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Readaktionelle opgaver 

Sikre at medier får tilføjet metainformation 
Det er vigtigt at sikre, at samtlige billeder i mediebiblioteket bliver tildelt alternative tekster. 
Disse tekster vises i browseren, i tilfælde af at billedet ikke kan indlæses og de bliver også 
oplæst af screen readers, således at brugeren bliver informeret om at et billede er indsat, 
samt får oplæst en billedbeskrivelse. 
 
 

Sikre at rækkefølgen af overskrifter er semantisk korrekt 
Når nye sider oprettes, bør det sikres at niveau 1 overskrifter (h1) kun optræder en gang 
samt at dette er den tidligst optrædende overskrift på siden. 
 
På de fleste sider, der har en titel, vil denne typisk automatisk blive vist som en h1 overskrift 
tidligt på siden. 
 
Derfor handler denne post primært om at sikre at der anvendes h2 og fremefter på resten af 
siden. 
 
 

Sikre at editoren formaterer indhold semantisk korrekt 
Det er vigtigt at sikre, at formateret tekst bliver outputtet korrekt af Wordpress editoren. 
Som udgangspunkt er editoren opsat til at outputte korrekt formateret tekst, men det kan 
godt forekomme  at tekst der indsættes fra andre teksteditorer, såsom Microsoft Word, en 
pdf-fil, et html-dokument, eller lignende vil blive indsat med formatering. 
 
Derfor anbefales det at sikre at tekst indsættes uden formatering. 
På Windows kan dette opnås ved at indsætte med [ctrl] + [shift] + [v]. 

Sikre at tabeller opsættes med korrekt formatering 
På følgende side: https://jacvestegnen.dk/visitation/stoettebehov-og-takster/ er størstedelen 
af indholdet opsat i en html tabel. 
 
Dels lader dette til at være et semantisk ukorrekt valg ift. det indhold der vises - og dette 
indhold burde således istedet have været opsat i en struktur af div-elementer. 
 
Efter at have kørt en scanning af sitet, rapporterede vores værktøj fejl ved manglende 
anvendelse af table headings (<th></th>). 
 

https://jacvestegnen.dk/visitation/stoettebehov-og-takster/


Igen, det lader til at denne side bør drøftes særskilt, så vi kan blive enige om en optimal 
opsætning. 
 
Umiddelbart er der ikke fundet andre tilsvarende forekomster ved web crawls. 

Da det er lidt mere begrænset hvad der er af redigeringsmuligheder til tabeller i editoren, kan 
det være nødvendigt at have kendskab til grundlæggende html-kodning af tabeller 
(https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp) samt brug af semantiske tekstelementer, 

for at sikre at disse lever op til WCAG kravene.  

https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp


Udviklingsopgaver 

Tilret farvekontrast 
Indledningsvis blev der rapporteret om en hel del problemer med farvekontrast. 
Ved nærmere undersøgelse, viste det sig dog, at der var tale om en fejl i det værktøj vi har 
brugt til at crawle websitet, da den ikke helt kunne forstå den måde det var kodet på. 
Farverne har dog en høj nok kontrast til de angivne WCAG krav. 
 
Shortcuts - Normal og hover 
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Tilret styling af cookie consent banner 
Under udviklingsarbejdet er der lavet ændringer på elementet cookie consent banner. 
 



Det er, i denne forbindelse, vigtigt at bemærke, at dette element som udgangspunkt ikke er 
synligt på det nuværende live site, men at der bliver outputtet noget html til visning af et 
cookie consent banner. 
 
Dette er dog som udgangspunkt tomt, da der ikke er indtastet nogle værdier i Wordpress’ 
backend. 
 
Der skal derfor tages stilling til om dette banner skal vises eller ej. 
 
Vi har dog sikret, at det lever op til WCAG kravene, da der blev rapporteret om et par 
småfejl. 
 

 



 

Opsæt link til at hoppe direkte til indhold 
Under udviklingsarbejdet er der blevet opsat et såkaldt skip-link, til at gøre det lettere for 
brugere af screen readers at hoppe direkte til hovedindholdet (springe navigation og 
lignende over). 
 
Linket vises ved at flytte fokus henover det ved sideindlæsning. 
Dette kræver at brugeren trykker på tab-knappen, indtil elementet rammes (hvilket gerne 
skulle være tidligt i rækkefølgen - enten først, eller lige efter cookie consent banner). 
 
Dette er i samme omgang blevet stylet, så det passer visuelt med resten af sitet og stadig 
lever op til WCAG kravene. 
 

 
 
 
 

Sikre at kodebasen anvender semantisk korrekt markup 
Under udviklingsarbejdet er der blevet rettet et par steder i hhv. mesa widgets og slider 
plugins. 
 
Disse rettelser sikrer, at de anvendte html-elementer har den korrekte semantiske betydning, 
samt at der ikke opstår småfejl såsom ‘tomme links’. 
 


