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Indledning 

Diversa har i perioden 24. november 2020 - 16. december 2020 gennemgået fjernundervisning.nu i forhold til 

WCAG 2.1 og desuden afprøvet, hvor godt den i praksis fungerer, når der navigeres dels ved hjælp af tastatur, 

dels ved hjælp af et skærmlæserprogram. 

ANVENDT STANDARD 
WCAG er en international standard for web-tilgængelighed. Standarden er bl.a. gældende for danske 

offentlige myndigheders hjemmesider.  

WCAG-standarden bygger på fire principper: 

1. Opfattelig: Information og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres for brugere på måder, 

de kan opfatte. 

2. Anvendelig: Brugergrænsefladekomponenter og navigation skal kunne anvendes. 

3. Forståelig: Information og betjening af brugergrænsefladen skal være forståelig. 

4. Robust: Indhold skal være robust nok til at kunne anvendes på stabil vis af en bred vifte af 

brugeragenter, herunder kompenserende teknologier. 

Numrene for de fire principper afspejles i numrene for succeskriterierne, så numre der starter med tallet 1, er 

relateret til princippet ”opfattelig”, og numre, der starter med tallet 2, er relateret til ”anvendelig” osv. 

Tilgængelighedsstandarden WCAG består af tre niveauer. Vi har gennemgået [Hjemmeside] for overholdelse 

af det mellemste niveau (AA), som er det obligatoriske krav til offentlige myndigheders hjemmesider i 

Danmark. For at overholde niveau (AA) skal alle succeskriterier på niveauet samt alle succeskriterier på 

niveau (A) være overholdt. Tilsammen drejer det sig om 50 succeskriterier. Nogle af succeskriterierne på de 

to niveauer minder om hinanden, men der er nogle strengere krav til overholdelse på niveau (AA), end på 

niveau (A).  

VÆRKTØJER 

Vi har testet løsningen i browserne Firefox og Chrome. Testene er gennemført vha. 

tilgængelighedsværktøjerne Accessibility Insights for Web, Text Spacing Bookmarklet, almindelig 

tastaturnavigation i browserne samt skærmlæserprogrammerne Jaws og NVDA til Windows. Til at måle 

kontraster har vi benyttet Colour Contrast Analyser (CCA). 

Vi har testet et repræsentativt udvalg af sider, udvalgt med henblik på at nå omkring alle indholdstyper, 

workflows, navigations- og inputelementer.  

LÆSEVEJLEDNING 
Tabellen i afsnittet "Oversigt over succeskriterierne" viser, for hver af de 50 succeskriterier i WCAG 2.1 (AA), 

om websitet overholder det enkelte succeskriterium eller ej. Der linkes i oversigtstabellen over WCAG direkte 
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til det relevante afsnit i WCAG-standarden, så det er nemt at finde uddybende information om 

problemstillingen. Der linkes i oversigtstabellen over WCAG direkte til det relevante afsnit i WCAG-

standarden, så det er nemt at finde uddybende information om problemstillingen. Siderne, der linkes til, er 

på engelsk, da disse sider endnu ikke findes i en officiel dansk oversættelse. 

Afsnittet "Gennemgang af succeskriterierne" indeholder de tilgængelighedsfejl, som vi har fundet. For hvert 

succeskriterium, der vurderes ikke at være overholdt, er der: 

• en kort beskrivelse af succeskriteriet og berørte brugergrupper. 

• en beskrivelse af hver af de fejl vi har fundet, i forhold til succeskriteriet. 

• et eksempel på fejlen eller link til, hvor den kan findes. 

• eventuelle anbefalinger vedrørende fejlen. 

Rapporten indeholder altså de typer af tilgængelighedsfejl vi har konstateret på websitet, men ikke 

nødvendigvis alle de steder, samme type fejl går igen. 

De fejl, som vi vurderer til at have størst betydning, har vi markeret med en asterisk (*). Når vi vurderer 

fejlenes betydning, er det dels i forhold til hvor mange brugere, der reelt har et problem med at 

succeskriteriet ikke er overholdt, dels i hvor høj grad fejlene har indflydelse på at udføre den handling eller 

funktion, der er på det pågældende sted. 

I forbindelse med beskrivelse af fejlenes betydning for brugerne, benytter vi udtrykkene: 

• Kompenserende hjælpeprogrammer - generelt for de typer computerprogrammer, der hjælper 

mennesker med forskellige typer funktionsnedsættelser med at tilgå hjemmesider. 

• Skærmlæserprogrammer - for de programmer, der typisk benyttes af blinde til at få oplæst og navigere 

på hjemmesider. 

• Tastaturbrugere - de brugere, der ikke kan betjene en almindelig computermus, f.eks. på grund af 

lammelser, gigt, museskader eller andre motoriske handicaps. 
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TESTEDE SIDER 

Vi har taget udgangspunkt i følgende sider for denne vurdering:  

Sidetype Link til testet side 

Forside https://www.fjernundervisning.nu 

Hjælpesiden https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/ 

Cookiepolitik https://www.fjernundervisning.nu/om-cookies/ 

Søgeside https://www.fjernundervisning.nu/soeg/?keywords=Kursus 

Virksomheder https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/ 

Tilmeld https://www.fjernundervisning.nu/tilmeld/ 

Test dig selv https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/test-dig-selv/ 

Kontaktside https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/ 

Bliv klogere på 
fjernundervisning 

https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/ 

Pris https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/pris/ 

Holdstart og 
ansøgningsfrister 

https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/holdstart-og-
ansoegningsfrister-paa-hf/ 

Mød vores kursister https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/moed-vores-
kursister/ 

HF https://www.fjernundervisning.nu/hf/#1155 

 

Ved gennemgangen har vi også testet de forløb, der måtte være på siderne, hvilket har ledt til flere 

undersider end de nævnte ovenfor. 

https://www.fjernundervisning.nu/
https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/
https://www.fjernundervisning.nu/om-cookies/
https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/
https://www.fjernundervisning.nu/tilmeld/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/test-dig-selv/
https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/pris/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/holdstart-og-ansoegningsfrister-paa-hf/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/holdstart-og-ansoegningsfrister-paa-hf/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/moed-vores-kursister/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/moed-vores-kursister/
https://www.fjernundervisning.nu/hf/#1155
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Konklusion 

Sidens tilgængelighed virker generelt god. Der er fundet en del formelle WCAG-fejl. Det er dog kun de 

færreste af dem vi vurderer, vil være af kritisk karakter for brugerne. Specielt booking-systemet kan give 

anledning til problemer for brugere med stærkt synshandicap (skærmlæserbrugere). 
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Oversigt over succeskriterierne 

Det følgende er en oversigt over alle succeskriterierne i WCAG 2.1 og en status på, hvordan 

www.fjernundervisning.nu klarer sig i forhold til det enkelte succeskriterium.  

Bemærk, at titlen på de enkelte succeskriterier i denne liste er udformet som et link til det tilsvarende punkt i 

guiden ”Understanding WCAG 2.1” på https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding. Denne guide giver 

en indsigt i, hvad succeskriterierne betyder, og eksempler på, hvordan man lever op til dem.  

Succeskriterium Niveau Status 

1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold * A Siden lever ikke op til dette 

1.2.1 – Rent lydindhold og rent videoindhold (forudindspillet)  

A Siden lever op til dette 

1.2.2 – Undertekster (forudindspillet) * A Siden lever ikke op til dette 

1.2.3 – Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) 

A Siden lever ikke op til dette 

1.2.4 – Undertekster (live) 

AA Siden lever op til dette 

1.2.5 – Synstolkning (forudindspillet) 

AA Siden lever ikke op til dette 

1.3.1 – Information og relationer 

A Siden lever ikke op til dette 

1.3.2 – Meningsfuld rækkefølge 

A Siden lever op til dette 

1.3.3 – Sensoriske egenskaber 

A Siden lever op til dette 

1.3.4 – Retning AA Siden lever op til dette 

1.3.5 – Identificering af inputformål AA Siden lever op til dette 

1.4.1 – Anvendelse af farve * A Siden lever ikke op til dette 

1.4.2 – Kontrol af lyd 

A Siden lever op til dette 

1.4.3 – Kontrast (minimum) * AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.4 – Ændring af tekststørrelse 

AA Siden lever op til dette 

1.4.5 – Billeder af tekst  

AA Siden lever op til dette 

1.4.10 – Ombrydningsvisning AA Siden lever op til dette 

1.4.11 – Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold AA Siden lever op til dette 

1.4.12 – Tekstafstand AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.13 – Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus AA Siden lever op til dette 

2.1.1 – Tastatur * A Siden lever ikke op til dette 

2.1.2 – Ingen tastaturfælde 

A Siden lever op til dette 

2.1.4 – Genvejstaster A Siden lever op til dette 

2.2.1 – Justerbar tastehastighed 

A Siden lever op til dette 

2.2.2 – Pause, stop, skjul 

A Siden lever ikke op til dette 

2.3.1 – Grænseværdi på tre glimt eller derunder  

A Siden lever op til dette 

2.4.1 – Spring over blokke 

A Siden lever op til dette 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-only-and-video-only-prerecorded
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-live
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-control
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/character-key-shortcuts.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/timing-adjustable
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pause-stop-hide
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks
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Succeskriterium Niveau Status 

2.4.2 – Sider har titler 

A Siden lever op til dette 

2.4.3 – Fokusrækkefølge 

A Siden lever op til dette 

2.4.4 – Formål med links (i kontekst) 

A Siden lever ikke op til dette 

2.4.5 – Flere måder 

AA Siden lever op til dette 

2.4.6 – Overskrifter og etiketter 

AA Siden lever op til dette 

2.4.7 – Synligt fokus * AA Siden lever ikke op til dette 

2.5.1 – Pegebevægelser A Siden lever op til dette 

2.5.2 – Pege-annullering A Siden lever op til dette 

2.5.3 – Etiket i navn A Siden lever op til dette 

2.5.4 – Betjening via bevægelse A Siden lever op til dette 

3.1.1 – Sproget på siden 

A Siden lever op til dette 

3.1.2 – Sprog, der anvendes til dele af indhold 

AA Siden lever op til dette 

3.2.1 – I fokus 

A Siden lever op til dette 

3.2.2 – Ved input 

A Siden lever op til dette 

3.2.3 – Konsekvent navigation 

AA Siden lever op til dette 

3.2.4 – Konsekvent identifikation 

AA Siden lever op til dette 

3.3.1 – Identifikation af fejl 

A Siden lever op til dette 

3.3.2 – Etiketter eller instruktioner 

A Siden lever op til dette 

3.3.3 – Fejlforslag 

AA Siden lever op til dette 

3.3.4 – Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data) 

AA Siden lever op til dette 

4.1.1 – Parsing 

A Siden lever op til dette 

4.1.2 – Navn, rolle, værdi * A Siden lever ikke op til dette 

4.1.3 – Statusbeskeder AA Siden lever op til dette 

 

 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-parts
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-identification
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/parsing
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html
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Gennemgang af succeskriterierne  

Vi har markeret de fejl, som efter vores vurdering er af alvorlig karakter med en asterisk (*). Vores vurdering 

afhænger både af antallet af brugere, der reelt vil opleve problemet, og hvor meget fejlen betyder for at 

kunne gennemføre den handling eller funktion, som siden lægger op til.  

1.1.1 – IKKE-TEKSTBASERET INDHOLD (A) * 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Indhold, som ikke er tekstbaseret, skal have et tekstalternativ, da tekst kan formidles, så det er læsbart for 

flest mulige sanser. 

Manglende tekstalternativ på holdstart * 

Grafikken på siden ’Holdstart og ansøgningsfrister’ har intet tekstalternativ og kan derfor ikke bruges af 

brugere med intet eller nedsat syn. Skærmlæserbrugere vil blive ført direkte fra teksten og ned i sidefoden og 

ikke have mulighed for at få den information, som findes på grafikken.  

Eksempel – Grafik med oversigt over holdstart 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/holdstart-og-ansoegningsfrister-paa-
hf/  

https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/holdstart-og-ansoegningsfrister-paa-hf/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/holdstart-og-ansoegningsfrister-paa-hf/
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Anbefalinger 

• Lav et tekstalternativ til grafikken, som beskriver holdstart og ansøgningsfrister.  

• Lav gerne tekstalternativet som almindelig tekst på siden da det vil være for meget information at lægge 

ind i billedets alt attribut. 

 

Dobbelt op på tekstalternativer 

Den alt-tekst, der er angivet på profilbillederne af hhv. Lars Zimsen og Michael Fjeldsted, indeholder de 

samme informationer som den tekst, der står ved siden af billedet. Dette betyder, at en skærmlæserbruger vil 

få samme information oplæst to gange lige efter hinanden og derved bruge unødvendig tid ,fordi der oplæses 

beskrivelser af billeder, som reelt ikke giver brugeren nogen ny information. 

 

Eksempel – Kontaktpersoner på virksomhedssiden 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/ og 
https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/ og 
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/moed-vores-kursister/   

https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/
https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/moed-vores-kursister/
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Eksempel – Mød vores kursister 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/moed-vores-kursister/   

Anbefalinger 

• Sørg for at CMS-systemet automatisk indsætter en tom alt attribut (alt=””), når der indsættes et billede, 

medmindre redaktøren aktivt tilføjer et tekstalternativ til billedet.  

• Sørg for at CMS-systemet giver redaktøren mulighed for at tilføje et tekstalternativ, når der indsættes et 

billede, og at tekstalternativet kodemæssigt indsættes i billedets alt attribut.  

• Undervis redaktører i at skrive tekstalternativer og hvornår de skal gør/ikke gøre det.  

• Når systemet automatisk indsætter billeder, skal der i html-skabelonen tages højde for, om billedet er 

dekorativt og dermed skal have en tom alt attribut.  

 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/moed-vores-kursister/
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Facebook ikon mangler forståelig linktekst 

Ved brug af kompenserende hjælpemidler er det muligt at få en liste frem med alle sidens links. I dette 

tilfælde findes der et Facebook ikon i sidefoden, som for skærmlæserbrugere hedder ”Link Grafik 

fjernundervisning”. Det vil sige, at skærmlæserbrugere ikke har en chance for at vide, hvor linket fører hen. 

Eksempel – Facebook ikon 

 

Fundet her: I sidefoden på alle sider 

Anbefalinger 

• Brug fx aria-label til at tilføje et label der hedder ”Facebook” til ikonet.  
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1.2.2 – UNDERTEKSTER (FORUDINDSPILLET) (A) * 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Undertekster gør det muligt for døve og personer med nedsat hørelse at få adgang til den information, som 

er i lydsporet på en video. 

Manglende undertekster på video * 

Uden undertekster på videomateriale er det ikke muligt for brugere med nedsat eller ingen hørelse at vide, 

hvad der sker på videoen.  

Eksempel – ’Virksomheder’ video uden undertekster 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/  

Anbefalinger 

• Læg undertekster på video som har tale eller anden information, som formidles gennem lydsporet. 

Undervis redaktører i hvilke tilgængelighedskrav der gælder for videoindhold.  

• Tilrettelæg videoproduktion, så der tages højde for undertekster og øvrige tilgængelighedskrav fra 

starten af produktionen. 

https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/
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1.2.3 – SYNSTOLKNING ELLER MEDIEALTERNATIV (FORUDINDSPILLET) (A) 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Brugere, som ikke kan se den visuelle del af en video, vil gå glip af en masse information, medmindre der 

laves en synstolkning eller et mediealternativ. 

Manglende synstolkning eller mediealternativ til video 

Videoen mangler synstolkning/mediealternativ til tekstindhold, der kun formidles visuelt. 

Det betyder, at blinde og svagsynede ikke får basisinformation, som bl.a. videoens titel samt information om 

hvem der taler i videoen men kun opfatter det, der fortælles i videoen.  

Bemærk at dette er en WCAG fejl. Men i forhold til den danske lovgivning er det kun et problem for video, der 

offentliggøres efter 23/9 2020. 

Eksempel - ’Virksomheder’ video  

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/  

Anbefalinger 

• Sørg for at tekst og andet indhold, der indgår visuelt i videoen, og som ikke er inkluderet i lydsporet, 

er synstolket eller har et mediealternativ fx i form af almindelig tekst på siden. 

 

https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/
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1.2.5 – SYNSTOLKNING (FORUDINDSPILLET) (AA) 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Synstolkning gør det muligt for blinde og dårligt seende brugere relativt at få den samme visuelle information 

fra en video, mens den afspilles som en seende bruger får. 

Manglende synstolkning til video 

Videoen mangler synstolkning til tekstindhold, der kun formidles visuelt. 

Det betyder, at blinde og svagsynede ikke får basisinformation, som bl.a. videoens titel samt information om 

hvem der taler i videoen, men kun opfatter det, der fortælles i videoen.  

Bemærk at dette er en WCAG fejl. Men i forhold til den danske lovgivning er det kun et problem for video, der 

offentliggøres efter 23/9 2020. 

Eksempel - ’Virksomheder’ video 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/  

Anbefalinger 

• Sørg for at tekst og andet indhold, der indgår visuelt i videoen, og som ikke er inkluderet i lydsporet, er 

synstolket fx i form af almindelig tekst på siden. 

 

https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/
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1.3.1 – INFORMATION OG RELATIONER (A) 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

De informationer og relationer, som fremgår af sidens visuelle layout, skal også være gengivet i sidens 

kodemæssige struktur. Dette gør, at brugere som benytter en skærmlæser, vil få den samme information som 

seende brugere. 

Søgefunktion og kombo-box mangler label 

Flere felter og funktioner mangler labels, som gør det muligt for skærmlæsere at identificere felternes 

funktion.  

Eksempel – Søgefelt  

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

Eksempel – Søgeknap 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

https://www.fjernundervisning.nu/
https://www.fjernundervisning.nu/
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Eksempel – Find fag kombo-box

 
Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

Eksempel – Cookie-knap 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

https://www.fjernundervisning.nu/
https://www.fjernundervisning.nu/
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Eksempel – Hjælpefunktionens luk-knap 

  

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

Anbefalinger 

• Brug en html <label> for at navngive input felter. 

• Brug alternativt aria-label til at tilføje et label til felterne og knapperne, hvis der ikke ønskes en synlig 

label på siden. For eksempel: ‘Søg på siden’ og ’Luk Hjælpeside’. 

 

 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/
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Forkert brug af overskrifter 

Når et element kodes som en semantisk overskrift (H1, H2, H3 osv.), indikerer det for skærmlæserbrugere, at 

der findes yderligere tekst eller information under overskriften. I dette tilfælde er links kodet som 

overskrifter, hvor de blot bør være links.  

Eksempel – links til mere information 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/ og https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/   

Anbefalinger 

• Fjern de semantiske overskrifts-koder fra teksten, så de kun fremstår som links for en skærmlæserbruger. 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/
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Manglende semantisk kodning af overskrifter 

Der findes på fjernundervisning.nu flere eksempler på, at tekst, der fungerer visuelt som overskrifter, ikke er 

kodet som semantiske overskrifter. Det gælder bl.a. overskrifterne ‘Cookies’ og ‘Sådan bruger vi cookies’. Det 

gør det svært for brugere af skærmlæserprogrammer at springe mellem indhold og få overblik over sidernes 

indhold.  

Eksempel – overskrifter på siden om cookies 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/om-cookies/  og 
https://www.fjernundervisning.nu/hf/#1155  og 
https://www.fjernundervisning.nu/tilmeld/  

Anbefalinger 

• Vær opmærksom på, at visuelle overskrifter skal kodes som semantiske overskrifter (H1, H2, H3 osv.), så 

de også fremstår som overskrifter for skærmlæserbrugere. 

• Undervis redaktører i at benytte CMS-systemets overskrifttypografier korrekt. 

  

https://www.fjernundervisning.nu/om-cookies/
https://www.fjernundervisning.nu/hf/#1155
https://www.fjernundervisning.nu/tilmeld/
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1.4.1 – ANVENDELSE AF FARVE (A) * 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Farve må ikke være det eneste visuelle middel der bruges til at indikere en funktion eller information, da 

brugere med nedsat eller intet farvesyn vil have svært ved at identificere dem. 

Holdstart og frister formidles kun med farve * 

Grafikken på siden ’Holdstart og ansøgningsfrister’ bruger udelukkende farver til at formidle holdstart og 

ansøgningsfrister. Dette er en udfordring for brugere, som har intet eller et nedsat syn og derfor ikke kan 

forventes at afkode farver på en grafik. Derudover mangler seende brugere også en forklaring af farvernes 

betydning. 

 

Eksempel – Oversigt over holdstart 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/holdstart-og-ansoegningsfrister-paa-
hf/  

Anbefalinger 

• Se anbefaling under punkt 1.1.1 

 

https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/holdstart-og-ansoegningsfrister-paa-hf/
https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/holdstart-og-ansoegningsfrister-paa-hf/
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Henvisning baseret på farve 

I cookievinduet bruges der en henvisning, som udelukkende er baseret på farve: “Ved at klikke på den grønne 

knap accepterer du brugen af cookies”. Da det ikke er alle brugere, der kan se farver, vil denne henvisning 

ikke fungere for alle.  

Eksempel – Cookie-vindue tekst 

 
Fundet her: Cookievindue på https://www.fjernundervisning.nu/ 

Anbefalinger 

• Sørg for kun at henvise til indhold, som er tilgængeligt for alle typer brugere. I dette tilfælde kan den 

beskrivende tekst under overskriften i stedet hedde: “Ved at klikke på den grønne knap ”Klik her, for at 

give dit samtykke til alle cookies” accepterer du brugen af cookies...” 
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1.4.3 – KONTRAST (MINIMUM) (AA) * 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Kontrasten mellem tekst og baggrund skal være over 4,5:1 for almindelig tekst og 3:1 for stor tekst.  

Mangelfuld kontrast på tekst * 

Kontrasten mellem tekstfarve og baggrund bør i eksemplet nedenfor være minimum 4.5:1, men lever ikke op 

til dette.   

Eksempel – mailadresse * 

Kontrasten mellem tekstfarven (#215732) og baggrunden (#009639) er 2.19:1 med skriftstørrelse 13,5 pt 

(18 px) fed.   

 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/  

Eksempel – navn, telefonnummer og mailadresse 

Kontrasten mellem den blå tekstfarve (#66aabb) og baggrunden (#efefef) er 2.27:1 med skriftstørrelse 15 

pt (20 px) fed.  Kontrasten mellem den grønne tekstfarve (#009639) og baggrunden (#efefef) er 3.36:1 med 

skriftstørrelse 9 pt (12 px) fed. 

 

https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/
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Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/  
og https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/  

Eksempel – sidefod 

Kontrasten mellem den grå tekstfarve (#929292) og baggrunden (#efefef) er 2.7:1 med skriftstørrelse 9,8 pt 

(13 px).  Kontrasten mellem den grønne tekstfarve (#009639) og baggrunden (#efefef) er 3.36:1 med 

skriftstørrelse 9,8 pt (13 px) fed.   

 

 

Fundet her: alle sider 

  

https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/
https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/
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Eksempel – Afsnitsoverskrifter på cookieside 

Kontrasten mellem tekstfarven (#676767) og baggrunden (#b0b0b0) er 2.61:1 med skriftstørrelse 9,8 pt 

(13 px) fed.   

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/om-cookies/  

Anbefalinger 

• Brug en anden baggrundsfarve bag ved mailadressen, samt en anden tekstfarve på mailadressen. 

• Brug en anden tekstfarve til teksten i sidefoden for at sikre at kontrastforholdet er minimum 4.5:1. 

• Brug fx en sort farve til afsnitsoverskrifterne for at sikre at de overholder kontrastforholdet. 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/om-cookies/
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Mangelfuld kontrast på knapper  
Kontrasten mellem tekstfarve og knap bør i eksemplerne nedenfor være minimum 4.5:1, men lever ikke op til 

dette.  Mangelfulde kontraster gør det svært eller umuligt for brugere med nedsat syn at læse teksten. 

Eksempel – ’kun nødvendige cookies’-knap i cookie pop-up 

Tekstfarven (#ffffff) og knappen (#e37b0c) har et kontrastforhold på 2.95:1 med skriftstørrelse 10.5pt (14 px) 

fed.   

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

  

https://www.fjernundervisning.nu/
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Eksempel – Tilmeld og kontakt knapper 

Tekstfarven (#ffffff) og knappen (#009639) har et kontrastforhold på 2.95:1 med skriftstørrelse 9.8pt (13 px) 

fed.  

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/  

  

https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/
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Eksempel – Knapper på hjælpe-overlay 

Tekstfarven (#009639) og knappen #f7f7f7) har et kontrastforhold på 3.61:1 med skriftstørrelse 9.8pt (13 

px) fed.  

 

Fundet her: Overlay på alle sider (gemmer sig bag spørgsmålstegnet) 

Anbefalinger 

• Sørg for at kontrasten øges til mindst 4,5:1, ved at ændre farven på enten knappen eller teksten.  
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Mangelfuld kontrast på menu-overskrifter 

Kontrasten mellem tekstfarve og baggrund bør i eksemplet nedenfor være minimum 4.5:1, men lever ikke op 

til dette.   

Eksempel – menu-overskrifter 

Kontrasten mellem tekstfarven (#929292) og baggrunden (#fffff) er 3.11:1 med skriftstørrelse 9.8 pt (13 px) 

fed.   

 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

Anbefalinger 

• Brug evt. en mørkere grå til overskrifterne, så kontrasten øges til minimum 4.5:1. 

 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/
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1.4.12 – TEKSTAFSTAND (AA) 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Brugere skal kunne anvende deres egne styles, når de bruger et website, og dette skal kunne gøres uden at 

information mistes, for eksempel ved at tekst vokser ud af sin kasse og bliver skjult. Websitet skal derfor 

kunne tåle at linjehøjde, afstand efter paragraffer, bogstavafstand og ordafstand ændres. Det vil gøre det 

lettere for ordblinde og brugere med nedsat syn at læse indholdet på siden. 

Ikke muligt at tilføje tekstafstand 

Det er ikke muligt at anvende egne styles på alle fjernundervisning.nu siderne. Dette kan være en udfordring 

for brugere som har nedsat syn og derfor har gavn af fx øget afstand mellem bogstaverne for at have bedre 

læsevenlighed. 

Eksempel – alle sider 
Fundet her: alle sider 

Anbefalinger 

• Sørg for at bruge relative størrelsesangivelser mv., således at tekstegenskaber kan tilpasses af brugeren. 
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2.1.1 – TASTATUR (A) * 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

 Alle funktioner og alt indhold på siden skal være tilgængeligt via tastaturet. 

Video kan ikke afspilles via tastatur * 

Play funktionen på videoen kan ikke bruges med tastatur og hedder ”unavngiven knap” for 

skærmlæserbrugere (også beskrevet under kriterie 4.1.2). Det betyder at hverken tastatur- eller 

skærmlæserbruger kan få adgang til indholdet i videoen.  

Eksempel – Hvorfor investere i efteruddannelse-video 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/  

Anbefalinger 

• Sørg for at videoen kan afspilles og tilgås via tastatur.  

• Se anbefalinger under punkt 4.1.2 

 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/
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2.2.2 – PAUSE, STOP, SKJUL (A) 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Det skal være muligt at stoppe, pause eller skjule indhold, som: er automatisk, varer mere end fem sekunder 

og bevæger sig, blinker eller scroller. Det samme gælder for indhold, som automatisk opdateres i parallel med 

det primære indhold på siden. 

Auto-play video mangler pause, stop, skjul 

Auto-play videoen på forsiden mangler en måde, hvorpå brugeren kan pause, stoppe eller skjule videoen. 

Indhold, der bevæger sig, kan især være meget forstyrrende for brugere med nedsat syn eller kognition. 

Eksempel – Baggrundsvideo på forsiden 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

Anbefalinger 

• Sørg for at brugeren for mulighed for at stoppe videoen. 

• Hvis der tilføjes en stop/pause knap til videoen skal den også kodes, så den giver mening for en 

skærmlæserbruger der ikke kan se video og knap fx ved at navngive knappen ”Stop baggrundsvideo”. 

 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/
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2.4.4 – FORMÅL MED LINKS (I KONTEKST) (A) 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Formålet med et link bør fremgå af linkteksten. Det er vigtigt for f.eks. skærmlæserbrugere, som typisk vil få 

vist sidens links på en liste eller springe mellem links med tab-tasten. 

Linkets formål er ikke tydeligt 

Link teksten i følgende eksempel er ”udfylde denne formular”, hvilket ikke fortæller en skærmlæserbruger, 

hvad linket reelt fører til. Dette er en udfordring, hvis skærmlæserbrugere får alle links på siden listet op. 

Derudover bør linket også informere om, at det åbner en ny side.  

Eksempel – Link til IT-hjælp   

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/  

Anbefalinger 

• Sørg for at linket kan stå alene ved f.eks. at kalde linket ”Få hjælp til dine IT-udfordringer ved at udfylde 

denne formular (åbner en ny side)” 

 

https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/
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Flere af samme link 

Når en skærmlæserbruger præsenteres for de links, der findes på siden ’Test dig selv’, er resultatet en liste 

med 14 links, der hedder ’Tag testen’. Da brugeren ikke kender forskellen på hvert link, vil det kræve, at 

skærmlæserbrugeren læser siden igennem for at forsøge at regne ud, hvilken tekst der hører til hvilket link. 

Det vil altså kræve ekstra tid for en skærmlæserbruger at finde det relevante link, hvorimod en seende bruger 

hurtigere får overblikket.  

Eksempel – ’Tag testen’ links 

  

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/test-dig-selv/ 

Anbefalinger 

• Sørg for at hvert link kan stå alene ved f.eks. at kalde linket ”AVU – Dansk G – Tag testen (åbner en ny 

side)””. 

• Hvis samme visuelle udtryk ønskes bevaret kan det kodes i stil med: <a …><span 

class=”visuallyhidden”>AVU – Dansk G – </span>Tag testen<span class=”visuallyhidden”> (åbner en ny 

side)</span></a>, hvor visuallyhidden er en CSS klasse der lader teksten være synlig for skærmlæseren 

men skjult visuelt. 
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2.4.7 – SYNLIGT FOKUS (AA) * 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Hvis der mangler synligt fokus på elementer, er det svært som tastaturbruger at orientere sig på siden. 

Accordion-overskrifter mangler synligt fokus * 

Ved tastaturnavigation er det ikke muligt for brugeren at tilgå elementerne i accordions, fordi der mangler et 

synligt fokus. Brugeren ved dermed ikke, hvor fokus befinder sig.  

Eksempel – Accordion med alle overskrifter foldet sammen på siden ‘Tilmeld’ 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/tilmeld/  

Anbefalinger 

• Sørg for at alle klikbare elementer har et synligt fokus, så brugere af tastaturnavigation ved, hvor fokus 

befinder sig på siden.  

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/tilmeld/
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Burgermenuens links mangler synligt fokus 

Ved visning af siderne i et smalt browser-vindue, omdannes hovedmenuen til en burgermenu. Når denne 

menu foldes ud, mangler der synligt fokus på menuens forskellige elementer. Det er derfor ikke muligt for 

brugere af tastaturnavigation af bevæge sig rundt i menuen.  

Eksempel – Burgermenu foldet ud 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

Anbefalinger 

• Sørg for at alle klikbare elementer har et synligt fokus, så brugere af tastaturnavigation ved, hvor fokus 

befinder sig på siden. 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/
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4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A) * 

Siden lever ikke op til dette kriterium 

Når der benyttes brugergrænsefladekomponenter, som ikke er en standarddel af html, har udvikleren ansvar 

for at komponenternes navn, rolle og værdi formidles til kompenserende hjælpeprogrammer. 

Accordion ikke kodet som accordion * 

Accordion modulerne, som folder indhold ud/ind, formidler ikke kodemæssigt deres rolle og 

tilstand. Det betyder, at f.eks. skærmlæserbrugere ikke vil opdage, at der er tale om en 

funktionalitet, der kan folde indhold ud, og hvorvidt indholdet er foldet ud eller ej. Lige nu er det 

knapper på en liste, som skaber forvirring for skærmlæserbrugere og tastaturbrugere, fordi de kan tabbe sig 

igennem ikke-synlige links, der gemmer sig bag modulerne. 

Eksempel – Accordion på ’Ofte stillede spørgsmål’ 

 

 Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/  

Anbefaling 

• Følg retningslinjerne fra WAI ARIA Authoring Practices for kodning af accordion moduler, så de er 

tilgængelige både for skærmlæsere og for tastaturbrugere: https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-

1.1/#accordion   

  

https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#accordion
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#accordion
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Bookingvindue ikke kodet som modal-vindue * 

'Book en tid’ åbner op som et vindue oven på siden men er ikke kodet som et modal-vindue, hvilket vil sige, 

at en skærmlæserbruger ikke får at vide, at der åbnes et modal-vindue. Dette resulterer i, at 

skærmlæserbrugeren forbliver på den bagvedliggende side og ikke føres ind i bookingfunktionen.   

Eksempel – ’Book en tid’ som modal-vindue 

 
Fundet her: https://www.vu cfyn.dk/optagelse-og-vejledning/book-en-vejleder/middelfart/ 

Anbefalinger 

• Sørg for at kode ‘Book en tid’ som et modal-vindue, så brugeren automatisk føres ind i funktionen, når 

det åbnes op. Følg retningslinjerne fra WAI ARIA Authoring Practices for kodning af modal-vinduer, så de 

er tilgængelige både for skærmlæsere og for tastaturbrugere: https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-

1.1/#dialog_modal  

 

  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#dialog_modal
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#dialog_modal
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Radioknapper i bookingvindue ikke kodet som radioknapper * 

Det er ikke muligt for skærmlæserbrugere at interagere med knapperne, da de optræder som tekst fremfor 

knapper. Det vil sige, at en skærmlæserbruger ikke ved, at det er noget, som brugeren skal interagere med.  

Eksempel – Radioknapper i ’Book en tid’ vindue 

Fundet her: https://app.geckobooking.dk/site/booking 

Anbefalinger 

• Sørg for at kode radioknapperne som rigtige html radioknapper <input type=”radio”. 

• Husk at inkorporere tidsintervallet i radioknappens label <lable for>, så titlen bliver “Jeg møder op (30 

minutter)”. 

 

  

https://app.geckobooking.dk/site/booking.php?1=1&PHPSESSID=5d0805899cdfda81e37e3d5b436378b4&bId=4509&firmaId=13030&yde=147060.148016.148018&icCode=a1e4dfcdb9a265f725a55fbf90a1ca28b4509%20
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Tidsintervaller formidler ikke deres status * 

Tidsintervaller i kalenderen under ’Book en tid’ formidler ikke deres status som ledige eller optaget for 

skærmlæserbrugere. Tidsintervallet er kodet som tekst og derfor får skærmlæserbrugere ikke information om 

at tidsintervallet er optaget. 

 

Eksempel – Tidsintervaller formidler ikke deres status som ledige eller optaget 

 

 

Fundet her: https://app.geckobooking.dk/site/booking 

Anbefaling 

• Sørg for at tidsintervaller kodes så de fortæller at de kan markeres, eller om de er optaget. Brug evt. aria-

label til at angive hvilke tider der er ledige og hvilke der er optagede. 

 

 

  

https://app.geckobooking.dk/site/booking.php?1=1&PHPSESSID=08eb23c9683830b6d50ad598176fea9b&bId=4509&firmaId=13030&yde=147060.148016.148018&icCode=a1e4dfcdb9a265f725a55fbf90a1ca28b4509


GENNEMGANG AF SUCCESKRITERIERNE 

Side 41 

Video mangler label 

Videoen på siden ”Virksomheder” mangler en titel for brugere af kompenserende hjælpemidler, da den på 

nuværende tidspunkt læses som en ’figur’ med en unavngiven knap af skærmlæseren. Derudover er 

videoens titel kun synlig for seende brugere, da den står på videoens første frame: ”Hvorfor investere i 

efteruddannelse?” (også beskrevet under kriterie 1.2.3 og 1.2.5). Play funktionen på videoen kan ikke bruges 

med tastatur (også beskrevet under kriterie 2.1.1) og hedder ”unavngiven knap” for skærmlæserbrugere.  

Eksempel – Video med ”Hvorfor investere i efteruddannelse” 

 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/  

Anbefalinger 

• Benyt en videoafspiller der er tilgængelig både for tastatur og skærmlæserbrugere. Det vil en standard 

indlejret Youtube video være og mange andre kommercielle videoafspillere er også tilgængelige. 

https://www.fjernundervisning.nu/virksomheder/


GENNEMGANG AF SUCCESKRITERIERNE 

Side 42 

Unavngivet navigationselement - venstremenuen 

For skærmlæserbrugere er formålet med den venstre navigationsmenu ikke klar, da den er kodet som et 

unavngivet landmark / <nav> element. Det betyder at fx skærmlæserbrugere ikke får tilstrækkelig hjælp til at 

forstå navigationens funktion. 

Eksempel – Venstre navigationsmenu 

 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/#1305  

Anbefalinger 

• Brug aria-label=”Venstremenu” for at tildele et navn til venstremenuens <nav>-element. 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/#1305


ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

Side 43 

Øvrige bemærkninger 

  

Synligt fokus er ikke tydeligt 

Drop-down menuen og knappen for ‘Find fag’ funktionen på forsiden har et meget utydeligt synligt fokus i 

form af en lille forstørrelse eller forskydning af de to elementer.  

Eksempel – Drop-down menu og knap på forsiden 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

Anbefalinger 

• Overvej at give disse og lignende elementer et tydeligere synligt fokus gerne i form af en fed streg i en 

farve med god kontrast til både knap og baggrund, der går rundt om hele elementet.  

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/


ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

Side 44 

Pris eller fag  

På siden ’Pris’ virker det ulogisk, at brugeren skal vælge prisen før faget, da man må forestille sig, at en 

kommende kursist vil vælge ud fra sin interesse i fag og kurser og ikke ud fra prisen i første omgang.  

Derudover er det svært at få overblik, både med skærmlæser og visuelt, fordi kurserne står oplistet med 

komma imellem. Som bruger mangler man også en beskrivelse af, hvad der koster f.eks. 130 kr. Er det 130 kr. 

for et års undervisning? Eller pr. kursusgang?  

 

Eksempel – Pris for AVU-fag 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/pris/  

Anbefalinger 

• Overvej en anden oplistning af priser og fag, som tager udgangspunkt i faget i stedet for prisen.  

• Tilføj hvad man som bruger betaler for med de beløber, der præsenteres f.eks. ’130 kr. pr. kursusgang’.  

https://www.fjernundervisning.nu/bliv-klogere-paa-fjernundervisning/pris/


ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

Side 45 

Fold ud punkt mangler navn 

Brugere ved ikke, hvad der gemmer sig bag sidste punkt i accordion med ofte stillede spørgsmål, da punktet 

mangler et navn. 

Eksempel – Accordion A-Z 

 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/  

Anbefalinger 

• Tilføj et navn til punktet. 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/ofte-stillede-spoergsmaal/


ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

Side 46 

Overskriftshierarki  

Brug af semantiske overskrifter følger ikke et konsekvent mønster, idet overskriftsniveauer springes over. 

Springene mellem de forskellige overskriftsniveauer skaber forvirring for skærmlæserbrugere, da det er svært 

at tyde hvilken tekst, der hænger sammen med hvilken overskrift.  

Eksempel – Overskrifter på Søgeresultatsiden 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/soeg/?keywords=Kursus  

Anbefalinger 

• Brug overskriftsniveauer i rækkefølge uden at springe niveauer over. Hvis der ønskes en anden styling 

end den styling, som overskriftsniveauet har, kan dette gøres gennem CSS. 

 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/soeg/?keywords=Kursus


ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

Side 47 

Tilmeld-knap forvirrer 

På flere sider findes knappen ’Tilmeld’, som sender brugeren hen til siden, hvor man kan tilmelde sig 

undervisningen. Knappens placering på de forskellige sider skaber forvirring for brugere, som tror, at den har 

noget at gøre med sidens emne.  

Eksempel – Kontakt Tilmeld 

Her kan det misforstås som om, man skal tilmelde sig for at få mulighed for kontakt med personalet, som kan 

svare på spørgsmål. 

 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/  

Anbefalinger 

• Placer knappen et andet sted, så den ikke indgår visuelt i sidens emne-box. 

• Navngiv knappen anderledes, så den i stedet f.eks. hedder ”Tilmeld dig til undervisningen” 

 

  

https://www.fjernundervisning.nu/kontakt/


ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

Side 48 

IT-test i google 

De test, der ligger links til på siden ’Test dig selv’, fører hen til spørgeskemaer i google. I IT-testen er der en 

tekstbid, som er kodet som en overskrift. Derudover er tekstbidden også linket med de efterfølgende 

radioknapper, hvilket resulterer i, at en skærmlæserbruger får læst tekstbidden op to gange. Det betyder 

bl.a., at skærmlæserbrugeren får besked på at ”trykke på linket herunder”, hvor der ikke findes et link, fordi 

det er placeret efter den første tekstbid.  

Eksempel – Tekst kodet som overskrift 

  

Fundet her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXatCBe3VkzT3e-DY18p2nwIndLTMQjs-
uTSkr04z2HIVwPg/viewform    

Anbefalinger 

• Undgå at kode tekstbidden som en overskrift. 

• Sørg for at teksten ikke forekommer to gange for en skærmlæserbruger. 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXatCBe3VkzT3e-DY18p2nwIndLTMQjs-uTSkr04z2HIVwPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXatCBe3VkzT3e-DY18p2nwIndLTMQjs-uTSkr04z2HIVwPg/viewform


ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

Side 49 

Link til at springe over blokke mangler 

Det er ikke muligt at springe til sidens hovedindhold. Webstedet har ikke et link, som gør det muligt at 

springe gentaget indhold over og direkte til sidens hovedindhold (main landmark). 

Fundet her: https://www.fjernundervisning.nu/  

Anbefalinger 

• Tilføj et link i starten af siden, som springer til hovedindholdet. Dette vil sikre færre tab for brugere af 

tastaturnavigation. Følg fx anbefalingerne til at springe over links, her: 

https://webaim.org/techniques/skipnav/  

 

https://www.fjernundervisning.nu/
https://webaim.org/techniques/skipnav/

