
Skýringar með niðurstöðum gátlista 
 

Innihald.  

Hér er að finna mat Sjá ehf á því að grunnupplýsingar komi fram á vefjum stofnana. 

 

2.1. Staðsetning  

Er hægt að sjá hvar stofnunin er til húsa? 

Skýring: 0=nei,  1=já,  2=já í fæti og sýnilegt af öllum síðum 

 

2.2. Hlutverk 

Er hægt að skoða hlutverk stofnunarinnar? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

2.3. Reglugerðir  

Er hægt að skoða reglugerðir sem tengjast stofnuninni? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

2.4. Lög  

Er hægt að skoða lög sem tengjast stofnuninni? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

2.5. Stefna  

Er hægt að skoða stefnu og/eða samþykktir stofnunarinnar? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

2.7. Fjármál 

Er hægt að skoða fjármálalegar upplýsingar s.s. ársskýrslur, ársreikninga og 

fjárhagsáætlanir" 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

2.8. Tenglar 

Er listi yfir tengda vefi eða stofnanir? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

  

2.9. Starfsfólk 

Eru upplýsingar um tengiliði, deildir eða starfsfólk? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

2.10. Fundargerðir 

Er hægt að skoða fundargerðir? (Aðeins fyrir sveitarfélög) 

Skýring: 0=nei, 1=já, 2=já og hægt að nota leitarvirkni til að finna fundargerðir, 3=já 

og hægt að leita í gagnagrunni 

 

2.11. Tungumál 

Er síðan á fleiri en einu tungumáli? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 



2.13. Skipurit 

Er hægt að skoða skipurit stofnunarinnar? 

Skýring: 0=nei, 1=já, 2= já og hægt að smella á staði  

á skipuriti til að fá nánari upplýsingar. 

 

2.14. Laus störf 

Er vísað á hvar skoða ætti laus störf? 

Skýring: 0=nei, 1=já  

 

2.15. Stig 

Stig samtals 

 

2.16. Hlutfall 

Hlutfallsleg einkunn stofnunar í prósentum 

 

Nytsemi 

Hér er að finna mat Sjá ehf á nytsemi. Stuðst er við reglur sem þróast hafa í gegnum 

prófanir með notendum erlendis og hérlendis og liggja til grundvallar mati á nytsemi 

vefja. 

 

3.1. Flokkar leiðakerfis 

Eru flokkar í leiðarkerfi eins á öllum síðum? 

Skýring: 0=nei, 1=já  

 

3.2. Staðsetning leiðarkerfis 

Er staðsetning leiðarkerfis alltaf eins? (T.d. í vinstri hliðardálki eða lárétt efst) 

Skýring: 0=nei, 1=já  

 

3.3. Flokkar greinilegir 

Er greinilegt að smella eigi á flokka? 

Skýring: 0=nei, 1=já  

 

3.4. Tengill á forsíðu af hverri síðu 

Er tengill á forsíðu af hverri síðu? 

Skýring: 0=nei, 1=já, hægt að smella á logo, 2=tengillinn heitir forsíða 

 

3.5. Stoðflokkar 

Eru stoðflokkar til staðar í leiðarkerfi? (Dæmi: Hjálp, leit, stækka/minnka letur, veftré, 

fyrirspurnir) 

Skýring: 0=nei, 1=já  

 

3.6. Veftré 

Er veftré fyrir hendi? 

Skýring: 0=ekkert veftré, 1=veftré en án tengla,  2=veftré með tenglum og meira en 2 

skjáir, 3=veftré með tenglum og minna en 2 skjáir 

 

3.7. Heimsóttir tenglar nýjan lit 

Fá heimsóttir tenglar nýjan lit?  

Skýring: 0=nei, 1=já 



 

3.8. Lengd forsíðu 

Lengd forsíðu? 

Skýring: 0=4 eða fleiri skjáir, 1=2-3 skjáir,  2= 1-2 skjáir, 3=1 skjár eða minna 

 

3.9. Markhópatenglar  

Eru markhópatenglar til staðar á forsíðu? 

Skýring: 0=nei, 1=já og skipt í tvo hópa, 2=já skipt í fleiri en 2 hópa 

 

3.10. Fontalitir 

Eru fontalitir og gerð í samræmi? 

"Skýring: 0=ekki í samræmi, 1=í samræmi, -1=ef einhvers staðar eru notaðir 

blikkandi fontar, hreyfimyndir, bara hástafir í textanum" 

 

3.11. Leturlitir 

Er munur á letri – lit, stærð og gerð millititla/fyrirsagna og 

 nánari tengla? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

3.12. Leitarvirkni 

Er leit til staðar? 

Skýring: 0=nei, 1=á afmörkuðum hluta vefjarins, 2=á öllum vefnum 

 

3.13. Leit aðgengileg 

Er leit alltaf aðgengileg? 

Skýring: 0=nei, 1=aðeins á forsíðu 2=leit aðgengileg úr leiðarkerfi - og þar með af 

öllum síðum 

 

3.14. Ítarleit 

Er hjálp með leitarvirkninni eða boðið upp á ítarleit? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

3.15. Afmörkuð leit 

Er hægt að þrengja leit við afmarkaða hluta vefjarins/stofnunarinnar? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

3.16. Stig 

Stig samtals 

 

3.17. Hlutfall 

Hlutfallsleg einkunn stofnunar í prósentum 

 

Aðgengi 

Hér er að finna mat Sjá ehf á aðgengi fatlaðra. Matið byggir á alþjóðlegum reglum. 

 

4.1. Alt-textar 

Hafa allar myndir ALT texta? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 



4.2. Hnappar o.fl. með textaútgáfu 

Hafa myndahnappar, myndatenglar, forskriftarhlutar og sambærileg atriði 

samsvarandi textaútgáfu? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.3. Flash fyrir skjálesara 

Hafa Flash auglýsingar réttar skilgreiningar fyrir skjálesara? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

4.4. Uppl. í lit merkingarbærar án lits  

Eru allar upplýsingar sem settar eru fram í lit, merkingabærar án þeirra? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.5. Tungumálabreytingum gerð skil 

Ef tungumálabreytingar eru til staðar í html texta, er þessum breytingum gerð skil? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.6. Hægt að stjórna blikki 

Blikkar efni á skjánum hratt? Getur notandi stjórnað blikkinu t.d. slökkt á því? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.7. Skiljanlegt efni 

Er allt efni vel skiljanlegt? Er mikið af skammstöfunum og flóknum orðum notuð? Ef 

svo er, er boðið upp á orðabók? 

Skýring: 0=nei, 1=já 

 

4.8. Stækka letur 

Geta notendur stækkað letur á skjánum? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.9. Hægt að breyta litum? 

Geta notendur breytt litum á bakgrunni og aðalletri? (T.d. úr svörtu letri á hvítum 

bakgrunni yfir í gult letur á dökkbláum bakgrunni) 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við  

 

4.10. Myndasvæði með textatengla 

Hafa myndasvæði (image maps) samsvarandi textatengla í boði? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.11. Client side myndasvæði  

Hefur verið boðið upp á client side myndasvæði í staðinn fyrir server side 

myndasvæði þar sem það er viðeigandi? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.12. Töflur með dálka- og raðaupplýsingum  

Hafa töflur verið skilgreindar með dálka- og raðaupplýsingum (row and column 

headers?) 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.13. Rammar með titla 



Hafa allir rammar titla? (Til að auðvelda vafur um þá) 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.14. Virkni án forskrifta 

Er öll virkni í lagi ef slökkt hefur verið á forskriftum? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.15. Margmiðlunarefni textað? 

Hefur margmiðlunarefni verið textað fyrir heyrnarlausa eða er textaútgáfa í boði? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.16. PDF-skjöl fyrir skjálesara 

Hafa PDF-skjöl verið skilgreind rétt fyrir skjálesara? 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.17.  Textaútgáfur 

Eru textaútgáfur/aðgengileg skjöl í boði fyrir mikilvæg skjöl vefjarins? (T.d. 

ársskýrslur eða umsóknir) 

Skýring: 0=nei, 1=já, .=á ekki við 

 

4.18. Stig 

Stig samtals 

 

4.19. Stig 

Stig samtals sem stofnunin gat fengið 

 

4.20 Hlutfall 

Hlutfallsleg einkunn stofnunar í prósentum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


