðar á vefnum? 

4.20. Farið var yfir vefinn með sjálfvirku prófi - Wave Toolbar (frá WebAIM) var notaður. 

Niðurstöðurnar eru sem hér segir:_________________ 

 


