WCAG 2.1 Guidelines
Princip

Guidelines

Level A

Level AA

Level AAA

1.1.1 Sæt alternativ tekst på alt ikke-tekstligt indhold

1.1 Tekst alternativer

1.2 Tids afhængige medier

1. Opfattelige

1.3 Kan tilpasses

1.4 Kan skelnes

2. Anvendelige

1.2.1 Tilføj tekst alternativer til rent video/lyd indhold
1.2.2 Tilføj forklarende tekst til video og lyd
1.2.3 Tilføj alternativ til video med lyd

1.2.4 Undertekster tilføjet til lydindhold i synkroniserede medier.
1.2.5 Lydbeskrivelse tilføjet til forudindspillet videoindhold i
synkroniseret medie.

1.2.6 Tilføj tegnsprog oversættelse til videoer
1.2.7 Tilføj udvidet lydbeskrivelse til videoer
1.2.8 Tilføj tekst alternativ til videoer
1.2.9 Tilføj alternativer til levende lyd

1.3.1 Information, struktur og relationer kan aflæses
logisk eller i tekstalternativ
1.3.2 Korrekt læsesekvens kan aflæses af AT
1.3.3 Forståelse må ikke afhænge kun af én enkelt
sensorisk egenskaber

1.3.4 Visning og brug af indhold ikke begrænset til én
skærmorientering
1.3.5 Formålet med felter til informationsindsamling kan aflæses
af AT

1.3.6 I indhold implementeret vha. “markup language”,
kan formålet med ikoner, regioner, etc. bestemmes af AT

1.4.1 Brug ikke farve som det eneste middel til at
formidle information, actions eller lign.
1.4.2 Lad ikke lyd, der er startet automatisk, spille mere
end 3 minutter, før det er muligt at gribe ind,

1.4.3 Kontrastforholdet mellem tekst og baggrund mindst 4,5 : 1
1.4.4 Tekst skal kunne forstørres op til 200% uden brug af AT
1.4.5 Brug tekst frem for billeder af tekst til at formidle information
1.4.10 Indhold præsenteres korrekt ved reflow uden scrolling
1.4.11 Interface/grafiske objekter har kontrast til baggrund på min. 3:1
1.4.12 Ingen tab af indhold eller funktion ved tekst-/linjeformatering
1.4.13 Indhold præsenteret ved hover/fokus skal forblive læsbart

1.4.6 Kontrastomfang mellem tekst og baggrund mindst 7:1
1.4.7 Lyd skal være nem at høre
1.4.8 Tilbyd brugerne flere forskellige præsentations muligheder
1.4.9 Anvende ikke billeder af tekst (fx scanninger9

2.1.3 Al indhold skal være tilgængeligt med tastatur
uden undtagelser

2.1 Tastatur tilgængelighed

2.1.1 Al indhold skal være tilgængeligt med tastatur
med få undtagelser
2.1.2 Tastaturbrugere må ikke kunne strande på
elementer uden for det egentlige sideindhold
2.1.4 Tastaturgenveje baseret på kun én karakter skal
kunne modificeres

2.2 Passende tid

2.2.1 Giv brugeren kontrol over indhold underlagt
tidsbrgrænsning
2.2.2 Giv brugeren kontrol over indhold, der bevæger
sig, blinker, scroller eller autoopdaterer

2.2.3 Ingen tidsbegrænsninger
2.2.4 Lad brugerne kontrollere afbrydelser, undtagen i nødsituationer
2.2.5 Bevar brugerdata, når godkendelsesprocedurer gentages
2.2.6 Advarsel ved timeout af brugerinaktivitet

2.3.1 Indhold må max. blinke 3 gange i sekundet

2.3.2 Undgå helt indhold, der blinker eller begræns til 3 blink/sekund
2.3.3 Animation forårsaget af interaktion skal kunne slåes fra

2.3 Anfaldsfremkaldende

2.4 Navigerbar

2.4.1 Blokke med gentaget indhold kan springes over
2.4.2 Websider har beskrivende titler
2.4.3 Logisk fikuseret navigation og visningsrækkefølge
2.4.4 Formålet med et link kan læses af linkteksten

2.5 Input muligheder

2.5.1 “Gestures” kan erstattes med pointer/cursor
2.5.2 Cursor/pointer operationer kan aflyses
2.5.3 Labels der inkluderer tekst har navn efter teksten
2.5.4 Bevægelsesstyret aktivitet kan også interface styres

2.4.5 Tilbyd flere måder at finde den samme side på
2.4.6 Brug beskrivende overskrifter og etiketter
2.4.7 Sørg for, at tastaturets fokus er synligt og klart

2.5.5 Mål for cursoraktivering er mindst 42 x 42 pixels
2.5.6 Webindhold begrænser ikke brugen af input-muligheder

3.1.1 En sides default sprog kan bestemmes af AT

3.1.2 En sætnings eller frases default sprog kan bestemmes af AT

3.1.3 Brug af usædvanlige ord forklares
3.1.4 Brug af forkortelser og jargon forklares
3.1.5 Brugere med (hvad der svarer til) ni års skole kan læse indhold
3.1.6 Ord, der er svære at udtale, forklares

3.2.3 Ensartet navigation over alle websider
3.2.4 Komponenter, med samme funktionalitet over alle websider,
bevares ensartet

3.2.5 Elementer ændres kun på brugeres anmodning.

3.2 Forudsigelige

3.2.1 Elementer ændrer sig ikke, hvis de aktiveres.
3.2.2 Elementer ændrer sig ikke, hvis de modtager
input

3.3 Assistancetil input

3.3.1 Inputfejl identificeres og beskrives i tekst
3.3.2 Elementer, der kræver bruger-input, har label og
giver instruktioner

3.3.3 Inputfejl udløser forslag til korrektion
3.3.4 Risiko for inputfejl begrænses ved sensitive data

3.3.5 Indholdsbestemt hjælp er tilgængelig
3.3.6 Risiko for inputfejl begrænses ved alle typer af data

4.1.3 Statusmeddelelser kan aflæses automatisk af AT.

4.1 Kompatibilitet

4.1.1 Ingen graverende kodefejl
4.1.2 Brugerinterface elementers navn, funktion m.v.
kan aflæses af AT

3.1 Læsbare

3. Forståelige

4. Robuste
Noter:

2.4.8 Information om, hvor brugeren befinder sig på en side, findes
2.4.9 Formålet med alle links kan identificeret fra linktekst alene
2.4.10 Sektionsoverskrifter bruges til at organisere indholdet.

1) Teksterne i oversigten er KUN vejledende i forhold til indholdet. For præcis angivelse af indhold gå til: www.w3.org/TR/WCAG21/
2) Understregning af nummerering angiver nye retningslinjer, der er tilføjet i WCAG 2.1 i forhold til WCAG 2.0.
3) AT står for Assistive Technology og angiver, at den enkelte retningslinje angiver, at en funktion kan håndteres af en programmerbar enhed.

