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DAGSORDEN

Webtilgængelighed for redaktører
Ø 10.00 - Velkommen

Ø 10.10 -10.40 - Generel introduktion til webtilgængelighedsloven
Særligt fokus på de redaktionelle retningslinjer, du som webredaktør skal kende til.

---------------------------------- Pause 10 min ----------------------------------------------

Ø 10.50 – 11.30 - Introduktion til Siteimproves tilgængelighedsværktøj 

Log gerne på samtidig

Ø 11.30 -12.00 Q&A 

Mulighed for at stille spørgsmål om tilgængelighed på AU
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HVAD ER WEBTILGÆNGELIGHED

Ø At gøre noget tilgængeligt handler om at give lige adgang til alle!

- uanset evt. handicaps

Ø Vigtigt i et digital samfund; Websteder skal gøres lige tilgængelige for alle,
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W3C-
WCAG : WEB CONTENT 
ACCESSIBILITY GUIDE

Ø 4 principper

Ø I alt 78 retningslinjer på 3 niveauer

q A: Laveste

q AA: Mellem

q AAA: Højeste
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STANDARDER OG LOV

EU-direktiv 2016-2018 + WCAG 2.1 = Dansk webtilgængelighedslov

EU direktiv 
Alle digitale services skal være lige tilgængelige for 
alle, og det offentlige bør gå forrest. 

WCAG 2.1 - Web Content Accesibility Guide
Af w3c

niveauer A,AA,AAA

Dansk lov om 
webtilgængelighed
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DANSK LOV OM WEBTILGÆNGELIGHED

Ø For alle websteder 23/9-20  
Ø Selvstændig navigationsstruktur

Indholdet er bundet sammen af en selvstændig navigationsstruktur – typisk i form af fælles top- og
sidemenuer, og brødkrumme-navigation indikerer, hvordan det hører sammen

Ø Visuel identitet

Indholdet har en visuel identitet, hvor faste elementer går igen. Det kan være et logo, en
designskabelon, et farvetema eller andre elementer, som angiver, hvem der er afsender, og at 
indholdet er sammenhørende

Ø For alle mobilapplikationer 23/9-21
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FOR HVEM GØR VI DET?

Ø Synshandicappede (blinde, svagtseende, farveblinde) 
Ø 50.000 synshandicappedetilæ

Ø 210.000 farveblinde

Ø Hørehandicappede (døve, hørehæmmede)
Ø 4000 døve

Ø 600.000 med tinnitus

Ø Motorisk handicappede (begrænset bevægelighed, epileptiker)
Ø 250.000 bevægelseshandicap

Ø 55.000 epileptikere

Ø Kognitivt handicappede (hjerneskadet, ordblinde, autister mm.)
Ø 120.000 hjerneskadede

Ø 300.000 + ordblinde

Ø 58.000 autister

I alt 1,6 mio brugere - Men god tilgængelighed er god brugervenlighed for ALLE brugere
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WEBTILGÆNGELIGHED - 4 PRINCIPPER

Ø Opfattelig

q At alt indhold, også medier, gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer ved at 
tekstliggøre billederne. 

Ø Anvendelig

q at webstedet er anvendeligt for brugere, der bruger tastatur og ikke mus

Ø Forståelig

q at en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde fejlforslag og
instruktioner ved indtastning af fejl

Ø Robust

q at webstedet er robust ved at benytte kodning korrekt, så brugerens værktøjer kan
fortolke dem ensartet
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REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER #1
MEDIER
Ø Ikke-tekstbaseret indhold skal kunne forstås af alle

Dvs. Billeder/grafik, video, lyd

For at gøre den type indhold tilgængeligt for alle er vi nødt til at beskrive det for de brugere, som ikke kan se, 
høre eller fornemme indholdet.

q Billeder; brug alt-tekster (tomt alt-tekst er pyntebillede)

q Video: kun med undertekster (+ tekstalternativer for miljø og handlinger)

q Lyd/podcast: kræver tekstalternativ (transkribering)

Ø Autostart af lyd og billeder skal kunne stoppes indenfor 3 sekunder

q Undgå autoplay af video.

Dem der er afhængige af skærmlæser for forstyrret oplæsning af indhold, hvis lyd autoplayer

q Undgå billedkaruseller eller GIF-animationer, hvor billeder/illustrationer skifter eller bevæger sig automatisk

Det gør det svært for den synshandicappede at orientere sig
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REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER #2

INDHOLD
Ø Skriv letforståeligt

Med mindre dit indhold er målrettet en lille specifik gruppe. 700.000 danskere er enten ordblinde eller svage 
læsere.

Ø Lad aldrig farver alene indikerer betydning – husk tekst

Ø Dækkende overskrifter, links og titel 

En skærmlæser navigerer gennem indhold via en liste over alle overskrifter eller links.

q Derfor SKAL overskrifter være dækkende og beskrivende for indholdet under. 

q Læs mere-links er no-go og skal rettes.

Ø Brug CMS editorens funktioner til formatering

q Brug ikke fed markering på en overskrift, brug overskriftsformater. 

q Lister skal heller ikke skrives med ”–” men markeres med listefunktion i editoren,

q Tabeller, overskrifter på både rækker og kolonner
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REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER #3

PDF'er
q Helt generelt: Undgå PDF’er på din webside, hvis du kan.

De giver helt generelt en dårlig brugeroplevelse mobile devices grundet manglende skalering (man skal ofte 
både zoome og scrolle horisontalt for at læse en pdf-fil på en mobiltelefon).

q Lav PDF på baggrund af korrekt opmærket Word eller indesign-fil

Vejledninger på typo3.au.dk

q Gennemgang af nuværende PDF’er med adobe acrobat pro

https://typo3.au.dk/vejledninger/best_practice/webtilgaengelighed/pdfer/
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HVAD ER VIGTIGST?

Ø Sørg for at leve op til det på nyt indhold!

q Husk at tage stilling til alt-tekster på billeder

q Sæt ikke ikke-tilgængelig video, illustrationer eller lyd ind

q Brug editorens formater til overskrifter og lister

q Husk tabeloverskrifter, både på kolonne og række

q Tænk over, at nogen navigerer udelukkende via links og overskrifter på din side. Dvs. 
lav dem beskrivende og ikke for generiske.

q Brug ikke farveindikationer alene – husk supplerende tekst

q Upload kun tilgængelige PDF'er - spørg dig selv om indholdet kunne laves som 
webindhold i stedet

Ø Lav en praksis, hvor I får planlagt gennemgang af ældre indhold i siteimprove

q Start med det nyeste og mest brugte indhold
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UNDTAGELSER FOR LOVEN
Ø Generelt - uforholdsmæssig stor byrde

q Afvejning af omkostninger for det offentlige organ ift. hvor meget og ofte indholdet 
bruges (skal deklareres i  WAS-erklæring)

Ø Video og audio

q offentliggjort før den 23. september 2020

q Live-video og -audio 
(hvis de ikke efter live-fremstillingen bliver bevaret på webstedet)

Ø Dokumenter (typisk i PDF- eller Word-format),

q offentliggjort før 23. september 2018 og ikke er nødvendige for aktive administrative 
processer ”Det kan for eksempel være dokumenter, der vejleder i brugen af en 
selvbetjeningsløsning eller dokumenter, som indgår i selvbetjeningsløsningen.”

Ø Arkivindhold

q indhold som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019
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UNDTAGELSER FOR LOVEN
Ø Intranet

q Indhold på ekstranet og intranet, som er offentliggjort inden den 23. september 
2019, indtil sådanne websteder undergår en væsentlig revision.

Ø Tredjepartsindhold

q der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af det pågældende 
offentlige organ.

Ø Museumsgenstande/kulturhistoriske samlinger

q reproduktioner af genstande som ikke kan gøres fuldt tilgængelige fordi autencitet fx. 
forsvinder (fx konstrast)

Ø Kort

q Onlinekort og kortlægningstjenester er som udgangspunkt ikke omfattet af webtilgæng
elighedsloven. Kort, der publiceres til navigationsbrug, er dog omfattet
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WAS-ERKLÆRINGER

Ø Lovpligtige på alle websteder fra 23/9-2020

q Laves af AU IT brugeroplevelser for typo3 sites

q Laves central på digst.dk med WAS-tool -> www.was.digst.dk/mitstudie-au-dk

q skal bo på www.domænenavn.dk/was og tilgængelig i webstedets footer

Da vi har samme design på alle typo3 sites, har vi valgt at vi for dem kun laver én for:

q alle eksterne sites I typo3

q medarbejdere.au.dk

q studerende.au.dk

Vores footer er nemlig også ens på alle sites.

http://www.was.digst.dk/mitstudie-au-dk
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WAS-ERKLÆRING

Man skal deklarere:

1. Webstedet overholder standarden fuldt ud

2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)

3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)
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WAS-ERKLÆRING

Og – Ikke tilgængeligt indhold skal beskrives under følgende punkter:

Ø Overholder ikke webtilgængelighedsloven

her beskriver man alle de punkter, hvor man ikke overholder det

Ø Uforholdsmæssig stor byrde

Her beskriver man hvis man har punkter der ikke overholder loven, men hvor 
modtagerskaren enten er lille, eller det kræver mange ressourcer ift. outcome at rette op 
på det.

Ø Funktion eller indhold der ikke er omfattet af loven

Her beskriver man fx. hvis man vurderer at man har indhold der ikke er tilgængeligt fordi
det falder ind under én af undtagelserne

Ø Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed
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