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Abstract:   
The aim of this thesis was twofold, on the one hand to compile a set of usability and 
accessibility guidelines in order to establish the characteristics of a user friendly website, and 
on the other to test these guidelines on eight library webcourses with user education to see 
how well they adhered to the guidelines. 
 
The methods used were literature survey and source studies. The guidelines found in the 
literature survey were divided into four different categories: document properties, structure 
and navigability, visual characteristics and accessibility. In order to establish the adequacy of 
the guidelines, I examined reference sources, mostly on the web. To a certain extent this 
examination has been based on HCI Human-Computer interaction theories. 
 
Eight sources were selected. They consisted of module based web courses in information 
literacy. Six of the eight courses were from the USA, one was British and one was Swedish. 
The web courses were examined and analysed in regard to the four categories.  
 
The result of the study was that six of the eight web courses well adhered to the criteria 
accessibility and usability. They were easy to access, downloaded fast and were easy to read. 
In conclusion, they were easy to use. 
 
 
Nyckelord: riktlinjer användarundervisning webben tillgänglighet användbarhet  
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
1.1.1 World wide web och e-lärande 
 
Den här uppsatsen är ett magisterarbete i biblioteks- och informationsvetenskap. Som 
ämne har jag valt webbdesign och jag skall studera bibliotekswebbplatser och närmare 
bestämt kurser i informationskompetens. För att kunna göra detta använder jag mig av 
ett granskningsinstrument i form av bedömningsformulär som tar upp riktlinjer för 
användarvänlig design. Det är mitt personliga intresse för webbutformning och 
internetbaserad undervisning som är den främsta anledningen till att jag valde att 
undersöka webbdesignen på biblioteksundervisningsplatser.  
 
World Wide Web, webben, är intressant så till vida att detta medium har datormiljöns 
alla fördelar: effektiv textbehandling samtidigt som det fungerar som ett kommu-
nikationsnätverk mellan människor. Webben är ett konglomerat av teknologier med 
integration av olika typer av service inom dessa teknologier. Här finns alla möjligheter 
till dataöverföring: hypertext, filöverföring, databaser, nyhetsgrupper och e-post.  
 
De senaste åren har webbens potential vad beträffar studier och lärande allt mer 
uppmärksammats. Det har dykt upp ett nytt ämne, e-lärande, som innebär en kurs i 
modulform som läggs ut på webben för att användaren skall kunna utnyttja dess 
interaktiva egenskaper. Om det verkligen är effektivt är svårt att spå om, e-lärande är 
alldeles för nytt för att man skall kunna veta säkert. Det verkar finnas en del fördelar: 
  

• webben innebär flexibilitet. Innehållet kan lätt ändras, uppdateras, läggas till eller 
tas bort  

• tillgänglighet. Hemifrån kan användaren i lugn och ro läsa i kursmaterialet, söka i 
kataloger och utföra övningar 

• den är kostnadseffektiv för kursanordnaren. Kostnaderna för kopiering, tryckning 
och distribution är låga  

• den tillåter interaktion i realtid. Hypertexten är interaktiv per se. Användaren kan 
genom att klicka sig vidare genom materialet upptäcka nya saker, ny 
information. Lärarna kan använda formulär och e-post för att kommunicera med 
studenterna och uppmana dem till frågor och kommentarer. Studenterna kan 
fylla i tester direkt på datorn och få svar i realtid vilket ger dem tillfälle dels att 
repetera sina kunskaper dels att få bekräftat sina kunskaper 

• snabbhet. Informationen når ut i samma ögonblick som den skrivs in och läggs ut 
så informationen hela tiden kan hållas aktuell (jämför traditionellt tryckt material 
som tar lång tid att framställa) 

 
Det finns även nackdelar och den största är förmodligen att det är svårt att skapa en 
studieatmosfär på distans. Det är helt och hållet upp till eleven om denne skall uppnå 
resultat och få lärare har tid att ha kontakt med sina elever så många hoppar av. 
Fördelarna med lärarundervisning är den personliga kontakten med eleverna, den 
muntliga dialogen. Den här formen av undervisning förutsätter också tillgång till dator. 
     
Även biblioteken vill utnyttja potentialen med webbaserade kurser. På Internet har 
biblioteken sedan länge lagt delar av sitt undervisningsmaterial inom 
biblioteksundervisningen men på senare tid har det börjat dyka upp "riktiga", 
genomtänkta, modulbaserade webbkurser. Kurserna går vanligtvis ut på att lära ut 
effektiv informationssökning. 
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1.1.2 Informationskompetens och biblioteksundervisningen 
 
Begreppet informationskompetens är inte entydigt och det finns många definitioner. 
Den definition som kanske huvudsakligen används inom biblioteks och 
informationsvetenskapen myntades av American Library Association, ALA, 1989.  
 
En informationskompetent person 

• uppmärksammar/identifierar ett informationsbehov  
• inser att relevant och fullständig information är grunden för kloka beslut  
• identifierar lämpliga hjälpmedel vid informationssökningen 
• utvecklar effektiva sökstrategier och når olika informationsresurser, traditionella 

eller datorbaserade 
• granskar och värderar information kritiskt 
• organiserar information för praktisk tillämpning  
• integrerar ny information med den befintliga kunskapsbasen - tillägnar sig nya 

rön, och använder informationen med ett kritiskt förhållningssätt. (Lanz, 1997)  
 
Det har länge varit en bibliotekarieuppgift att lära ut vissa viktiga aspekter av 
informationskompetens, dvs främst hur man söker information, utvärderar och granskar 
samt strukturerar informationen. 
 
Informationssökningen kan delas upp ytterligare t ex i hur sökstrategier planeras, olika 
steg i sökprocessen, hur man ställer frågor, hur man söker i uppslagsböcker, 
bibliografiska och statistiska källor, hur man söker effektivt i databaser, hur man 
använder boolska operatorer, hur man lokaliserar tryckta och digitala källor, hur man 
tolkar och utvärderar källor samt hur man sammanställer sin information och skriver 
referenser. 
 
Den delen av begreppet informationskompetens som jag undersöker och som här kallas 
biblioteksundervisning gäller främst informationssökningen. 
 
Vill biblioteken kunna erbjuda en någorlunda effektiv biblioteksundervisning som 
kanske även i någon mån skall kunna ersätta vanlig biblioteksundervisning så går det 
inte att använda sig av samma regelverk som för det skrivna ordet utan det gäller även 
att presentera materialet så att det är användarvänligt och lättillgängligt, lätt att hitta i 
och lätt att lära sig av. Det gäller att göra sitt undervisningsmaterial så engagerande som 
möjligt genom ett attraktivt gränssnitt och lättillgängliga texter. Med andra ord måste 
man tänka på utformningen av sin webbplats, webbdesignen. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Inom ämnet webbdesign finns en oerhörd mängd handböcker, handledningar, riktlinjer 
på Internet och goda råd från webbdesigners, webbyråer, statliga myndigheter och 
organisationer.  Många är intressanta och vederhäftiga men de refereras sällan till 
vetenskapliga undersökningar. Olika handböcker tar upp olika riktlinjer och jag saknar 
en sammanställning med vars hjälp man kan utvärdera webbsidor. Jag skulle vilja ta 
reda på vilka huvudsakliga riktlinjer man skall beakta när man skall utveckla 
användarvänliga webbsidor.  
 



 

 

 

6 

De senaste åren har många bibliotek lagt ut webbplatser som skall ge instruktion i 
informationskompetens. Jag vill också undersöka hur ett antal av dessa biblioteks-
webbplatser överensstämmer med de riktlinjer som jag ställt upp. 
 
Syftet med den här uppsatsen är  
 
- dels att utveckla ett granskningsinstrument för bedömning av kvalitet på webbplatser 
för undervisning om informationskompetens,  
- dels att pröva detta instrument på ett antal webbplatser med biblioteksundervisning.  
 
Ur detta syfte har följande problemformuleringar upprättats: 
 
- Vilka riktlinjer bör man ta fasta på om man vill utveckla användarvänliga webbsidor? 
 
- Överensstämmer de bibliotekswebbplatser jag undersökt med de riktlinjer som jag 
ställt upp?  
 
1.3 Avgränsningar  
 
Avgränsning i språk 
Engelska och svenska. Det är endast dessa språk jag behärskar tillräckligt mycket för att 
göra den här typen av undersökning. Jag har granskat den svenska webbplatsen, 
Biblioteksguiden, mera noggrant än de engelska och p g a att svenska är mitt modersmål 
har det varit lättare för mig att se felaktigheter. 
 
Avgränsning i Internetdomäner 
Sex av kurserna kommer från USA, och är s k edu-domäner (universitetsdomäner). 
Anledningen till jag valde USA var att här finns ett rikt urval av kurser att välja mellan 
eftersom varje stat med självaktning själv producerat en kurs när begreppet 
informationskompetens blev modernt. Därför kunde jag välja ut kurser som var 
speciella av en eller annan anledning. En av kurserna (Tonic) kommer från 
Storbritannien och är en ac.uk-domän (universitetsdomän). Den svenska kursen, 
"Biblioteksguiden för distansstuderande" kommer från Umeå Universitet. 
 
Övriga avgränsningar 
Det är viktigt att skilja på webbkursernas gränssnitt, dvs utseende, navigation, läsbarhet, 
dokumentegenskaper och användarvänlighet och på hur kursen lagts upp rent 
pedagogiskt.  
 
Utan tvivel skulle det kunna ge mycket mera åt min undersökning om jag även såg på 
kurserna ur pedagogisk synvinkel och såg på de kognitiva aspekterna men jag har varit 
tvungen att lämna det området därhän eftersom arbetet skulle bli alldeles för 
omfattande. I god webbdesign ingår överblick, kontroll och kunskapskontroll. Alla 
kurserna utom en (Research Center) har också en viss form av kunskapskontroll eller 
förstärkning av inlärningen. 
 
Den delen av begreppet informationskompetens som jag undersöker gäller främst 
informationssökningen. Den delen skall finnas på webbplatserna. Webbplatsen kan ju 
även ta upp andra aspekter av biblioteksundervisningen (t ex hur man skriver referenser 
eller lokaliserar böcker eller periodika) men jag ser det inte som ett krav i syfte att 
begränsa undersökningen. 
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En viktig avgränsning är innehållet på webbplatsen. Innehållet, dvs 
undervisningsmaterialet, har jag inte undersökt, endast språket och grammatiken. 
 
Ytterligare en avgränsning är att jag inte undersökt programmeringen, kodningen 
bakom texten. Jag har endast tittat på källkoden för att undersöka följande: 
 
− om det finns Metataggar, 
− vilka typsnitt som finns med, 
− hur ramarna är uppbyggda, 
− om man använt något programmeringsspråk förutom HTML och i så fall vilket  
− om bildmåtten är utsatta 

 
Till sist måste jag klargöra att webbdesign är ett mycket stort område där många 
discipliner är iblandade och jag är medveten om att jag endast täckt in vissa begrepp i 
bedömningsformuläret. Jag har emellertid varit tvungen att begränsa mig kraftigt och 
har tagit med de kriterier som jag anser är de viktigaste.  
  
 
1.4 Metod 
 
Metoderna i uppsatsen är kvalitativa: källanalys, fältstudier samt litteraturstudier.  
 
En källanalys bedrivs genom att man söker fram ett antal dokument, skrifter, eller 
rapporter som är relevanta för området. Sedan analyseras källorna med avseende på de 
frågeställningar som man arbetar med i undersökningen. 
 
Begreppet källa kan definieras på olika sätt. Holme/Solvang visar på en definition som 
"en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör grunden för denna uppgifts 
auktoritet." Begreppet kan vidare preciseras som  "skriftligt nedtecknat material" men 
källmaterial blir det först när vi använder det. Från uppkomstsituationen till den 
situation där det kommer till användning sker ett delvis tillfälligt men också 
systematiskt urval och en sållning av informationen (Holme, Solvang 1996). 
 
I det här fallet är källorna åtta webbplatser som undersöktes vid ett visst eller vissa 
bestämda tillfällen (se kapitel 3.1 - 3.8) och sållning av informationen har skett så till 
vida att det är bara viss del av informationen som granskats, framförallt hur 
informationen presenterats samt i någon mån språk och grammatik. De undersökta 
webbplatserna är mina primärkällor. 
 
Källorna har analyserats utifrån de aspekter som presenteras i kapitel 2 och slutligen har 
jag försökt dra slutsatser utifrån materialet (kapitel 4). 
 
Källmaterial kan vara av olika kvalitet och karaktär. Källmaterialet ger oss en inblick i 
vilka uppfattningar som var förhärskande, dess tidshistoriska situation. De webbsidor 
som jag har granskat visar dels den webbdesign som fanns för några år sedan och som 
nu i stort sett upphört: första generationens webbplatser, dels den som fortfarande finns 
överallt ute på Internet, dvs andra generationens webbplatser och dels den som kommer, 
tredje generationens webbplatser (se kapitel 2.1). 
 
Vid källgranskning ser man på ursprunget, vem och vilka som är upphovsmän, när och 
var källan kom till och vilka dess primära syften var. Här finns de stora svårigheterna 
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eftersom det ofta bara finns hopfogade textstycken från flera olika ställen och uppgifter 
om vem som skapat eller ändrat dokumentet och när det gjort saknas ofta. 
 
I viss mån har jag använt mig av fältstudier som metod. Det är egentligen inte åtta 
webbplatser jag undersökt utan många fler. De åtta som jag slutligen valt ut är resultatet 
av dessa fältstudier och de kännetecknas av att de på ett eller annat sett är speciella, t ex 
ett bra exempel på en första generationens webbplats, ett exempel på hur en andra 
generationens webbplats kan se ut, en svensk modulbaserad kurs, en kurs gjord av en 
duktig och entusiastisk bibliotekarie osv.  
 
Med webbdesign menas formgivningen av webbplatser. I begreppet webbdesign 
inbegrips flera olika ämnen: typografi, layout, teknik, bildspråk, dokumentegenskaper, 
struktur, navigering, språkliga samt visuella egenskaper.  Inom ämnet webbdesign finns 
en stor mängd handböcker, handledningar, riktlinjer på Internet och goda råd från 
webbdesigners, webbyråer, statliga myndigheter och organisationer.  Tipsen och råden 
kan gälla allting från hur man skriver på webben till hur man komprimerar bilder för att 
minska nerladdningstiderna. Många av handledningarna är intressanta och vederhäftiga 
men de grundar sig sällan på vetenskaplig litteratur. Det har t o m gått så långt att en 
forskare har gjort en sida som bara tog upp floskler och självklara sanningar i 
webbdesign (Ciolek, Matthew, Information Quality - Catalogue of Potent Truisms. - 
[Online]. - http://www.ciolek.com/WWWVLPages/QltyPages/ QltyTruisms.html . - 
Nerladdad 000325). 
 
Användarvänligheten på kursernas webbplatser bedöms efter ett granskningsinstrument 
som jag ställt samman genom att jag studerat referensverk som beskriver olika aspekter 
av utformning på webben. Referensverken har jag dels fått fram genom att söka på 
Internet, dels genom att studera litteratur inom ämnena Människa-Dator interaktion och 
Graphical User Interfaces (GUI).  
 
Det har varit ganska problematiskt att definiera kriterierna för användarvänlighet inom 
webbdesign därför att det hittills har saknats kompletta riktlinjer för den typen av 
undersökning. Inom mjukvarutekniken är guider, dvs en uppsättning riktlinjer, vanligt 
förekommande, men webbdesign förekommer ofta endast sporadiskt här. Riktlinjer, 
guidelines, är egentligen samlingar av goda råd för designers av användargränssnitt. 
Samlingarna av riktlinjer baseras ofta på laboratorieexperiment och annan erfarenhet 
som erhållits ”den hårda vägen". Riktlinjernas karaktär är varierande. Vissa riktlinjer 
består av generella principer, andra anger detaljer för gränssnittsutformning.  
 
Ämnet webbdesign består av många olika vetenskapliga inriktningar så därför återfinns  
forskningen inom många vetenskapliga discipliner, bl a psykologi och kognition, 
datavetenskap samt Människa-dator Interaktion, MDI.  
 
Människa-Dator Interaktion är den vetenskap, eller rättare sagt de vetenskaper, som 
man utgår ifrån för att ställa upp riktlinjer för att utforma användargränssnitt. Det gäller 
alla slags datorutrustning och gränssnitt, från kärnkraftverk och flygledarutrustning till 
webbgränssnitt. 
  
MDI är en tvär- och "multivetenskap" som har sin bas i flera olika discipliner: data och 
systemvetenskap, kognitiv psykologi, ergonomi, sociologi samt grafisk design. Inom 
mjukvaruteknik och datavetenskap använder man MDI för att utforma effektiva, 
användarvänliga system (Graphical User Interfaces (GUI)s och då krävs medverkan från 
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olika vetenskaper. MDI är alls ingen ny vetenskap men webbtillämpningarna är ganska 
nya.  
 
Uppslaget till att göra ett granskningsinstrument för att granska bibliotekswebbplatser 
har jag fått från en artikel inom Biblioteks- och informationsvetenskap som jag 
lokaliserade vid mina inledande litteratursökningar 1999: D'Angelo, John & Sherry K. 
Little,  Successful web pages: what are they and do they exist? John D'Angelo är lärare 
och Sherry K. Little doktorand vid School of Library and Information Studies vid Texas 
Woman's University. Deras artikel är en sammanfattning av en analysstudie av vilka 
riktlinjer på vetenskaplig basis som fanns 1998. Den listar ett stort antal riktlinjer och 
konstaterar också att ytterst få av dessa har vetenskaplig grund. I de fall då de är 
relaterade till vetenskaplig forskning är det inom MDI som forskningen finns.  
 
I min tur har jag gjort ett urval av de kriterier som finns i artikeln, kompletterat dem med 
riktlinjer som inte finns med men som jag ansett vara viktiga, (t ex förekomsten av meta-
taggar och ramars vara eller icke vara) och om de undersökts vetenskapligt under 2000 
och 2001 har jag tagit med dem i mitt urval.  
 
D'Angelo och Little konstaterar i sin artikel (1998) att fast det finns mycket skrivet om 
webbdesign har det forskats ytterst lite om hur webbsidor egentligen skall se ut. Många 
av de publicerade riktlinjerna som de studerade var baserade enbart på tyckande och 
personlig observation. Artikeln behandlar inte användbarhet, användarvänlighet och 
tillgänglighet utan temat för artikeln är: vad kännetecknar en framgångsrik webbsida. 
Med framgångsrik menar de att den är tilltalande till sin utformning så man vill 
undersöka innehållet och att det är viktigt att designa webbplatsen så att den på ett 
positivt sätt speglar företaget (en dåligt designad webbsida kan tolkas komma från ett 
"dåligt designat" företag). 
 
D'Angelo och Little delar upp sina riktlinjer i tre kategorier: Navigational Characteristics 
(innehåller 6 riktlinjer), Practical Considerations (innehåller 38 + 5 riktlinjer) samt 
Visual Characteristics (9 + 5 riktlinjer). Jag gjorde ett urval av dessa riktlinjer eftersom 
jag bedömde en del av dem som mindre viktiga och omöjliga att försvara, t ex att det är 
olämpligt att använda mer än fyra färger per skärm. Andra bedömde jag som 
otidsenliga, t ex att man inte skall använda Javaskript för att få skärmens färger att växla 
hela tiden (en företeelse som jag inte träffat på de senaste två åren och dessutom 
knappast är trolig att hitta på en bibliotekssida). 
 
Det är ganska viktigt att nämna att i och med att jag sätter samman ett gransknings-
instrument som innehåller 44 riktlinjer finns det inte någon rimlig möjlighet att utförligt 
gå igenom forskningen som ligger bakom alla dessa riktlinjer. Det vanliga i en uppsats 
av det här slaget är att man väljer ut högst fyra-fem riktlinjer som är tillämpliga på en 
specifik undersökning och närmare utforskar den. Som ett exempel kan jag nämna ett 
examensarbete från 1999 på datateknikprogrammet på KTH, Riktlinjer för utformning 
av webbgränssnitt för intranät - en kritisk granskning, där författaren, Jonas Ödman 
undersöker tre riktlinjer, nämligen 1) lämpligt antal menyalternativ, 2) det får vara helst 
tre nivåer i en hierarki eller färre, 2) navigationssidor bör inte vara större än skärmen, 
dvs hela sidan bör kunna ses samtidigt. 
 
Att förklara varför jag just valt ut dessa specifika riktlinjer är svårt. Olika handböcker 
och webbdesignguider väljer ut olika riktlinjer. De riktlinjer som jag väljer ut finns alla 
(utom Meta-taggar) representerade i den vetenskapliga referenslitteratur jag undersökt. 
Åtta års erfarenhet som Internetanvändare och bibliotekarie,  sex års erfarenhet av 
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webben samt fem av dessa som webbdesigner och webbredaktör på Lunds Tekniska 
Högskola gör att jag dessutom fått en empirisk erfarenhet som jag hoppas gör mig 
kompetent nog att bedöma vad som är viktigt eller ej. Webbdesign är till hälften 
grundad på vetenskap och till hälften rent, sunt förnuft. 
 
De referensverk som jag använt mig av har haft olika inriktning. I Lynchs Web Style 
Guide (se nedan) finns mycket om vad som gör en webbplats tilltalande men ytterst lite 
frågor om tillgänglighet som Nielsen (se nedan) däremot huvudsakligen skriver om. 
"GUI and webstandards and guidelines" tar upp det grafiska användargränssnittet och 
har även med en lista på webbriktlinjer men den belyser långt ifrån allt som jag 
bedömer som viktigt. W3C är den organisation som sätter upp regelverket beträffande 
tillgänglighet men har ingenting med om t ex dokumentegenskaper och meta-taggar och 
de stora datorföretagen IBMs och Microsofts riktlinjer har använts för att komplettera 
de övriga.  
 
Kurserna som jag valt ut är: 
 
The Research Center - a Guide to Using Libraries and Other Information Facilities  
CSU Information Competence Project  
Tonic - The Online Netskills Interactive Course  
net.TUTOR -your personal guide to understanding the net 
Core - Comprehensive Online Research Education : Purdue Libraries Tutorial 
QuickStudy - Library Research Guide 
TILT - Texas Interactive Library Tutorial 
Biblioteksguiden för distansstuderande 
 
Jag valde ut kurserna enligt följande kriterier/villkor:  
 
Kursen skulle vara gjord på ett universitet eller högskola. 
Kursen skulle vara modulbaserad och bestå av flera ämnen. Om kursen enbart 
behandlade Internet skulle den beskriva hur man söker information på Internet samt 
vilka verktyg man använder. 
Kursen skulle vara biblioteksinriktad och avsedd att lära ut den del av 
biblioteksundervisningen som behandlar informationssökningsprocessen. 
Kursen skulle vara uppbyggd i modulform eller informationsblock (se avsnitt 2.6, 
Informationsblock). 
 
Undersökningen baserar sig på hur dessa kurser ser ut vid ett visst tillfälle, dvs när de är 
undersökta (nerladdade). När detta görs anges under respektive webbplats i kapitel 3. 
 
De flesta kurserna är indelade i modulform där modulerna behandlar olika ämnen som 
berör informationskompetens, men det finns också minst en kurs som endast behandlar 
ett ämne,  Internet. Denna kurs är också modulbaserad men här är ämnet Internet indelat 
i moduler.  
 
 
1.5 Källkritik 
 
Vid källanalys är det viktigt att vara kritisk till källmaterialet. Den största skillnaden 
mellan vetenskaplig facklitteratur och det material som finns på Internet är dels att vem 
som helst kan lägga ut vilket material som helst på Internet, dels att det finns så oerhört 
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mycket information att det kan vara svårt att hitta relevant material som dessutom är 
sanningsenligt. 
 
Vad beträffar mängden av (eller överflödet av) material finns dessutom en tendens hos 
webbpublicerare att länka vidare till så mycket som möjligt, inte bara till 
kvalitetsvärderat material utan även till sidor som man själv har hittat på Internet och 
tycker är intressanta.  
 
En sökning på ordet "webdesign" på nätet resulterar i tusentals träffar, inte bara till 
vetenskapliga artiklar som producerats av forskare (en mycket liten del) utan till 
webbdesigners på företag och lekmän som satt ihop sidor som kanske utåt sett verkar 
bra men som inte är vetenskapligt belagda. Oftast saknas referenser och mycket ofta är 
bara författarens namn utsatt utan hänvisning till var han tillägnat sig sin kunskap.  
 
Bra sätt att kontrollera en källas autenticitet är att kontrollera om någon länkat till 
dokumentet och i så fall vem, eller att se efter om källan kommer från någon publicerad 
information och i så fall vilken. Man kan också se om författaren använt sig av 
referenser eller, om dokumentet utger sig vara publicerat vid något universitet, 
kontrollera om upphovsmannen befinner sig bland universitetets anställda. 
 
Källorna i denna uppsats är till stor del elektroniska. Ämnet webbdesign är relativt nytt 
och de nya rönen kommer först ut på webben. Att utföra en undersökning med hjälp av 
Internetbaserade källor innebär att man måste vara medveten om Internetdokuments 
egenskaper och vara extra noggrann för att säkerställa och belägga dokumentationen 
och dessutom förvara de dokument som ens arbete baserar sig på i någon form. Efter-
som dokument på Internet är obeständiga och ofta uppdateras och ändras oregelbundet 
kan det hända att den källa jag refererar till under arbetets gång ändrats, uppdaterats och 
kanske rentav bytt server och inte finns kvar på den uppgivna adressen. Det har hänt att 
primärkällor som jag börjat arbeta med förändrats innan jag varit klar med analysen. Då 
har jag börjat om. När det gäller referenskällor har jag valt källor som är trovärdiga och 
stabila och dessutom tagit separata utskrifter av allting jag arbetat med. Alla de 
elektroniska källorna, både undersöknings- och referensmaterialet är dessutom sparade i 
pdf-format för att jag skulle kunna göra sidohänvisningar. 
 
 
1.6 Referensverk och forskning 
 
De viktigaste referensverken finns online (se referenserna för URL-adresser): 
 
Berner-Lee, Tim, Style Guide for online hypertext . World Wide Web Consortium, 
W3C. Tim Berner-Lee är en av Internets skapare. Han är verksam på W3C-konsortiet, 
den tongivande organisationen när det gäller standarder på webben. 
 
Weinschenk, Jamar, GUI and webstandards and guidelines.  
Med GUI eller graphical user interface (grafiskt användargränssnitt) menas det grafiska 
användargränssnitt som finns i Microsoft Windows eller Apple Macintosh och som 
kännetecknas av bruket av  pekare, menyer, fönster och ikoner (wimp). Forskningen 
inom detta område, dvs hur man konstruerar ett användarvänligt gränssnitt är 
tvärvetenskaplig och inkluderar bl a kognitiva frågeställningar, grafisk design, 
designprocessen och systemarkitektur. GUI-området omfattar även (ett fåtal) 
rekommendationer för webben.  
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IBM Ease of UseGroup Web Design Guidelines  
IBM är ett av de stora datorföretag som lagt riktlinjer på sin egen webb. De blev kända 
när de för några år sedan var först med att ta fram en webbläsare för visuellt 
funktionshindrade. Riktlinjerna är framtagna av deras "Ease of Usegroup". Versionen 
som jag har gått efter har nu försvunnit från webben och ersatts av en som inte är exakt 
likadan men skillnaderna är små, det är i stort sett endast designen som är förändrad. 
 
Microsoft Accessibility: technology for everyone : web guidelines 
Microsoft är ett annat av de stora datorföretag som lagt ut riktlinjer på sin egen webb. I 
en inledande artikel redovisar Greg Lowney, Director of Accessibility, Microsoft 
Corporation Bill Gates synpunkter på företagets grundläggande policy:  
 

"Our vision when we started the company was a computer on every desk and in 
every home," Gates said. "And in this setting, I think the word to emphasize 
there is 'every'. The PC can be a tool for everyone." (Greg Lowney, Microsoft, 
25 okt. 2000) 
 

Det är inte så underligt att Microsoft talar vackert om tillgänglighet, i USA finns en 
lagstiftning som innebär att man är skyldig att ta hänsyn till personer med 
tillgänglighetsproblem, The Americans with Disabilities Act. Dessutom rör det sig om 
kunder och människor med tillgänglighetsproblem köper datorer. 
 
Lynch, Patrick, Web Style Guide  
Patrick J Lynch är föreståndare för Yale University School of Medicine's Web Design 
and Development. Hans Web Style Guide har länge varit nästan allenarådande när det 
gäller riktlinjer från forskarvärlden om hur man bygger upp en webbplats med bra 
struktur och navigering samt ett tilltalande utseende. Rekommendationerna i denna 
guide har citerats på många håll. 
 
Web Content Accessibility Guidelines 1.0 W3C Recommendation 5-May-1999 
W3C har producerat en hel del riktlinjer för tillgänglighet på webben. 
Rekommendationerna är 14 stycken och är indelade i prioritetsordning efter 
tillgänglighetsdesign. Prioritet 1 är den viktigaste: webbutvecklarens grundläggande 
krav som måste uppfyllas för att inte utesluta en stor del av användarna. Prioritet 2: 
Webbutvecklaren bör se till att kraven uppfylls för att göra sidan mer tillgänglig samt 
prioritet 3: där webbutvecklaren kan åtgärda punkten för att inte utesluta en eller flera 
grupper från sina webbsidor. 
 
Förutom dessa har jag i mycket följt Jakob Nielsen som länge forskat inom ämnet 
"usability" (närmast användbarhet). Han har varit verksam i många år på Sun 
Microsystems, ett av de stora datorföretagen som bl a har tagit fram datorspråket Java. I 
många år har Nielsen forskat om usability och har gjort ett flertal användarunder -
sökningar. Begreppet usability, som kommer från mjukvarutekniken, började dyka upp 
under 1980-talet när man började fokusera på användaren i stället för systemet. Preece 
uttrycker betydelsen så här:  
 

The notion of usability is that any system designed for people to use should be 
easy to learn (and remember), useful, that is contain functions people really need 
in their work, and be easy and pleasant to use (Preece, 1994, s 401). 

 
Litteraturen består till en stor del av samma källor som använts till bedömnings-
formuläret.  
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Undersökningar av det här slaget bedrivs vanligtvis vid institutioner för datalogi eller 
informatik. Jag har tidigare nämnt en uppsats, Jonas Ödman: Riktlinjer för utformning 
av webbgränssnitt för intranet - en kritisk granskning där författaren gör en utvärdering 
av tre riktlinjer som är tillämpbara på intranät: ett lämpligt antal menyalternativ är 5-7 
det får vara högst fem nivåer i en hierarki, helst tre eller färre samt navigationssidor bör 
inte vara större än skärmen dvs hela sidan bör kunna ses samtidigt. 
 
Ett annat arbete som kommer från CID, Centre for User Oriented IT-design vid KTH,  
Användbarhet på www av Ann Lantz, Michael Ortman, Inger Boivie & Jenny 
Johansson, ger en översikt inom traditionell gränssnittsdesign, vad användare ogillar och 
gillar på webben samt vanliga webbdesignmisstag. Som riktlinjer använder man Nielsens 
Tio-i-topplista över misstag i webbutformning, Top ten mistakes in Web design, som jag 
också använt mig av (Nielsen 1996, 1999).  
 
I slutet av 2000 kom ett intressant magisterarbete ut vid Bibliotekshögskolan i Borås: 
Karin Lindgren: Användarvänlig design av bibliotekskataloger på webben. Syftet med 
uppsatsen var att undersöka standarder och teorier från människa-dator interaktions-
området och psykologiområdet om vad som krävs av ett grafiskt 
gränssnitt för att interaktionen mellan människa och dator ska fungera på bästa sätt. 
Riktlinjerna i uppsatsen baserades på deras koppling till den kognitiva psykologin. 
Riktlinjerna indelades i följande grupper: Ge användaren en känsla av kontroll, Minska 
användarens minnesbörda, Gör användargränssnittet konsekvent och Tillhandahåll 
hjälpresurser. 
   
 
1.7 Ordlista över IT-termer 
 
Eftersom språket som rör Internet, webben, e-lärande och webbdesign är så influerat av 
engelskan saknas det ofta motsvarande termer på svenska. Därför består kapitel 5 av en 
ordlista där jag översatt eller förklarat termer som är aktuella. Till stor del är begreppen 
hämtade från Svenska Datatermgruppen eftersom få finns i de tryckta ordböckerna. 
Svenska Datatermgruppens ordlista blir hela tiden kompletterad och fortfarande saknas 
ord t ex från området e-lärande (där har jag funnit en annan källa, se kapitel 5). Jag har 
tagit kontakt med Svenska Språknämnden i de fall det inte funnits någon direkt svensk 
motsvarighet till det engelska ordet och vi har diskuterat lämplig översättning. 
 
Ordlistan syftar även till att förklara begrepp som förekommer på webben, i den 
datorstödda undervisningen samt inom e-lärande på webben. 
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2  Webbdesign och granskningsinstrument 
2.1   Webbdesign, allmänt 
 

"A complex home page graphic that takes forever to download, doesn't fit on the 
average reader's screen, and offers little or no functionality, will repel most Web 
users." (Lynch, 1997 s. 71) 

 
Med webbdesign menas formgivningen av webbplatser. I begreppet webbdesign 
inbegrips typografi, layout, bildspråk, dokumentegenskaper, struktur, navigering, 
språkliga samt visuella egenskaper.  
 
Webbdesign är en ganska ny företeelse som det skrivs mycket om. Det ges ständigt ut 
nya böcker som oftast är producerade av HTML-experter och grafiskt kunniga, 
layoutexperter samt forskare inom områdena Människa-dator interaktion, MDI, 
Graphical User Interface, GUI, Web Based Training, WBT m fl forskningsområden. 
Webbdesign behandlas i stort sett överallt som ett ämne som är brännande nytt och 
aktuellt. Men är det så nytt egentligen? 
 
Anders Hedman vid Centrum för användarorienterad IT-design vid KTH skriver så här: 
 

Att säga att webben är något helt nytt är på sätt och vis nonsens..... De som menar 
att vi kan ignorera traditionen inom våra traditionella medier bara för att webben 
är någonting nytt, borde försöka sig på experimentet att förklara webben som ett 
medium utan att använda sig av traditionell mediavokabulär. Webben som 
medium kan ses som en form av nyskapande, till och med en revolution, men inte 
utan grunder. (Hedman, 1998, s 61) 
 

Den största skillnaden mellan tryckta sidor och webben är kanske den att länkarna gör 
att användarna kan (och gör det också!) gå in på en enstaka sida och därför måste 
webbsidor vara mer självständiga än sidor i en bok, de måste kunna stå för sig själva. 
Vid utformningen av en webbsida måste man dels följa de "gamla reglerna" som gäller 
tryckta sidor, dels även ta hänsyn till en del nya regler som har med hypertext och 
interaktion att göra. (Lynch 1997)  
 
Konvention och konsekvens är förmodligen de viktigaste aspekterna.  
 

Det är viktigt att vara konsekvent i utformning och layout. Funktionaliteten bör 
vara likartad mellan olika webbtjänster. Hela webbens funktion innebär att  man 
studsar mellan olika webbtjänster. Om man ständigt möts av olika sätt att 
interagera blir förvirringen stor. Underlätta genom att vara konventionell. 
(Rydberg, 1997, s 2) 

 
Design på webben är mycket en fråga om målgrupp. Vem skall man utforma för? Vem 
är i behov av informationen? När man skall skapa en webbplats som handlar om 
användarundervisning får man tänka på dem som man skriver för: universitets- och 
högskolestuderande, gymnasiestuderande, kanske forskare och, naturligtvis, den 
allmänhet som vill lära sig söka information snabbt och effektivt. 
 
God webbdesign behöver inte nödvändigtvis vara samma sak som vacker webbdesign. 
Visst har det rent estetiska betydelse men här gäller samma klassiska utformning som 
alltid funnits. Egentligen är det ganska meningslöst att diskutera vad som är vackert 
eller ej eftersom de flesta har skilda uppfattningar i ämnet. Det viktiga är att det är 
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enkelt och användarvänligt. Om webbplatsen är lättillgänglig är den i längden mer 
tilltalande än avancerad men svårtillgänglig design. 
 

Designarbetet på webben liknar mer utformningen av panelen på en diskmaskin 
än trycksaksformgivning. Det låter tråkigt, men faktum är att även verktyg kan 
vara snygga om de är begripliga:  
Gränssnittet skall gå snabbt att ta till sig och underlätta inlärning av sidans 
innehåll och funktion.  
Gränssnittet skall hjälpa användaren att utföra det han/hon vill  
Gränssnittet skall inte få användaren att känna sig dum för att hon inte förstår.  
Datorn/webbtjänsten får inte heller verka ointelligent, utan måste verka som om 
den förstår det användaren matar in (Rydberg, 1997) 
 

2.1.1 Första, andra och tredje generationens webbplatser 
David Siegel, författare till boken Killer Web Sites, delar upp alla webbplatser i 
generationer. Första generationens webbplatser var linjära. De var renodlat funktionella 
och layouten kännetecknades av den totala avsaknaden av layoutfinesser. Texten 
avdelades med radbrytningar och horisontella linjer, bakgrunden var grå och raderna var 
mycket långa, Det var mediet här som var meddelandet: huvudsaken var att finnas på 
webben, innehållet och utseendet behövde inte vara märkvärdigt (Siegel, 1998) 
 
David Siegel vill placera andra generationens webbplatser runt 1995 när Netscape 
uppfann blink-taggen och menar att andra generationens webbplatser är i stort sett 
samma som första fast ikoner har ersatt ord, upprepad grafik har ersatt de grå 
bakgrunderna och det finns ofta en punktlista och menystyrd modell för att presentera 
en hierarki av information. I värsta fall är dessa platser kladdiga med regnbågsgrafik 
och sega bakgrunder, i bästa fall ljusa platser med finstämda färger. Han menar att idag 
är de flesta webbplatser ett mellanting mellan första och andra generationens 
webbplatser, tydlighet och omsorg om besökarna har fått ge vika till förmån för 
"häftiga" tekniska tricks (Siegel, 1998). 
 
Enligt Siegel är tredje generationens webbplatser baserade på design:  
 

En tredje generationens plats kombinerar principerna för typografisk och visuell 
layout med kreativa designlösningar för att skapa en totalupplevelse för 
besökaren. Tredje generationens webbplatser använder metaforer och visuella 
teman för att locka och vägleda. De strävar efter att ge webbplatsen en familjär 
känsla med enkel navigering och ett kvalitetsinnehåll presenterat på ett 
tilltalande sätt. (Siegel, 1998, s 12) 

 
Siegel verkar emellertid främst intresserad av vacker och estetisk design. Avancerad 
designteknik betyder ofta element som tappar bort användaren och om man inte utgår 
från användarens behov av tillgänglighet får man dåliga webbplatser. Ett exempel på 
där avancerad designteknik ignorerat användaren till förmån för designen är en rad 
webbplatser som är byggda i Flash. I Flash går det inte att trycka på stopp-knappen för 
att avsluta uppladdningen och man kan inte använda Escape-knappen och inte 
tillbaka/back-knappen. Man kan heller inte göra bokmärke/favorit till sidan och inte 
skriva ut sidorna. Till yttermera visso stänger Flash av färgerna som visar om länkarnas 
är besökta eller obesökta. 
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För mig är tredje generationens webbplats en plats med behaglig design, lättillgänglig 
och användbar. Användaren står i centrum och det betyder enkelhet, tillgänglighet och 
teknik som fungerar.  
 
2.1.2 Vem, vad, när och var? 
 
Patric Lynch säger att det första man skall tänka på när man skall göra webbsidor är att 
hålla vissa grundläggande dokumentutformningsprinciper i huvudet. Han menar att 
dessa frågor har ingenting med Internet att göra utan är element i vanlig enkel hederlig 
journalistik. Dessa grundläggande principer är frågorna: vem, vad, när och var? 
 
Vem 

"Who - who is speaking? This question is so basic and the information is so often 
taken for granted that Web authors often overlook the most fundamental piece of 
information a reader needs to assess the provenance of a document: who is saying 
this to me?" (Lynch 1997 s. 13) 
 

Vare sig sidan är från en enskild person eller en organisation är det viktigt att tala om 
för läsaren vem som gjort sidan. Webbplatser med okänt ursprung utan autencitet som 
tillhandahåller felaktig eller aktivt vilseledande "information" är mycket stor. 
 
Vad 

"All documents need clear titles to capture the reader's attention, but for several 
reasons peculiar to the Web this .... element ... is especially crucial." (ibid) 

 
Titeln är mycket viktig av många anledningar: 
• Den är det första läsaren ser när dokumentet kommer upp (speciellt viktigt om det 

finns mycket grafik och det inte går att läsa texten medan bilderna laddas) 
• Titeln blir också titeln på bokmärke/favorit om man vill spara länken 
• Sökrobotarna identifierar dokumentet främst via titeln  
 
När 

"Timeliness is an important element in evaluating the worth of a document" (ibid) 
 
Vi tar information om åldern på ett pappersdokument för given, alla dagstidningar, 
tidskrifter och i stort sett all pappersdokumentation på ett kontor är daterad och därför 
måste vi också datera webbdokument. Speciellt viktigt är det när det gäller långa 
och/eller komplexa onlinedokument där man inte kan se om innehållet förändrats. 
Företagsinformation, manualer, produktinformation och alla tekniska dokument bör ha 
revideringsdatum. 
 
Var 
Internets natur, ett gigantiskt nätverk av datorer över hela världen, gör att man kan 
känna sig desorienterad och därför är det viktigt att tala om för läsaren var han/hon 
befinner sig. Om man sparar webbsidorna försvinner den riktiga URL-adressen och 
ersätts av den adress på hårddisken där man har sparat sidorna. Lynch rekommenderar 
därför att man alltid skriver URL-adressen till ingångssidan åtminstone på huvudsidorna 
(Lynch 1997). 
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2.1.3 Planering av webbplatsen 
 
IBMs Design Approach täcker in vad designern skall tänka på vid planeringen av en 
webbplats. Här tar IBM upp vikten av att börja med att se på de faktorer som ligger 
bakom projektet: 
 
• vem är min målgrupp? 
• vad är avsikten med webbplatsen? 
• vilka möjligheter erbjuder den plattform jag har till mitt förfogande? 

• Vilken natur och struktur har den information som jag presenterar? (IBM, 1999 s. 
16). 

 
När det gäller den tredje punkten, "vilka möjligheter erbjuder den plattform jag har till 
mitt förfogande" skall man kanske även fundera på vilken nivå som det är lämpligt att 
lägga sig på och om man kanske önskar prioritera vissa hänsynstagande t ex om det är 
viktigt att nå så många som möjligt. Som bibliotek kanske man tänker mer på 
tillgänglighetsaspekten än att fylla webbplatsen med multimedia eller tung grafik. 
 
2.1.4 Metaforer  
 
En kognitionsprincip: att vi använder tidigare förvärvade kunskaper för att förstå nya 
situationer, används också i utformandet av användargränssnitt, nämligen metaforer. En 
av de första datorföretagen som insåg den enorma potentialen med att utforma gränsnitt 
som mer liknar vår fysiska konkreta värld var Xerox som introducerade 
skrivbordsmetaforer för datorskärmen på 80-talet. Det skulle vara lättare att förstå det 
svåra datorgränssnittet om vi ersatte komplicerade kommandon med digitala 
motsvarigheter till ett vanligt kontor med papper, foldrar, papperskorgar etc. Det är mer 
regel än undantag i datorvärlden idag att använda metaforer. (Preece, 1994, s 145) 
 
När vi pratar om webben sker det ofta i form av metaforer: vi surfar på webben, 
navigerar på en webbplats, lägger upp bokmärken, vi skickar ut intelligenta agenter som 
snokar upp information etc. Man kan bygga upp en hel webbplats som är en metafor: en 
stad, ett bibliotek eller en bokhylla. Andra metaforer är de självförklarande ikoner som 
används för att symbolisera en viss aktivitet eller en viss typ av information. 
Standardsymboler är allmänt förekommande på webben, ett hus kan t ex symbolisera en 
ingångssida och en kikare eller ett förstoringsglas är en symbol för att söka.  
 
Metaforer är ett utmärkt hjälpmedel eftersom man erbjuder en miljö som användaren 
känner sig trygg i.  Att låta webbtjänstens innehåll symboliseras med objekt ur 
verkligheten och ge den en liknelse på webben kan hjälpa användaren att snabbt känna 
sig hemma och hitta information. Lynch skriver att en informationswebbplats eller en 
plats av allmänt intresse bör ha en framsida som antingen har ett visuellt enhetligt 
designtema eller en metafor. Han rekommenderar enkla kända och logiska metaforer. 
(Lynch, 1997) 
  
Tyvärr medför metaforer flera nackdelar. De blir långsamma och svåra att använda i 
längden när användaren vant sig vid tjänsten. Ett annat problem är att det begränsar 
designen. Det kan bli svårt att hitta objekt ur verkligheten som på ett entydigt sätt kan 
symbolisera det man vill länka till. Om man exempelvis har en stad som metafor kan 
den grundläggande uppbyggnaden vara enkel - sportevenemang blir en tennisplan och 
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e-post blir en brevlåda. En metafor måste vara konsekvent så att alla delar passar in i 
liknelsen (Rydberg, 1997). 
 
Det är många webbplatser som är uppbyggd med hjälp av en metafor, t ex Louvrens 
webbplats som är uppdelad i rum som motsvarar museets avdelningar med navigerbara 
kartor. Man förstår som besökare hur allting är uppbyggt och kan vandra runt i 
byggnaden och se på olika konstföremål. Research Center är ett exempel på en 
bibliotekswebbplats som använder en metafor. Platsen är uppbyggt som ett forsknings-
centrum: en byggnad med olika rum.  
 
2.1.5 Interaktion 
 
Med interaktion menas det samspel som finns mellan en användare och datorn. Det 
finns hela tiden vid datoranvändning indirekt interaktion, t ex program som körs i 
bakgrunden, men direkt interaktion inbegriper en dialog med feedback och kontroll. 
Användaren interagerar med datorn för att åstadkomma någonting (Dix, 1998, s 3). 
 
Begreppet interaktion diskuteras mycket i inlärningssammanhang när det gäller 
webbundervisning. Då menas inte den interaktion som länkarna utgör eller att det går att 
kommunicera i realtid via datorn utan att man enkelt kan låta studenten testa sin 
kunskap och repetera sina färdigheter med tester och frågeformulär. Interaktion via 
webben uppfyller många av de kognitiva kriterierna vid inlärningen: moduler, 
informationsblock, repetition och interaktion = aktiv inlärning.  
 
När jag diskuterar webbundervisning med programmerare och säger att jag inte vill ha 
cgi-skript eller Java-program säger de ofta, "men vill du inte ha interaktion?" 
Naturligtvis vill jag det men det är långt ifrån nödvändigt att använda sig av 
komplicerade programmeringsspråk för att få användaren att interagera med datorn. Det 
går även bra med rörliga gif-bilder, HTML-språk eller enkla javaskript. 
 
2.1.6 Stylesheets 

Don't require the use of style sheets. Make sure your page is usable when style 
sheets are turned off. (Lowney, Greg, Director of Accessibility, Microsoft 
Corporation, 12 Tips for Designing Accessible Web Pages) 
 

Det är vanligt att man rekommenderar s k stylesheets (formatmallar som används 
tillsammans med HTML) som ett verktyg för design av webbsidor. Det är en teknik som 
innebär att man separerar HTML-kod och utformning genom att definiera utseende på 
typsnitt och layout separat. Detta sker utanför HTML-koden, antingen genom att man 
skriver in kod i HTML-dokumentet eller genom att länka till en separat sida. 
 
De som rekommenderar bruket av stylesheets gör det dels för att bevara HTML-koden 
så ren och intakt som möjligt, dels för att kunna styra sin design utan de begränsningar 
som HTML medför. Om man t ex använder huvudrubrik i HTML, heading 1, får man 
en rubrik som är stor och klumpig och det går inte att manipulera vare sig storlek,  hur 
fet stilen är eller området ovanför eller under. Det är HTML-språkets begränsningar 
som tvingat fram stylesheets och det är en teknik som används av många. 
 
Ur tillgänglighetssynpunkt är stylesheets tveksamt. Långt ifrån alla webbläsare förstår 
sig på formatmallar. Internet Explorer 3.0 klarar inte av mer än begränsade koder och 
inte förrän Netscape 4 kom kunde den hjälpligt klara av stylesheets. Trots det blir det 
ofta fel, rejält fel. En sida med stylesheets som visas i en gammal webbläsare går ofta 
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inte att läsa, texten och bilder kan placera sig hur som helst på sidan och inte sällan 
ovanpå varandra. 
 

 
 
Fig. 2.1.1 Exempel på fel vid stylesheetanvändning i Internet Explorer 
  Källa: Skärmdump 2001-03-05 
 
2.1.7 Bläddring (scanning) 
 
I en studie som Nielsen och Morkes utförde under 1997 (http://www.useit.com/ 
papers/webwriting/) kom de fram till att 79% av de testläsare som deltog i testet alltid 
bläddrade igenom alla nya sidor och det var endast 16% av läsarna som läste texterna 
ord för ord. På grundval av detta kom han fram till att texten skall skrivas så det går att 
bläddra igenom den. För att texten skall bli lätt- och snabbläst skall man skriva: 
 

• Nyckelord som är framhävda (t ex länkar, färg och varierat typsnitt) 
• Meningsfulla, betydelsebärande underrubriker 
• Punktlistor 
• Ett begrepp (ämne) per stycke (användare hoppar över ytterligare idéer om de inte 

finns med i första stycket) 
• Få ord i stycket 
• Omvänd ordning på texten, sammanfattningen först 
• Bara hälften (eller t o m mindre) av antalet ord man normalt använder  

(Nielsen, Alertbox, Oktober 1, 1997 ) 
 
När det gäller 3:e punkten, punktlistor, anser Weinschenk att man bör begränsa 
användningen av punktlistor i onlinedokument eftersom de skapar onödigt visuellt 
buller och han rekommenderar i stället att man försöker använda vitt utrymme 
(Weinschenk, 1998).   
 
2.1.8 Designa för alla webbläsare 
 
Det rekommenderas allmänt att man skall granska sina webbsidor på alla webbläsare, 
både i PC,  Mac och Unix-miljö, innan man publicerar dem. Man bör också titta på 
webbsidorna i olika upplösning, inte bara 800 x 600, den vanligaste, utan även 1024 x 
768 samt se sidorna på skärmar med olika storlek eftersom det också kan påverka hur 
sidorna ser ut.   
 
Man kan nog riskfritt säga att de flesta som köper en ny dator idag inte är intresserade 
av själva datorn och hur den fungerar utan använder den som ett redskap. Alltså 
använder de den webbläsare som är inlagd med operativsystemet, i de flesta fall 
Microsoft Windows och det gör att fler och fler använder IE, Internet Explorer.  
Enligt TheCounter används IE av nästan 80% av alla användare (http://www.thecounter 
.com/. Nerladdad 2001-05-11). Netscape som var den vanligaste läsaren för några år 
sedan används av ca 15% av användarna. Detta gör att fler och fler väljer att bara titta 
på enbart IE när de designar webbsidor. 
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Att det inte är bra att göra så visade den folkstorm som uppstod när Boo.com lanserade 
sin webbplats för ca 1,5 år sedan och förbluffade Mac-ägare möttes av beskedet på sina 
skärmar att om man hade Mac kunde man inte titta på webbplatsen. (Boo gick i konkurs 
efter ett halvår och den allmänna meningen var att det berodde på att webbplatsen på 
många sätt var oåtkomlig för vanliga användare). 
 
Bilderna nedan visar samma webbsida i Netscape 4.7 och Internet Explorer. 
 

 
 
Fig. 2.1.2 Julkort i Netscape. Skärmdump 2000-01-03.  
 

 
 
Fig. 2.1.3 Samma julkort i IE. Skärmdump 2000-01-03 
 
En granskning av källkoden i Netscape avslöjar en felaktighet i kodningen som IE 
accepterar men inte Netscape. 
 
Andra webbläsare är norska Opera som inte accepterar Java-program och Lynx som 
bara läser text. 
 
 
2.2 Granskningsinstrument och riktlinjer 
 
För att kunna genomföra min undersökning har jag valt ut 44 riktlinjer, kriterier som jag 
anser är viktiga när man skall lägga upp sin användarundervisning på webben. 
Kriterierna är utvalda dels genom att jag studerat webbsidor på Internet, dels genom att 
jag studerat olika riktlinjer, främst på webben. En god hjälp har jag fått genom att välja 
ut en del av de kriterier som fanns i artikeln "D'Angelo, John, Successful web pages: 
what are they and do they exist? ", se kapitel 1.6.  
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Kriterierna är indelade i olika bedömningsformulär för att strukturera dem och göra dem 
överskådliga. Formulären är uppdelade i dokumentegenskaper, webbstruktur och 
navigering, visuell presentation samt tillgänglighet.  
 
 
2.2.1  Bedömningsformulär 1: Dokumentegenskaper  
 
I bedömningsformuläret dokumentegenskaper beskrivs dokumentet och dess 
egenskaper, dokumentets identitetsbärare, hur den skrivna texten är uppdelad och 
den språkliga utformningen. Jag tar även med hjälpmedel förutom navigations-
hjälpmedel samt journalistiska och bibliografiska detaljer: vem, vad och när. 
 
Vem, vad och när är viktiga koncept för Lynch (se kapitel 2.1.2). "Vem", vem är det 
som talar täcks in av riktlinjerna Kontakt, e-post samt Upphovsmannen/institutionen 
angiven. "Vad", dvs vad handlar detta om täcks in av riktlinjen Titel finns som även 
tillhör dokumentets identitetsbärare. Tidsaspekten "När" täcks in i riktlinjen Innehållet 
nyligen uppdaterat (Lynch 1997).   
 
Dokumentets identitetsbärare, dvs titeln på sidan, URL-adressen med filnamnet samt 
texten längst upp på sidan skapar tillsammans en bild för användaren om var han eller 
hon befinner sig. Meta-taggar fungerar givetvis också som identitetsbärare. Därför ingår 
Riktlinjerna Välkomstskärmen ryms på en skärmbild / viktigt längst upp på sidan samt 
Meta i bedömningsformuläret Dokumentegenskaper. 
 
Hur den skrivna texten är uppdelad ingår även i Dokumentegenskaper.  Därför finns 
riktlinjen Tydliga över- och underrubriker som både Nielsen och Lynch anser vara 
viktiga (Nielsen, Alertbox, sept 1998, Lynch 1997). 
 
I begreppet den språkliga utformningen representeras av Lättbegripligt och 
okomplicerat språk (Nielsen, 1998) samt Korrekt grammatik och stavning (Berner-Lee, 
1998, s. 19). 
 
Hjälpmedel tas upp i riktlinjerna Hjälpsida eller webbplatsbeskrivning, Ordlista eller 
ordförklaringar, Förkortningar och akronymer är förklarade samt Separat utskrift av 
hela dokumentet. Alla dessa riktlinjer är viktiga för att vägleda och underlätta för 
användaren och därför finns de med i gruppen Dokumentegenskaper.  
 
Riktlinjer 
Välkomstskärmen ryms på en skärmbild / viktigt längst upp på sidan  
Tydliga över- och underrubriker  
Meta  
Lättbegripligt och okomplicerat språk 
Korrekt grammatik och stavning  
Kontakt, e-post   
Upphovsmannen/institutionen angiven 
Hjälpsida eller webbplatsbeskrivning 
Ordlista eller ordförklaringar 
Förkortningar och akronymer är förklarade 
Innehållet nyligen uppdaterat   
Titel finns    
Separat utskrift av hela dokumentet   
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Nedan följer en beskrivning av de olika egenskaperna.  
 
Välkomstskärmen ryms på en skärmbild / viktigt längst upp på sidan  

Don't assume people read. You can’t assume that people will see or read 
something just because you put it somewhere on the screen. Put important 
information at the top so it has a better likelihood of being seen. (Weinschenk, 
1997, s 101) 

 
I all layout skall man sträva efter att den del som först blir synlig är meningsfull. Den 
viktigaste delen är även i tryckta publikationer längst upp på sidan men i webbformatet 
är översta delen speciellt viktig eftersom det enda man kan se av "publikationen" är de 
översta 600x800 pixlarna på en vanlig skärm och man har ingen överblick som i en 
tidskrift där man lätt kan ögna igenom hela innehållet med rubrikerna klart synliga.  
Viktiga länkar skall också placeras längst upp på sidan. (Weinschenk, 1997) 
 
Användarna tycker inte om att bläddra igenom mängder av text och inte att behöva rulla 
ner på sidan. Många missar att det överhuvudtaget finns någonting nedanför den delen 
som syns.  Det är ännu värre att tvinga användaren att rulla åt sidan, eftersom man 
möjligen kan förvänta sig viktig information längre ner på sidan, men aldrig till höger 
utanför skärmen. (IBM 1999).  
 
Man skall också vara uppmärksam på hur sidan bryts. Om det ser ut som om sidan är 
slut kan användaren helt missa att det finns någonting nedanför. Om sidan bryts mitt i 
ett textblock eller en bild syns det tydligt att den fortsätter. (Weinschenk, 1997) 
 
Tydliga över- och underrubriker  

Microcontent needs to be pearls of clarity: you get 40-60 characters to explain 
your macrocontent. Unless the title or subject make it absolutely clear what the 
page or email is about, users will never open it  (Nielsen, Alertbox, sept 1998). 
 

En rubrik, speciellt om den samtidigt är en länk, måste kunna stå för sig själv så det går 
snabbt att bedöma för användaren om det är värt att läsa mer. Enligt en läsartest Nielsen 
gjorde 1979 föredrar användaren webbens tydliga rubriker framför de ibland putslustiga 
och luddiga rubrikerna i tidningarna. Det har att göra med användarens läsmetoder på 
webben, man bläddrar igenom texten. 79% av testläsarna bläddrade igenom alla nya 
sidor, endast 16% läste igenom texten ord för ord.  (Nielsen, Alertbox, maj 2000). 

Redaktionella milstolpar som användandet av titlar och rubriker är det mest 
grundläggande när det gäller gränssnitt på webben, precis som i tryckta 
publikationer. Ett konsekvent användande av titlar, rubriker och underrubriker i 
dokumenten hjälper användarna att navigera genom komplexa webbnätverk 
(Lynch, 1997 s. 96) 

 
Med tanke på Lynchs oerhörda genomslagskraft är det en smula irriterande att läsa hans 
predikan om tydliga rubriker eftersom han själv inte inleder sina kapitel med 
huvudrubriker. Varje ny sida som borde ha en indikation om innehållet längst upp, 
börjar med ett stycke text.  
 
Enligt Rydberg  är det mycket viktigt att visa var användaren befinner sig och han 
menar att en positionsangivelse är mycket viktig eftersom det underlättar navigering och  
pedagogik. Det är även viktigt ur kommunikationsperspektiv, då det är lättare att snabbt 
förstå informationen om man ser rubriceringen. (Rydberg, 1997) 
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Meta  
Internet är en viktig informationsleverantör men man har stora problem med 
återvinningen av värdefull information. Det är ingen konst att få tusentals träffar på en 
sökfråga men det är svårt att få precision i sina sökningar. 
 
Länge har man varit överens om att man bör förse sina Internetdokument med någon 
form av strukturerad beskrivning av dokumentet, någonting som kan hjälpa till att 
återvinna informationen. Metadata är en beskrivning av en webbsida som ligger dold 
bakom själva sidan. Den fungerar som en titelsida till dokumentet och innehåller 
uppgifter som kanske inte annars finns i dokumentet såsom författare, utgivare, årtal 
och ämnesord. Metadata sätts in i HTML-dokumentet med hjälp av s k metataggar. 
 
Innan 1998 fanns bara de metadata som man använde för sökmaskinernas skull. 
Sökrobotarna söker bl a efter metataggar som ”description”, ”Author” och ”keywords” 
och placerar sedan dokumentet i en träfflista. När ett klart behov uppstod av en 
klassificering som tydligt angav dokumentets egenskaper tillkom Dublin Core 
Metadata. Dublin Core-meta är en metod att klassificera dokumenten och få ner 
träffarnas antal och bättre precision. Med hjälp av Dublin Core-meta element set kan 
man förse dokumentet med bl a titel, författare/textansvarig, utgivare, ämnesord, datum 
då sidan skapades och när den uppdaterades. Dokument med Dublin Core-meta samlas 
in med hjälp av speciella sökrobotar. Kungliga Biblioteket och universitetsbiblioteken 
är några av dem som stöder Dublin Core-meta. 
 
I källkoden kan man se hur man gått till väga för att bygga upp webbplatsen. Man kan 
också se titelsidan som fungerar som primärkälla vid katalogisering och klassificering, 
DublinCore-meta och kommentarer som talar om vem som reviderat dokumentet och 
när. Att det finns möjligheter att när som helst revidera och ändra ett HTML-dokument 
är en av anledningarna till att man använder webben som publikationsform. 
 

 
 
2.2.1 Exempel på revideringskommentar i källkoden 
 Källa: Skärmdump från http://www.lub.lu.se/NNC/guide/ 2001-03-17 
 
Ett exempel på hur tekniken kan motverka bibliotekens intentioner är när man gör 
animationer i Shockwave och Flash. Om hela webbplatsen görs i de här programmen 
går det inte att använda metataggar eftersom det inte längre går att se källan bakom 
dokumentet.  
 
Lättbegripligt och okomplicerat språk  

Use simple sentence structures: Convoluted writing and complex words are even 
harder to understand online. (Nielsen, 1998) 

 
Att publicera material på webben skiljer sig mycket från att publicera det i tryckt form. 
Till exempel bör texterna vara mera faktamässiga, överskådliga och kortfattade. Det 
finns många fördelar med att använda ett klart och enkelt språk. Det förenklar 
kommunikationen. Det går att skriva en text utan att använda komplicerat språk och då 
blir det enklare för alla att läsa. Ett tydligt och enkelt språkbruk förenklar det speciellt 
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för användare som inte är födda med svenska språket och för dem som använder 
teckenspråk. 
 
Samma sak gäller fackspråk. Om man är expert på sitt ämne tänker man kanske inte på 
att andra inte känner till termerna så bra. Det kan vara bra att låta någon som inte är 
bekant med ämnet att läsa igenom ens texter innan de läggs ut på webben. 
 
Jan Bohman och Åke Hallberg, två av våra ledande grafiska formgivare skriver:  

Skriv enkelt, som om du talar till en enda person. Skriv korta meningar. Skriv 
levande! Uttryck dig klart och koncist och använd innehållsrika ord. Variera 
satsrytmen. (Bohman/Hallberg, 1987, s 155) 

 
Korrekt grammatik och stavning 

You can of course also give a feel for the status of the text by its language ... bad 
spelling, missing capitals, and relaxed grammar all indicate informal notes. 
(Berner-Lee, 1998, s. 19) 
 

Att vara noggrann med stavning och grammatik låter självklart men det skadar inte att 
påpeka det när det gäller webben, eftersom det bidrar mycket till trovärdigheten och 
trovärdigheten betyder mycket på Internet. Vi pratar dessutom här om kurser i 
informationskompetens!  
 
Förkortningar och akronymer är förklarade  

4.2 Specify the expansion of each abbreviation or acronym in a document where it 
first occurs. [Priority 3] (W3C, 1999) 
 

Man skall undvika akronymer och förkortningar om man inte är helt säker på att alla 
användare förstår dem. Om man måste ha tekniska termer, akronymer eller 
förkortningar på sin webbplats underlättar det för användaren om det finns en ordlista. 
(Weinschenk, Lynch 1997) 
 
Kontakt, e-post  
Väldesignade webbplatser bör alltid tillhandahålla direktlänkar till webbredaktören eller 
webbteknikern för att möjliggöra kontakt mellan användaren och den webbansvarige. 
Man bör vara tacksam om användaren anser att det är värt den tid det tar att skriva 
kommentarer och påpeka felaktigheter. Har användaren energi och vilja nog att 
engagera sig skall han/hon kunna göra det. Feedbackformulär som skall användas som 
evalueringsverktyg läggs ibland in på webbplatserna. Om de verkligen används är det 
ett ypperligt verktyg. Att sätta ut en länk så att användaren kan kontakta personen eller 
personerna bakom webbplatsen är också ett sätt att minska anonymiteten och öka 
trovärdigheten (Berner-Lee, 1998) 
 
Upphovsmannen/institutionen angiven 
Vare sig sidan är från en enskild person eller en organisation är det viktigt att tala om 
för läsaren vem som gjort sidan. Antalet webbplatser med okänt ursprung utan 
autencitet som tillhandahåller felaktig eller aktivt vilseledande "information" är mycket 
stort. Redan 1994 gjorde Jakob Nielsen sina första användarundersökningar på webben 
och resultaten visade klart att man som användare önskade att Internet var mindre 
anonymt och mera vederhäftigt. Användaren vill veta både vem som står bakom texten 
och utformningen och om det finns en organisation som står bakom och ger tyngd åt 
informationen (Morkes & Nielsen, 1998)  
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Hjälpsida eller webbplatsbeskrivning 
Det är speciellt viktigt med hjälpsida eller webbplatsbeskrivning på en 
undervisningswebbplats. Webbplatsbeskrivning kan t ex beskriva inlärningsmålen och 
metodiken samt webbplatsens struktur. Nybörjare kan ha glädje av en beskrivning av 
hur man navigerar på webbplatsen och vad som menas med cookies eller javaskript om 
det förekommer. Webbplatsbeskrivningen är också ett lämpligt ställe att ta upp om det 
ligger ett projekt bakom webbplatsen och vem man ev vill tacka för hjälpen.  
 
Ordlista eller ordförklaringar 
En ordlista med tekniska termer, akronymer och förkortningar är värdefull, inte minst 
för förstagångsbesökaren. En expert på sitt ämne tänker kanske inte på att andra inte 
känner till termerna. En ordlista kan göras på olika sätt. Man kan t ex som man gjort i 
Tonic länka till en extern ordlista, Online Dictionary of Computing 
(http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/contents.html), se kapitel 3.3. 
 
Innehållet nyligen uppdaterat  
Tyvärr finns det många bortglömda sidor på webben. Det är ganska lätt att bygga upp 
en webbplats men många tröttnar efter ett tag. Det var dock länge sedan som "the media 
is the message" kunde appliceras på webben och eftersom webben är ett så obeständigt 
medium är det svårt att bibehålla trovärdigheten om man inte ständigt uppdaterar 
innehållet. Även om ens arbete kan tyckas vara bra och beständigt, kanske det finns 
saker som borde uppdateras. Vissa sidor bör uppdateras oftare än andra för att inte 
trovärdigheten skall försämras, t ex statistik, siffror och exempel (Nielsen, 1998) 
 
Titel finns  

Make each title unique and meaningful. Be sure the titles that you choose 
accurately reflect the site name and the page content. Meaningful titles help 
prevent feelings of being lost or buried in your site (Weinschenk 1998, s 21) 

 
I Writing for the web ger Nielsen följande råd om titeln: 
 
• Gör titeln till en enda rad med mindre än 60 tecken. Var noga med att de första 40 

tecknen beskriver sidans ämne eftersom titlar ofta förkortas av sökmaskiner  

• Det första ordet skall vara det som bäst beskriver sidan: Användare bläddrar ofta 
igenom långa listor för att välja ut den information som de vill läsa. 

• Börja aldrig titeln med en allmän term såsom "välkommen till" eller ett 
pronomen: den, eller en eller liknande 

• Titeln skall kunna läsas utanför sammanhanget och ändå se begriplig och vettig ut 

• Man bör ge olika titlar till olika sidor. Om de handlar om samma ämne kan de 
börja med samma ord men de bör sluta med ord som förklarar skillnaden mellan 
dem. (Nielsen, 1998) 

 
Separat utskrift av hela dokumentet 
För att skriva ut ett dokument utan problem bör sidorna ligga i en viss ordning och det 
är inte så hypertexten är konstruerad. Själva idén med hypertext är att låta läsaren skaffa 
sin information på det sätt som passar honom/henne bäst och det fungerar utmärkt på 
skärmen men så snart dokumenten skall läsas utanför datorn uppstår problem. 
Referenser eller innehållsförteckning i ett dokument kommer också ofta bort när man 
sparar eller skriver ut. Om dokumentet från början är en lång sammanhängande fil och 
man vet med sig att användaren vill kunna läsa texten utanför datorn och/eller skriva ut 
den är det omtänksamt att göra dokumentet till en lång fil, gärna i pdf-format, så 
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användaren kan ladda ner dokumentet och skriva ut det utan att någon information går 
förlorad. En lösning är att inte ha den på en HTML-sida utan bara en PDF- eller Word-
fil som besökaren laddar hem och skriver ut (Weinschenk, Rydberg 1997). 
 
2.2.2 Bedömningsformulär 2: Webbstruktur och navigering 
 
Webbstruktur och navigering behandlar webbplatsens struktur och hierarki samt 
navigationsmekanismer.  
 
Riktlinjerna Alla sidor lika och identifierbara som tillhörande samma plats samt Alla 
sidor fristående är relevanta både för begreppet struktur och navigation. Pga att 
webbsidor inte är linjärt konstruerade kan man gå in i dem från olika håll och därför är 
identitet och självständighet viktiga begrepp. Riktlinjerna Fritt från dead-end sidor och 
Fritt från brutna länkar ingår här eftersom de också har med webbens struktur att göra 
(Lynch 1997, Nielsen 1998). Riktlinjerna Separata moduler och Hierarki med max 3 
nivåer hör också samman med webbens struktur. För bra överblick och struktur kan 
informationsmaterialet delas upp i logiska enheter och sedan organiseras i en hierarki 
för att strukturera relationen mellan enheterna (Lynch 1997).  
 
För att täcka in begreppet navigationsmekanismer (Web Content Accessibility Guide-
lines 1.0) finns riktlinjerna  Enkla och logiska URL-adresser, Hem-URL-adress på 
ingångssidan, Länk till ingångssidan på varje sida, Navigationsmeny, Navigations-
knappar framåt/bakåt samt Länkar till andra relaterade platser. Riktlinjen Visuell 
återkoppling är också med här eftersom visuell återkoppling hjälper användarna att 
orientera sig. 
 
Hierarki med max 3 nivåer 
Enkla och logiska URL-adresser  
Hem-URL-adress på ingångssidan   
Länk till ingångssidan på varje sida   
Navigationsmeny  
Alla sidor lika och identifierbara som tillhörande samma plats  
Alla sidor fristående  
Fritt från dead-end sidor  
Länkar till andra relaterade platser  
Navigationsknappar framåt/bakåt   
Fritt från brutna länkar   
Visuell återkoppling 
Separata moduler  
 
Hierarki med max 3 nivåer 
Hierarkier är ett bra sätt att organisera stora och komplexa informationsmängder.  Även 
om den kunskap man lägger på webben är korrekt och välskriven krävs det att den 
organiseras väl för att skapa ordning. Det passar bra att dela upp sitt informations-
material i logiska enheter och sedan skapa en hierarki för att strukturera relationen 
mellan enheterna, då webbsidor ska organiseras som underliggande sidor från  en ensam 
ingångssida. De flesta användare är bekanta med hierarkiska diagram och kan lätt förstå 
metaforen och använda den som navigationshjälp. Det är också relativt enkelt att bilda 
sig mentala modeller av hierarkiska webbplatser eftersom de är vanligt förekommande i 
olika sammanhang. Nackdelen kan vara att all information måste placeras i ett fack, 
vilket kan vara svårt då den egentligen passar in på flera ställen. (Lynch, 1997) 
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Om man har en platt hierarkisk struktur måste användaren bläddra igenom längre 
menyer men "går inte vilse" så ofta. Man rekommenderar därför att man snarare skall 
organisera breda hierarkiska strukturer snarare än djupa och inte använder sig av fler än 
tre hierarkiska strukturer  Därmed inte sagt att man skall nöja sig med en nivå som 
Lynch betecknar som "kläder på en tvättlina" bestående av ämnen utan relation till 
varandra (IBM 1999 & 2000, Lynch 1997). 
 

 
 
Fig. 2.2.2 Exempel på normal hierarki med  Fig. 2.2.3 Exempel på för grund hierarki (en  
  tre nivåer      nivå) 
  Källa: Lynch, 1997 s. 30     Källa: Lynch, 1997 s. 31 
 
   

 
 
Fig. 2.2.4 Exempel på för djup hierarki (4 nivåer)  
  Källa: Lynch, 1997 s. 32 
 
 
Enkla och logiska URL-adresser 

An URL should contain human-readable directory and file names that reflect the 
nature of the information space. (Nielsen, Alertbox, maj 1996, s 1) 

 
URL-adresser tillhör egentligen programmeringsnivån och inte gränssnittet men 
eftersom de syns i adressfältet och därför utgör en hjälp vid navigeringen bör man 
försöka få namnen på katalogerna och filerna att återspegla informationen som döljs 
där. URL-adresserna till universitet, högskolor och skolor delas ut med strikta regler 
och biblioteket är endast en av alla underkataloger som finns. Därför är URL-adresserna 
som ligger under biblioteket ofta långa och klumpiga. Ett exempel är kapitlet "The 
Affective dimension of research" i The Research Center med underrubriken "How do 
you feel about library research" som har adressen: 
http://www.hccs.cc.tx.us/system/library/Center/Lobby/Feelings.htm. Detta blir totalt 
fem hierarkiska nivåer. Nota bene: eftersom filnamnen är logiska är de mera lättlästa. 
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Hem-URL-adress på ingångssidan 
Att sätta ut URL-adressen till webbplatsens ingångssida åtminstone på huvudsidorna är 
ett lätt sätt att förvissa sig om att inte adressen "kommer bort". När väl läsaren har 
sparat sidan som en textfil eller skrivit ut sidan kan adressen mycket väl ha gått 
förlorad. I de nyaste webbläsarna ingår visserligen adressen i utskriften tillsammans 
med sidan men det är ett val man själv måste ställa in. (Lynch, 1997) 
 
Länk till ingångssidan på varje sida 

Make sure that all pages include a clear indication of what web site they belong to 
since users may access pages directly without coming in through your home page. 
For the same reason, every page should have a link up to your home page as well 
as some indication of where they fit within the structure of your information 
space. (Nielsen, Alertbox maj 1996) 

 
Weinschenk menar att varje sida bör innehålla vissa element som skall betraktas som 
standard. Här ingår även att man lägger en länk till ingångssidan på varje sida. Länken 
är viktig för att man skall kunna navigera enkelt. En sidas standardelement: 
 

• Titel som visas i webbläsarens titelfält längst upp 
• Titel på själva sidan 
• Länkar på sidan 
• Länkar till upphovsman/ansvarig utgivare 
• Länk till ingångssidan på varje sida (hem-URL-en) 
• E-postadresslänk till den webbansvarige 
• Copyrightinformation  

(Weinschenk, 1998, s 19) 
 
Navigationsmeny 

...basic links ....are often graphic buttons that both provide basic navigation 
links, and help create the graphic identity that signals the user that they are still 
within your site domain. The button bar is useful (lots of choices in a small 
space), predictable (it is always there, at the bottom of every page), and provides 
a consistent graphic identity (Lynch, 1997, s 17) 

 
En navigationsmeny kan ligga längst upp, längst ner, till vänster eller höger på en sida 
och brukar bestå av en rad länkar. Länkarna brukar gå till samma platser och se likadana 
ut. Enligt Lynch har det gjorts undersökningar har visat att användare föredrar 
länkmenyer som innehåller mellan fem och sju länkar och Weinschenk rekommenderar 
att man inte går över 7 länkar. (Weinschenk 1998, Lynch 1997). En navigationsmeny 
som används genomgående på alla sidor har många fördelar framför att placera länkarna 
lite varstans på sidan: 

− Användaren lär sig efter ett tag att alla länkarna finns på samma plats och det 
   underlättar navigeringen 
− Den ger många valmöjligheter på relativt liten plats 
− Den skapar en grafisk identitet och ger sidan ett professionellt utseende 
− Den sparar tid eftersom webbdesignern inte behöver fundera över var länkarna 

skall placeras utan kan göra en mall och endast byta ut sidans innehåll 
(Microsoft Accessibility 2000) 

 
En variant som börjar bli vanlig är s. k. "Breadcrumb trail", dvs symboler längst upp på 
sidan som visar sidan i förhållande till hierarkierna över och under. Det är en ganska 
sinnrik konstruktion som fungerar så att användaren t ex snabbt kan ta sig till en högre 
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nivå om den aktuella sidan inte är vad man vill ha men de vill ha något liknande. 
Breadcrumb trails fungerar bara om informationen presenteras hierarkiskt men är 
mycket användbara på sådana webbplatser (Nielsen, Alertbox, Nov 14, 1999) 
 

 
2.2.5 "Breadcrumb trail" 
 Källa: Skärmdump 2000-11-12 
 
Alla sidor lika och identifierbara som tillhörande samma plats 
För att webbplatsen skall fungera optimalt bör utformningen vara byggd på ett 
konsekvent sätt och ha samma baslayout, grafiska teman, redaktionella skick och bruk 
och hierarkisk organisation. Man bör vara konsekvent och förutsägbar så användarna 
känner sig väl till mods på webbplatsen och lätt kan hitta vad de letar efter. När alla 
huvud- och underrubriker ser likadana ut och navigationslänkarna ligger på samma 
ställe, förstärks användarens känsla av sammanhang (Lynch, 1997) 
 
Alla sidor fristående  
Eftersom användaren kan komma in på sidan från olika håll, via sökmaskin, via 
bokmärke/favorit, tips från god vän, osv. och dessutom flytta sig mellan sidorna hur 
som helst bör varje sida göras fristående och ämnet förklaras. (Nielsen, 1998) 
 
Fritt från dead-end sidor 
Alla webbdokument bör innehålla minst en länk. Sidor som inte innehåller någon länk 
(dead-end sidor) är inte bara frustrerande för användaren utan man förlorar själv en 
presumtiv besökare till de andra sidorna man arbetat med. Ofta kommer användaren in 
via en sökrobot eller ett bokmärke/favorit och om det då inte finns någon länk till 
välkomstsidan är han utestängd från resten av webbplatsen (Lynch 1997) 
 

 
 
Fig. 2.2.6 Dead-end sida   
  Källa: Lynch, 1997, s. 17 
 
Länkar till andra relaterade platser  

Good Web sites are inherently interactive, with lots of links to local pages within 
the site, and links to other sites on the Web. (Lynch, 1997, s, 21) 

 
Att ha externa länkar till andra relaterade platser är någonting som kan höja värdet på 
ens information. Dels förbättrar man möjligheten för användaren att hitta mer 
kompletterande och djupgående information och dels ökar man trovärdigheten genom 
att man ger användaren möjlighet att direkt kontrollera uppgifterna som man lämnar ut. 
Nackdelen med att ha externa länkar är att de måste kontrolleras regelbundet. 
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Navigationsknappar framåt/bakåt 
Det kan vara bra att lägga navigationsknappar eller pilar, t ex "nästa sida" och 
"föregående sida" till sitt dokument när man vill att läsaren skall kunna följa eller 
åtminstone känna igen en rad dokument som presenteras i en följd som t ex en kurs. Det 
ger kontroll och kan kännas tryggt för användaren. Det kan t ex vara komplicerat för 
användaren att hitta tillbaka när man öppnat en länk i ett nytt fönster för då finns det 
inget "back". Om man kommer in på webbplatsen från en sökrobot har man heller inget 
"back" att ta till. Det kan emellertid vara fog för försiktighet eftersom det inte är helt 
säkert att designern och användaren tänker på samma sätt och går på samma 
"navigationsstig". Användaren kan t ex undra om designern menar föregående och nästa 
sida i linjär följd genom webbplatsen eller föregående och nästa sida i den ordningen 
som han eller hon bläddrade genom webbplatsen. (Lynch 1997, Weinschenk 1998) 
 

 
 
Fig. 2.2.7 Navigationsknappar framåt/bakåt 
  Källa: Lynch, 1997 s. 26 
 
Fritt från brutna länkar 

Linkrot contributes to dissolving the very fabric of the Web: there is a looming 
danger that the Web will stop being an interconnected universal hypertext and 
turn into a set of isolated info-islands (Nielsen, Alertbox 14 juni 1998) 

 
1997 gjorde Nielsen en undersökning där över 60% av de intervjuade angav att brutna 
länkar (linkrot) var ett av de största problemen med webben. Användare ser det 
naturligtvis som ett irritationsmoment när de försöker nå sidor som inte finns. Det är 
ganska många första generationens webbsidor som har tagits bort och kanske ersatts av 
nya utan att man känner till adressen till den nya platsen. Weinschenk rekommenderar 
att man kontrollerar och uppdaterar externa länkar ofta och betonar att det är en av den 
webbansvariges främsta plikter (Nielsen 1998, Weinschenk, 1998) 
 
Visuell återkoppling  
Visuell återkoppling innebär att användarna får klara signaler att de har gjort någonting 
på datorn. Användaren skall inte behöva upprepa handlingar i tro att de inte utförts och 
kan hamna i situationer då han/hon inte förstår vilket fel som gjorts och vad som har 
hänt. Ett exempel på visuell återkoppling är när länkarna ändrar färg. Det besparar 
användaren att gå in i samma länk i en länklista gång på gång eftersom han inte minns 
att han redan följt den länken.  (Dix 1998, Preece 1994, IBM 1999, 2000) 
 
Exempel på där det är bra att tänka på återkoppling är inmatningsprocedurer i formulär. 
Det är ganska vanligt att det kommer tillbaka en bekräftelse på att man fyllt i ett 
formulär och det fungerar som en trygghet för användaren. Ett sådant formulär finns på 
Universitetsbiblioteket i Lund (Http://www.ub2.lu.se/bestall.htm). Ett annat bra 
exempel på återkoppling är att länkar ändrar färg när man följt dem. Om de inte ändrade 
färg skulle användarna inte veta om de varit inne på dem eller ej.  
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Fig. 2.2.9 Visuell återkoppling  
  Källa: IBM 1999, 2000 s. 10 
 
Separata moduler  
För maximal funktionalitet bör webbplats och sidor i en webbkurs byggas som ett 
konsekvent mönster av moduler som alla har samma grundläggande layout, grafiska 
teman, redaktionella egenskaper och hierarkier. Målet är att vara konsekvent och 
förutsägbar så användarna känner sig väl tillfreds med webbplatsen och vet att de kan 
hitta vad de letar efter (Lynch, 1997) 
 
 
2.2.3  Bedömningsformulär 3: Visuell presentation 
 
Jakob Nielsen, som är känd för sina kunskaper i användarvänlighet (Usability), har gjort 
en undersökning av vad användaren först ser på när han/hon kommer in på en 
webbplats. Det visade sig att när användaren fäste blicken på sidan var det endast 22% 
som såg grafiken. Resten lade märke till texten. Allra först ser användarna på rubriker, 
sammanfattningar och bildtexter. Ibland tittar de inte alls på bilderna första gången de 
kommer till webbplatsen, utan lägger märke till dem först andra eller tredje gången. 
(Nielsen, Eyetracking Study of Web Readers, 2000) 
 
I bedömningsformuläret Visuell presentation har jag tagit upp riktlinjer som täcker in 
hur användaren uppfattar webbsidan visuellt, om texten är lätt att läsa eller det finns 
visuella störningsmoment samt om sidorna och raderna är korta. 
 
Riktlinjerna Bakgrund/bakgrundsbild omönstrad,  Texten kontrasterar mot bakgrunden,   
Standardtypsnitt med standardutseende, Vita områden effektivt använda och Stora 
lättläsliga typsnitt är relaterade till om texten är lätt att läsa. Riktlinjerna Sparsamt med 
multimedia  täcker upp begreppet visuella störningsmoment.  
 
Riktlinjerna Sidorna korta och Raderna korta finns under denna rubrik eftersom de både 
har att göra med hur användaren uppfattar sidan och om texten är lätt att läsa. 
 
Bakgrund/bakgrundsbild omönstrad   
Texten kontrasterar mot bakgrunden  
Standardtypsnitt med standardutseende   
Stora lättläsliga typsnitt   
Sparsamt med multimedia  
Vita områden effektivt använda   
Sidorna korta  
Raderna korta  
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Bakgrund/bakgrundsbild omönstrad 
Background patterns and background images are the most controversial graphic 
elements on Web pages. Both features add graphic complexity to pages without 
increasing their legibility. Poor choice of background graphics has generated 
some of the ugliest pages on the Web. (Lynch, 1997, s. 141) 

 
Bakgrundsbilder kan göra texten mycket svår att läsa och man dessutom tar i 
betraktande att de tar tid att ladda ner är de inte lämpliga ur tillgänglighetssynpunkt. 
Text kan vara nog så svår att läsa på en datorskärm och om man använder någonting 
annat än en vit eller mycket svagt tonad bakgrundsfärg blir det ännu svårare för läsaren 
att uppfatta texten. Om användaren själv modifierar sin skärmbild och ändrar typsnitt, 
typsnittets storlek eller länkarnas färger (vilket inte bara är fullt möjligt utan ganska 
vanligt) kan resultatet bli ganska rörigt.  
 
Att använda för mycket färger kan resultera i färgförorening, sk "colour pollution", som 
gör innehållet på skärmen svårt att tolka. Speciellt gäller det mättade färger som klart 
rött och blått. Genom att utnyttja webbläsarens egna färger och använda diskreta, lätt 
tonade färger i tabeller kan man om man är skicklig t o m förbättra läsbarheten. Man bör 
i så fall helst använda mjuka, naturenliga nyanser (Lynch 1997, Preece 1994) 
 
Ibland kan man se bakgrundsfärger som flimrar och fladdrar som effekt. Man anger det 
som priority 1 (första rangens lämplighet) att undvika detta eftersom det kan framkalla 
epileptiska anfall (W3c 1999). 
 
Texten kontrasterar mot bakgrunden  
Typsnittet måste alltid kontrastera klart mot bakgrundsfärgen. Om texten smälter in i 
bakgrunden eller är svår att utskilja mot en mönstrad bakgrund försvårar man onödigt 
för läsaren 
 
Standardtypsnitt med standardutseende 
Med standardutseende menas här normalt utseende, inte versaler som försvårar 
läsningen och aldrig understrukna typsnitt eftersom understruket alltid betyder länkar. 
 
Att man högst skall använda två typsnitt är vanlig grafisk standard. Mer än två typsnitt 
gör att texten blir svårare att läsa. Weinschenk rekommenderar att man skall använda 
standardtypsnitt och välja ut högst två som man kan vara säker på att användare har 
installerade på sina datorer. Om man väljer ett ovanligt typsnitt som användaren kanske 
inte har ersätter datorn den med ett annat som kanske inte är det bästa valet. Om man 
nödvändigtvis önskar ha ett ovanligt typsnitt kan man göra en gif- eller jpg-bild. Wein-
schenk menar också att man skall undvika att använda färgade typsnitt eftersom läsaren 
associerar färgen med länkar. Detta gäller inte stora typsnittsstorlekar som fungerar 
snarare som grafik än text. Det enklaste typsnittet att läsa är svart på vit bakgrund. 
Färgad text är svårare att läsa än svart text och om man använder ett färgat typsnitt till 
ett speciellt ändamål skall man helst göra den fet för att den skall bli lättare att läsa. 
(Weinschenk 1997) 
  
Stora lättläsliga typsnitt 
Läsbarheten hos onlinetext påverkas av bl a av vilken storlek och vilket typsnitt som 
används. När typsnittet är för litet är det svårt att uppfatta texten om man inte har kraftig 
kontrast på sina sidor. Många webbplatser använder genomgående Arial 10 punkter 
vilket kräver svart text och vit bakgrund för att man skall kunna läsa texten obehindrat. 
Om man går ner till 8 punkter är texten mycket svårläst. I CSU (kapitel 3.2) finns ett 
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index som använder 8 punkter. Det är extremt svårläst och man behöver inte vara 
synskadad för att inte kunna se, det räcker om man är medelålders och lite närsynt. 
 
Macintosh och Windows operativsystem visar dessutom samma typsnitt annorlunda. Ett 
typsnitt i Windows ser 2-3 punkter större ut än det motsvarande på Macintosh.  
 

 
 
Fig. 2.2.8 Skillnaden i typsnittsstorlek, 12 punkter,  mellan Windows och Macintosh-datorer. 
  Källa: Lynch, 1997, s. 80.  
 
Som bilden visar är skillnaden ganska stor. 12 punkter är nästan den minsta 
typsnittsstorleken man kan använda om man vet med sig att man har användare som 
sitter med Macintosh-datorer. 
 
Typsnitt som har serifer, dvs små klackar och flaggor (Times New Roman, Lucida 
Bright, t ex) har alltid ansetts vara de mest läsbara i tryckt löpande text till skillnad från 
de som saknar serifer (Arial, Helvetica t ex). På skärmen är det faktiskt ofta tvärtom när 
det gäller storlekar från 13p och neråt, eftersom seriferna som i tryckt form binder 
samman tecknen till ordbilder kan bli grötiga när man använder vissa typsnitt. 
Typsnitten utan serifer kan i vissa fall vara mer läsbara på skärmen och eftersom det har 
diskuterats ofta bland webbdesigners på sista tiden kan det vara en förklaring till att 
många webbplatser är mycket lika varandra: de har alla Arial 10 punkter som typsnitt.  
  
Det här med serifer och läsbarhet har missuppfattats på många håll eftersom Times New 
Roman som ligger som default-typsnitt i Windows lämpar sig utmärkt för skärmläsning 
och det är bara vissa av typsnitten med serifer, t ex Garamond, som blir svårläst. Om 
man vet med sig att användare kommer att skriva ut ens sidor är faktiskt serifer att 
föredra eftersom typsnitt utan serifer är mycket svårlästa i löpande tryckt text 
(Lundhem, 2001) 
 
Sparsamt med multimedia  

Animation should be meaningful, not distracting. Ideally, it should add 
something to the content of your page. What it definitely should not do is disrupt 
your reader's concentration with needless chatter (Lynch, 1997, s. 176) 

  
Det är ganska vanligt att man använder sig av multimedia på webben för att medelst 
animation, video och ljud förstärka upplevelser och/eller illustrera skeenden. 
 
Det perifera seendet blir mycket stört av rörliga bilder. Det är svårt att koncentrera sig 
på en text när det finns en pulserande reklambild någonstans en bit upp på sidan. Det är 
sant att en animerad bild är bra för att visa förändring eller för att dra uppmärksamheten 
till något men då är det inte nödvändigt att visa bilden non-stop hela tiden. Det räcker 
med att bilden rör sig en eller två gånger (Preece 1994, Dix 1998) 
 
Det börjar att bli mycket vanligt att lägga in en Flash-introduktion på sina sidor och det 
begränsar tillgängligheten. Visserligen finns det ibland möjlighet att välja bort 
introduktionen och gå direkt till innehållet men en animering är ett ganska onödigt 
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element som till och med i förlängningen kan göra användaren passiv eftersom man inte 
kan eller behöver göra något, utan bara se. Dessutom fungerar inte de mest 
fundamentala av HTML-standarderna inuti animationen, back-knappen fungerar inte, 
typsnitten går inte att göra större och det går inte att använda Find-funktionen. 
Sammantaget minskar det tillgängligheten. (Nielsen, 1995) 
 
Videofiler är mycket stora, tar lång tid att ladda ner och även då är bilden oftast liten 
och har dålig kvalitet. Små videosekvenser som skall illustrera ett speciellt skeende eller 
visa hur någonting rör sig kan ha sitt värde men det försämrar tillgängligheten. Förutom 
att man måste skaffa insticksprogram är det ganska svårt att se vad någonting föreställer 
i en ruta som är 100 x 100 pixlar och dessutom är det svårt att höra ev ljud. 
 
Ljudfiler är mycket bra för att illustrera och förklara det skrivna. Tyvärr är ljudfiler ofta 
mycket stora (även om de inte är lika stora som video) och om användarna har problem 
med bandbredden måste de vänta på att filerna skall laddas ner.  
 
Vita områden effektivt använda  
Layoutexperter arbetar mycket med vitt utrymme och låter det vita papperet omgärda 
och avgränsa texterna. De vita ytorna grupperar och skapar logiska informationsstycken, 
ökar kontrasterna med mer lättlästa texter som följd och framhäver dessutom de särdrag 
man vill lyfta fram, t ex vackra fotografier eller bilder över huvud taget. I många 
webbguider som behandlar design rekommenderas att man använder mycket vitt 
utrymme runt text och bilder. I t ex GUI and Web Standards and Guidelines 
rekommenderar man att så mycket som 30% skall bestå av vita utrymmen. Anledningen 
skall här vara att texten är mycket lättare att både läsa och bläddra igenom. Öppna vita 
ytor på en sida gör att sidan dessutom blir inbjudande och vänlig. (Lynch 1997, 
Weinschenk 1998) 
 
Sidorna korta / Raderna korta 
Användare tycker illa om att rulla nerför en sida därför att de känner sig desorienterade 
när saker man kanske vill komma tillbaka till, som länkar t ex, försvinner. Detta talar 
för att man skall använda korta sidor. Lynch rekommenderar att man skall hålla sidorna 
på en längd av maximalt en eller två 640x480 skärmar. I W3C Style Guide nämner man 
att användare som endast har textbaserade webbläsare absorberar vad som finns på den 
första skärmen och helt enkelt antar att det viktigaste står längst upp. Det verkar också 
som om användare som använder ett grafiskt gränssnitt endast rullar ner på sidan en 
liten bit så de kan bläddra igenom dokumentet. Det som finns längre ner läser man 
sällan igenom. (Lynch 1997, W3C 1999) 
 
Långa sidor tar också längre tid att ladda ner. Det betyder att användaren inte kan hoppa 
fram och tillbaka i texten lika snabbt som han/hon tänker. Här ger man 
rekommendationen att ett dokument inte bör vara större (när det gäller t ex menyer) än 
ca 25 rader. Textdokument bör inte vara mer än ca 5 A4-sidor. Men man anser inte att 
det är någon mening med att dela upp koncept eller att sätta ihop väsensskilda koncept 
bara för att göra sidorna lagom långa (Berner-Lee, 2000).  
 
Det finns också kommentarer om att man skall göra raderna korta, något som är ganska 
naturligt om man strävar efter lättförstålighet och tillgänglighet. Ju längre rader, desto 
svårare har ögat för att snabbt förflytta sig neråt i texten eftersom ögonens 
fixeringspunkt ändras. Raderna bör dock inte vara för korta eftersom det är tröttande att 
hålla på och byta rad för ofta. Det är viktigt att inte göra längre meningar än ungefär två 
alfabet. Det går att använda sig av tabeller för att hålla raderna korta fast då riskerar 



 

 

 

35 

man att textbaserade webbläsare inte kan tolka dem så texten hoppar hit och dit. 
(Weinschenk 1997). 
 
Långa sidor laddas ner långsammare än korta sidor, men om användarna kommer att 
behöva all information som sidorna innehåller och har långsamma modem, laddar 
förmodligen långa sidor snabbare än många korta sidor. (Weinschenk 1997) 
  
2.2.4 Bedömningsformulär 4: Tillgänglighet 
 
Det sista bedömningsformuläret gäller den allmänna tillgängligheten och det tar upp 
faktorer som är viktiga om man vill nå så många användare som möjligt. Användaren 
kan till exempel ha: 
 
 långsam uppkoppling så han/hon har stängt av bilderna 
 problem med synen 
 svårigheter att läsa eller svårigheter att förstå språket  
 en textskärm där man inte kan se grafik 
 en liten skärm eller en äldre dator med gammalt modem 

en tidig webbläsarversion, en udda webbläsare eller röstwebbläsare 
 ett annorlunda operativsystem  

 
Om man skall utforma sin webbplats med så många användare som möjligt i åtanke får 
man ta med dessa saker i beräkningen.  
 
Det är egentligen ganska självklart att biblioteken bör sträva efter att innehållet på 
webbplatserna skall vara enkelt att förstå och lätt att hitta i. Språket bör vara enkelt och 
lätt att begripa och det skall också finnas mekanismer för att man skall kunna röra sig 
med lätthet på och mellan sidorna. 
  
Alternativ text på bilderna för synskadade  
Länkarna tydliga och betydelsebärande 
Korta nerladdningstider  
God kontrast på för- och bakgrundsfärger  
Fritt från blinkande text och/eller bilder 
Informationsblock  
Innehållsförteckning eller karta  
Enkel navigering 
Fritt från ramar  
Tekniken fungerar 
 
Alternativ text på bilderna för synskadade 

1.1 Provide a text equivalent for every non-text element. [Priority 1]  
(W3C 1999, s. 9)  
 

Grafiska element på webbsidor som saknar alternativ text skapar problem för användare 
som är synskadade. Man kan förse bilden med ALT-text i HTML-koden och då syns en 
förklarande text på sidan. Med hjälp av talsyntes kan den synskadade få texten uppläst, 
och då kommer även bildtexten med. Det finns webbläsare som inte kan läsa bilder (t ex 
Lynx) och där är ALT-texten också nödvändig. Om grafiska menysystem för 
navigeringen används (pilar el dyl.) är det extra viktigt att skriva in ALT-texten så alla 
kan se grafiken. (Lynch, 1997) 
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Fig. 2.2.10 Alternativ text (ALT-text) som visas innan bilden laddas 
  Källa: IBM 2000, s 27) 
 
En poäng har dock Berner-Lee i sin kommentar: 
 

A few obvious things to do are: 
Use ALT tags on images whose meaning is needed for the document;  
Don't use ALT tags on purely decorative stuff (Berner-Lee, 1998 s. 26) 

 
Det är heller inte nödvändigt att skriva ALT text på spacers (små genomskinliga 
gifbilder som används för att positionera texten). I Microsoft web guidelines 
rekommenderar Microsoft att man använder enkel text för enkla bilder, t ex "*" där det 
finns en punktlista, en siffra för bilder som är numrerade och ett enkelt mellanslag för 
en osynlig bild (Microsoft 2000) 
 
Det är inte bara bilder som behöver ALT-text. W3C anger som prioritet 1 att närhelst 
man använder sig av icke-textuella element skall man förse webbplatsen med ett 
textalternativ: 
 

1.1 Provide a text equivalent for every non-text element. This includes: 
animations (e.g., animated GIFs), applets and programmatic objects, ascii art, 
frames, scripts, sounds (played with or without user interaction), stand-alone 
audio files, audio tracks of video, and video. [Priority 1] (w3C 1999) 
 

Januari 2001 presenterade Netscape sin nya webbläsare 6. Den lär göra sitt bästa att 
följa W3Cs intentioner och lägger själv in ALT-taggar om de glöms bort. 
 
Länkarna tydliga och betydelsebärande  

The more meningful names and icons are, the more likely they will be 
remembered (Preece, 1994, s 121) 

 
Länkar skall vara tydliga och betydelsebärande. Man skall alltid kunna se att länkarna är 
länkar. I ett HTML-dokument är länkarna understrukna. Därför skall man aldrig stryka 
under någonting annat än länkarna i ett HTML-dokument. Länkar till obesökta sidor är 
blå, länkar till besökta sidor är lila eller röda. De färgerna bör inte ändras eftersom det är 
ett av de få navigationshjälpmedel som alla webbläsare använder sig av och användarna 
har lärt sig att det betyder länkar. Om man går ifrån de standardiserade länkarna kan 
användaren ta fel på länkar och vanlig färgsatt text. Om användaren själv valt bort 
understrukna länkar är det lätt att ta fel. Om man absolut vill ändra färg på länkarna så 
bör de vara så olika varandra att användaren inte kan ta fel (Nielsen Alertbox Maj 1996, 
Weinschenk 1997) 
 
Hedman skriver att man skall skriva texten som om den inte vore en hypertext. På det 
sättet undviker man att skriva "klicka på den här länken". Sist väljer man ut ett eller två 
centrala, relaterade ord som man gör till en länk. Länkar som sträcker sig över flera ord 
är svåra att se. Hedman tar upp följande exempel:  
Skriv ej så här: 
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Trots att jordbävningar kan vålla svåra skador verkar få människor i 
jordbävningsdrabbade områden rädda för att något ska hända dem. 

Utan så här: 
Trots att jordbävningar kan vålla svåra skador verkar få människor i 
jordbävningsdrabbade områden rädda för att något ska hända dem (Hedman 1998) 

 
Rydberg skriver att man skall anpassa sina tjänster för nybörjare och han 
rekommenderar att man skriver "klicka här" på de ställen man kan gå vidare till för att 
vara säker på att även nybörjare förstår (Rydberg 1998). 
 
Länkar som är inbäddade i text kan distrahera användaren så att denne kommer av sig i 
läsningen. Bättre att ha få sådana länkar och lägga dem i separata listor eller i början 
eller slutet av stycken. Länkens namn skall helst stämma med destinationen. Om länken 
har namnet "Sources" så skall den leda till en sida med rubriken "Sources" och inte 
"References" (se 3.1 The Research Center). Ofta förkortar man och det är förståeligt 
men då skall förkortningen också vara logisk. (Weinschenk 1998) 
 
Korta nerladdningstider 
Det verkar ibland som om allt tal om bredband gjort att webbyggare släppt alla 
hämningar när det gäller nerladdningstider och har fått för sig att alla har snabba 
uppkopplingar. Enligt Iconocast newsletter augusti 17, 2000 (Http://www. 
iconocast.com/issue/20000817.html) är proportionen Internetanvändare i USA följande:  
- modem med maxhastigheten 56.6 kbps (kilobytes per second): 93% av 
Internetanvändarna i hemmet 
- höghastighetsöverföring (dvs mer än 1 Megabit per sekund): 7% av 
Internetanvändarna i hemmet. 
 
Dröjsmål är ett viktigt ämne inom Människa-dator interaktion. Om dröjsmålet är mer än 
en bråkdels sekund mellan det att man skrivit in en bokstav och man får feedback från 
skärmen när man redigerar text räknas det allmänt som totalt oacceptabelt, en 
datoranvändare tycker definitivt inte om långa dröjsmål. De flesta studier om interaktion 
mellan människa och dator antyder att väntetider som är längre än ca 10 sekunder är 
oacceptabla när det gäller rutinarbete vid datorn. Om nerladdningstiderna är onödigt 
långa kan det medföra att användaren inte kommer tillbaka till webbplatsen. Nielsen 
menar dock att när användaren är van vid Internet kan han/hon vänta lite längre, kanske 
ca 15 sekunder. Det kan vara idé att skriva en speciell varning om en sida är full av 
grafik och tar lång tid att ladda ner. Då kan användaren själv välja om man vill gå in på 
sidan eller ej (Nielsen, 1998, Dix 1998, Nielsen Alertbox maj 1996) 
 
I Web Style Guiden rekommenderas att man sätter ut bildernas höjd och bredd i HTML-
koden. Om man sätter ut bildmåtten på bilderna så får webbläsaren snabbt reda på hur 
mycket plats bilderna tar. Det gör att den kan börja planera webbsidan redan innan 
bilderna börjar laddas ner. Det går kanske inte fortare att ladda ner bilderna men 
användaren kan se hur sidan ser ut redan innan bilderna är nerladdade eftersom 
webbläsaren först lägger ut texten och sedan lägger in bilderna efter hand som 
informationen kommer. Användaren kan börja läsa genast. Det är ett sätt att förbättra 
tillgängligheten. (Lynch, 1997) 
 
Ganska många användare som bara är intresserad av texten stänger helt enkelt av 
bildfunktionen i sina webbläsare. Det kan vara en god idé att kontrollera hur många 
användare det rör sig om och på grundval av den informationen sedan bedöma hur 
mycket betydelsebärande grafik man kan/skall ha med på sina sidor. En bra strategi när 
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det gäller användargränssnittet är att ha lite grafik i början till dess att användaren 
kommit in på webbplatsen och då gradvis öka mängden grafik. När användaren blir mer 
engagerad i innehållet blir han/hon också mera villig att stå ut med långsamt laddande 
grafik".  (Lynch, 1997) 
 
För en webbplats som innehåller mycket tung grafik eller multimedia är det bäst att 
tillhandahålla en alternativ webbplats utan grafik och multimedia. Det innebär en extra 
uppsättning av alla sidor utan videofilmer och animationer som kräver mycket av 
användarens dator och/eller tilläggsprogram. Den här alternativa webbplatsen kanske 
inte är så tilltalande men den är ett ypperligt goodwill-redskap. TILT är ett gott exempel 
på hur man gjort en alternativ webbplats som man kan välja redan vid ingången till 
kursen (se kapitel 3.7) 
 
God kontrast på för- och bakgrundsfärger  

Shifting the page background from gray to white is really the only alteration of the 
standard Web page background that we can recommend if your highest priority is 
screen legibility (Lynch, 1997 s. 142) 

 
Svart text på vit eller mycket ljust grå bakgrund ger den alla bästa kontrasten och 
läsbarheten. Studier har visat att svart bakgrund är betydligt mindre läsbar än vit 
bakgrund även om man använder vit text.  (Lynch 1997, W3C 1999).  
 
Fritt från blinkande text och/eller bilder 

Of course, <BLINK> is simply evil. Enough said. (Nielsen 1996) 
 
Det finns nog inget element som väckt så starka känslor som "blink" som Netscape 
införde i och med version 2. Det är lika älskat som hatat och förmodligen är det element 
som gjorde att Netscape blev populärare än IE.  
 
De flesta experter på användarvänlighet är ense om att det inte är bra att lägga in 
element som rör sig hela tiden. W3C anmärker i Web Content Accessibility Guidelines, 
paragraf 7.2:  Ända tills användaren själv kan stänga av blinkande text eller bilder bör 
man undvika att lägga sådant på sina sidor. (W3C, 1999) 
 
Informationsblock  
Tanken att dela upp information i block och gruppera dessa för att underlätta förståelse 
härrör bl a från gestaltpsykologerna på 1930- och 40-talen som hävdade att vår förmåga 
att tolka skeenden och föremål baserade sig på inneboende organisationslagar som gör 
att vi kan sätta ihop mönster till meningsfulla grupperingar. Den mänskliga hjärnan har 
begränsningar i hur mycket information man kan bevara och komma ihåg och kognitiva 
forskare vet att de flesta människor endast kan ha begränsad information i 
korttidsminnet. Målet med de flesta organisatoriska scheman är att hålla nere antalet 
saker som läsaren måste hålla i korttidsminnet till ett minimum och ett sätt att 
åstadkomma det är att dela upp informationen i åtskilda delar med hjälp av grafik, 
layout och redigering. Sättet som läsaren söker upp och använder information antyder 
också att små informationsbitar är mera funktionella och lättare att navigera genom än 
långa, odelade textmassor. (Preece 1994, Dix 1998) 
 
De flesta webbplatser innehåller enskild referensinformation som användaren söker 
efter när denne behöver en upplysning om någonting som han/hon behöver just då. 
Användaren läser sällan långa angränsande textmassor från datorskärmar och de flesta 
människor som söker specifik information blir irriterade över att behöva bläddra igenom 
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långa texter för att hitta vad de söker. Små block av relaterad information är också 
lättare att organisera i informationsmoduler.  
 
Innehållsförteckning eller karta  
En innehållsförteckning är ett navigeringshjälpmedel som beskriver vad som finns på 
webbplatsen. Den är oftast hierarkisk i sin uppbyggnad med huvudrubriker och 
underrubriker och användaren skall kunna gå in var som helst i hierarkin och alltid hitta 
vad han/hon söker eftersom allting på webbplatsen skall finnas med. Det kan vara 
komplicerat att beskriva innehållet på ett bra sätt om man har en oorganiserad struktur 
och ibland kan det vara bra att i stället beskriva innehållet med en webbkarta. En 
webbkarta är en grafisk eller textbaserad beskrivning över arkitekturen på en webbplats 
och den visar, t ex som ett flödesschema, hur informationen är uppbyggd. (Weinschenk 
1998) 
 
W3C:s Web Content Accessibility Guidelines nämner innehållsförteckning som en av 
de viktigaste prioriteringarna: 13.3 Tillhandahåll information om hur webbplatsen är 
organiserad (t ex webbkarta eller innehållsförteckning (W3C 1999) 
 
Enkel navigering  
 
Enligt Web Content Accessibility Guidelines 1.0 är navigationsmekanismer de olika 
sätt med vilka en användare kan navigera på en sida eller en webbplats. Några typiska 
mekanismer är: 
 
Navigationsmeny - en samling länkar till de viktigaste delarna i ett dokument eller på en 
webbplats 
Webbkarta - visar en översikt över sidans eller webbplatsens organisation 
Innehållsförteckning - visar (och länkar till) de viktigaste delarna i dokumentet 
 
I Rekommendation nr 13. "Provide clear navigation mechanisms" anger man att man 
bör tillhandahålla klara och konsekventa navigationsmekanismer - 
orienteringsanvisningar, navigationsmenyer, en webbkarta etc för att öka sannolikheten 
att en användare kommer att hitta vad de söker på en webbplats (W3C 1999 s. 20) 
 
Det är inte bra att manipulera webbläsarnas inbyggda navigationsmekanismer. Det har 
visat sig att Tillbaka-knappen (Back-knappen) är den näst mest använda funktionen i en 
webbläsare (efter att klicka på länkarna för att följa dem) och därför bör den 
möjligheten finnas kvar. Det diskuteras ofta om man skall öppna ett nytt fönster för 
användaren när han klickar på en extern länk eller om man skall kunna öppna den 
externa länken i samma fönster (för att kunna använda tillbaka-knappen). Meningen är 
delad, men de flesta verkar anse att eftersom man inte kan garantera kvaliteten på 
externa webbplatser är det bäst att markera att man lämnar den egna servern genom att 
öppna ett nytt fönster. 
 
När användaren ser en länk så förväntar han/hon sig att den skall se likadan ut nästa 
gång de träffar på den. Den skall också finnas på samma plats och fungera på samma 
sätt. M a o skall navigationsmekanismerna vara konsekvent utförda och se likadana ut 
på alla sidor (IBM 1999, 2000).  
 
Det spelar faktiskt ingen roll om webbplatsen innehåller mycket bra information om 
informationen inte går att hitta. Försök t.ex. hitta det kapitel som heter "Specialized 
Vocabulary" utifrån ingångssidan/innehållsförteckningen i Research Center, se kap.3.1.  
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Ramar 
Ramar är ett ganska populärt verktyg. En ram är inte ett HTML-dokument med HTML-
taggar utan snarare ett slags metadokument som innehåller texthänvisningar och 
adressen till de dokument som sidan representerar.  
 
Ur tillgänglighetssynpunkt är ramar tveksamt eftersom det finns ganska många 
nackdelar med dem. I de vanligast förekommande ramverken kan man t ex inte lägga ett 
bokmärke/favorit på ett dokument som är längre ned i en katalog. När man tar fram sitt 
bokmärke kommer man inte till sidan man sparat utan till ingångssidan i ramverket och 
får man börja leta efter sidan igen. Det är också ofta problem med att skriva ut ramar. 
Ett dokument som man skriver ut är kanske inte det dokument som är aktivt när man 
väljer utskrift. Om det inte finns någon titel på dokumentet kan resultatet bli att sidan 
visas på Internet som "right, left, top". Ramverk är ofta långsamma att ladda ner. 
 
Ett inte ovanligt programmeringsfel är att hela ramuppsättningen kan öppnas inuti en av 
ramarna så effekten kan bli som när man befinner sig i en spegelhall, ramuppsättningen 
blir mindre och mindre men den lägger sig hela tiden i samma ram. 
 

 
 
Fig. 2.2.11 Exempel på felaktig HTML-kodning av ramar 
  Källa: Rekonstruktion från Miljöbokhandelns webbplats där man kunde få se  
  den här typen av skärmbilder när webbplatsen var ny. 
 
IBM uttalar sig varken för eller emot, utan skriver att om man vill använda nya 
webbteknologier som lager, ramar eller Javaskript och man även vill att sidorna skall 
kunna nås av användare som använder enklare och äldre webbläsare bör man göra en 
alternativ version av webbplatsen utan ramar. Weinschenk skriver att många 
webbanvändare tycker att ramar är förvirrande. Hur ramarna fungerar beror delvis på 
webbläsaren. Det kan vara svårt för användaren att hitta den högra skrollningslisten och 
denne kan behöva rulla alldeles för mycket. Ibland vet inte användarna hur man 
kommer tillbaka till föregående sida eftersom inte den vanliga "back-knappen" 
fungerar. (IBM 2000, Weinschenk 1997) 
 
Det finns i och för sig fördelar med ramteknik. De kan vara bra för texter där man vill 
ha innehållsförteckningen i ett fönster och texten i ett annat och vid väldigt långa sidor 
är de användbara tack vare att de ligger kvar och ser likadana ut oavsett om användaren 
rullar eller ej, men innan man bestämmer sig för att använda ramar skall man kanske 
fundera över hur många av användarna som inte kan se dem eller har problem med dem. 
Lynch anser att ramar, trots sina begränsningar, kan göra det enklare att underhålla 
webbplatsen (Hedman 1998, Lynch 1997) 
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Man kan bygga upp webbplatsen med tabeller i stället för ramar. På det sättet har man 
ändå alltid tillgång till t ex en navigationsmeny till vänster på samma sätt som om man 
använder ramar.  
 
Tekniken fungerar 

Users who encounter as much as a single JavaScript error usually leave a site 
immediately. It's not worth the time to figure out how to make something work 
when there are 5 million other sites to go to (Nielsen, Alertbox: 2 maj 1999) 

 
En modern webbplats kan innehålla mycket teknik. Sidorna kan vara optimerade med 
hjälp av olika programmeringsspråk, bl a Java-program, cgi-skript och Perl och det kan 
finnas ASP, dynamisk HTML m m.  
 
Det enklaste av skriptspråken är Javaskript. Rätt använda och noggrant kontrollerade är 
Javaskripten användbara. Ett exempel på där man har nytta av javaskript är de små 
testfrågorna som bl a finns i netTutor. De är enkla, går snabbt att ladda ner och verkar 
stimulerande på användaren så att denne inte behöver bara sitta passivt och ta emot 
information. Ett annat exempel är pop-up-fönster som kan används för att belysa eller 
förklara främmande ord eller begrepp i texten.  
 
Det är tråkigt att komma in på en webbplats där tekniken inte fungerar. Om man inte är 
helt säker på att tekniken fungerar i de vanligaste webbläsarna och på alla plattformar är 
det bättre att inte ha dem med över huvud taget. 
 

 
 
Fig. 2.2.12 Exempel på fel i Javaskript 
  Källa: Skärmdump 2000-12-14 
 

 
 
Fig. 2.2.13 Exempel på fel i cgi-skript 
  Källa: Skärmdump 2000-12-19 
 
I kapitel 3, Analys av webbplatserna, skall jag granska åtta webbplatser om 
användarundervisning genom att använda de fyra bedömningsformulär som presenterats 
i detta kapitel. 



 

 

 

42 

3.  Analys av webbplatserna 
 
I bedömningsformulären finns det tre val, "ja", "nej" och "delvis". "Ja" är positivt och 
innebär att egenskapen återfinns på webbplatsen, "nej" betyder att egenskapen saknas 
och "delvis" innebär att egenskapen i viss mån återfinns.  
 
3.1  The Research Center - a Guide to Using Libraries and Other 
  Information Facilities 
 
URL-adress 
Http://www.hccs.cc.tx.us/system/library/Center.html 
 
Granskningstillfällen 
2000-03-10, 2000-08-13, 2001-02-20 
 
Beskrivning av webbplatsen 
Kursen är ett resultat av ett projekt som initierades av Houston Community College 
System (HCCS) Libraries Bibliographic Instruction Committee 1994 p g a att man hade 
behov av en kurs som man kunde erbjuda studenterna vid biblioteksundervisningen. 
Huvuddelen av kursen skrevs redan 1995.  
 
Webbplatsen är gjord av Bill Hord, Campus Services Librarian, Houston 
Community College (HCC) System Libraries. Han skriver att han gjorde den till 
de studenter som själva måste lära sig hur man söker information och även till 
andra som behöver en kunskapsresurs när de lär studenter hur man använder 
bibliotek och andra informationsresurser. Han uttalar en smula ironiskt att inter-
aktiva media tycks vara ett speciellt lämpligt format för den här typen av kurs, 
eftersom alla som forskat i bibliotek vet att denna process är oundgängligen 
både interaktiv och hypermedial.  
 
Målgrupp  
Högskolestudenter samt bibliotekarier i behov av material när de undervisar studenter. 
 
Ämnen  
Entré: Steg i forskningsprocessen. Hur man ställer frågor. Informationskedjan 
Mörkrummet: Att tolka citeringar. Att rekonstruera frågor från citeringar. Citeringar. 
Vem skrev detta? Citeringar som en informationsgenre. Delar av citeringar.  
Referensrummet: Uppslagsböcker. Encyklopedier. Bibliografiska källor. Almanackor. 
Statistiska källor. Specialencyklopedier. Kronologier. Atlaser. Handböcker. Kataloger. 
The access area: Tillgänglighetskoncept (citeringar, kontrollerade vokabulär, boolska 
operatorer), verktyg, kataloger och index. Olika format. 
Bokrummet: Organisering av böcker i bibliotek. Bokgenrer. Delar av böcker. 
Tidskriftsrummet: Olika periodika. Delar av periodika. Periodika i forskningsprocessen. 
Lokalisering av periodika 
Läsrummet: Tolkning. Utvärdering 
Vägar till andra bibliotek: Olikheter mellan bibliotek. HCCS bibliotek. Andra bibliotek i 
Houston-området. Bibliotek runtom i världen 
 
Metafor 
Kursen liknas vid ett forskningscentrum med entré, mörkrum, referensrum, bokrum, 
tidskriftsrum, läsrum samt passage till övriga bibliotek. 
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Inlärningshjälpmedel 
Inga 
 
Dokumentegenskaper 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja  Nej  Delvis 
Välkomstskärmen ryms på en 
skärmbild / viktigt längst upp på sidan  

x   

Tydliga över- och underrubriker x   
Meta   x  
Lättbegripligt och okomplicerat språk   x 
Korrekt grammatik och stavning x   
Förkortningar och akronymer är 
förklarade 

x   

Upphovsmannen/institutionen angiven x   
Kontakt, e-post  x   
Hjälpsida eller webbkarta  x  
Ordlista eller ordförklaringar  x  
Innehållet nyligen uppdaterat   x  
Titel finns  x   
Separat utskrift av hela dokumentet  x  
 
Webbstruktur och navigering 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Hierarki med max 3 nivåer  x  
Enkla och logiska URL-adresser x   
Hem-URL-adress på ingångssidan  x  
Länk till ingångssidan på varje sida   x  
Navigationsmeny  x   
Alla sidor lika och identifierbara som 
tillhörande samma plats  

x   

Alla sidor fristående x   
Fritt från dead-end sidor x   
Länkar till andra relaterade platser  x   
Navigationsknappar framåt/bakåt  x  
Fritt från brutna länkar  x  
Visuell återkoppling  x   
Separata moduler    x 
 
Visuell presentation  
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Bakgrund/Bakgrundsbild omönstrad x   
Texten kontrasterar mot bakgrunden  x   
Högst två typsnitt (standardtypsnitt) x   
Stora lättläsliga typsnitt x   
Sparsamt med multimedia x   
Vita områden effektivt använda  x  
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Sidorna korta   x  
Raderna korta  x  
    
 
Tillgänglighet 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Alternativ text på bilderna för 
synskadade  

 x  

Länkarna tydliga och betydelsebärande x   
Korta nerladdningstider    x 
God kontrast på för- och 
bakgrundsfärger  

x   

Fritt från blinkande text och/eller bilder x   
Informationsblock   x 
Innehållsförteckning eller webbkarta x   
Enkel navigering  x  
Fritt från ramar  x   
Tekniken fungerar x   
 
 
Kommentarer 
Research Center är en första generationens webbplats. Texten är inte speciellt anpassad 
till webben på det sättet att den är lång och språket oförändrat, texten ser alltså i stort 
sätt ut som om den skulle gjort om den skrevs i form av stenciler att dela ut. 
 
I Research Center håller sig välkomstskärmen innanför kanterna och behöver inte rullas. 
Innehållsförteckningen ligger direkt nedanför välkomstskärmen. Det gör att sidan är 
ganska lång. Det finns en inledande beskrivning av webbplatsen där länken heter "about 
this guide" (som länken heter) men sidan heter About the research center. Man kan inte 
kalla det en hjälpsida och inte en webbplatsbeskrivning, utan det rör sig snarare om ett 
förord.  
 
Vad beträffar struktur och hierarki kan man ibland träffa på hierarkier på sex nivåer,  
t ex: http://www.hccs.cc.tx.us/system/library/Center/In-the-Dark/G.html. I en stor 
organisation är det inte ovanligt med 3-4 nivåer, speciellt i första generationens 
webbplatser men 6 är klart för mycket (se Fig. 2.4.3). Ett exempel är kapitlet "The 
Affective dimension of research" med underrubriken "How do you feel about library 
research" som har adressen: 
http://www.hccs.cc.tx.us/system/library/Center/Lobby/Feelings.htm. Här kan man 
emellertid säga att adressen är lång, men filnamnet är logiskt.  
 
Det är inte möjligt att nå ingångssidan från någon av de övriga sidorna. Alla sidorna 
pekar på något av forskningscentrats ”rum”. Enda sättet att nå den är första gången man 
kommer dit. Detta betyder att man i praktiken inte kan få någon utförlig förklaring vart 
de olika ”rums-länkarna” går eftersom en sådan endast finns på ingångssidan.  
 
Länkarna har till största delen samma namn som rubriken på den sida länken leder till. 
Längst ner på första sidan finns en liten länk som heter Sources (källor). Länken leder 
till en sida som heter References (Referenser). Förmodligen är detta för att man inte 
skall förväxla sidan med kapitlet The Reference room (referensrummet). I kapitlet 
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"Steps in the research process" finns en länk som heter "Which starting point is usually 
best? Den leder till rubriken "The chain of information". 
 
Kursen är uppdelad i moduler, "rum" men det finns inga vattentäta skott mellan 
ämnena. De går in i varandra och länkar kors och tvärs. De enskilda sidorna är 
fristående på det sättet att man kan gå runt i systemet med hjälp av de länkar som finns 
på varje sida. Däremot kan man inte hitta någon länk till vare sig biblioteket eller 
moderorganisationen, universitetet, eftersom man inte kommer till framsidan. Faktum är 
att även om man lyckas ta sig till ingångssidan finns här ingen länk till 
ansvarig/utgivande institution. 
 
Jag har endast hittat en länk som inte fungerar, nämligen: 
http://www.hccs.cc.tx.us/system/library/Center/argument.html . 
 
 De typsnitt som används genomgående är Times New Roman, 12 punkter. Det var 
också det vanligaste typsnittet i första generationens webbplatser eftersom det fungerade 
som default (dvs det förhandsinställda typsnittet). Times New Roman fungerar 
fortfarande som default i de flesta webbredigeringsprogram som finns på marknaden 
idag. 
 
Länkarna ändrar färg från klart blått till rödlila och det är den form man får av visuell 
återkoppling.  
 

 
 
 
3.1.1 Typisk skärmbild i the Research Center 
 Källa: Skärmdump 2001-02-20 
 
De få utformningsfinesser som stod till buds med den HTML -version som fanns 1995, 
nämligen Netscape 1, har man utnyttjat. Man kan avdela texten med linjer, gruppera den 
med punktlistor och använda länkar. 
 
Upphovsmannen poängterar också att han koncentrerat sig på innehållet framför 
utformningen och skriver: 
 

"At the same time, however, it is all too easy to focus on the gee-whiz 
functionality of hypermedia, thereby losing the focus on information 
skills. With this danger in mind, I have paid particular attention to the 
content of this program".  
Bill Hord, Campus Services Librarian, Houston Community College 
System Libraries, 1995 
 

Sidorna är ganska långa, raderna är långa, bilderna är få och bildmåtten är inte utsatta. 
Sidorna går inte speciellt långsamt att ladda ner fast texten är massiv.  
 



 

 

 

46 

Platsen är betydligt större än vad man tror från början eftersom det döljer sig 
ämnen i ämnena (man kommer att tänka på en rysk docka) och det saknas 
överblick. Om man hittar en intressant sida är nästan omöjligt att hitta den igen.  
Det är m a o ganska svårt att navigera här. Texten är det som är intressant med 
den är webbplatsen. Den innehåller mycket välskriven, välformulerad 
information. Ett extra plus är en sida med bra referenser om man vill läsa vidare. 
 

 
3.2 CSU Information Competence Project  
 
URL-adress 
Http://www.lib.calpoly.edu/infocomp/modules/index.html 

 
Granskningstillfällen 
2000-01-20, 2000-09-02, 2001-02-21 
 
Beskrivning av webbplatsen 
Webbplatsen skapades som ett projekt för hela Kalifornien och initiativet togs vid en 
konferens 1995. Meningen var att alla bibliotek skulle kunna ha nytta av och använda 
sig av kurserna. Projektet grundar sig på ett måldokument som ligger i fulltext i kursen. 
Själva webbplatsen administreras av Kennedy Library vid Cal Poly, San Luis Obispo. 
Den består av 9 moduler med övningar i hur man söker och bedömer information, med 
tonvikt på den information som finns på Internet.  
 
Målgrupp 
Högskolestudenter 
 
Ämnen  
Definiera ämnet du skall arbeta med |  Hur man gör en bedömning av den information 
som krävs  |  Hur man lokaliserar och återvinner relevant information  |  Hur man 
kommer åt informationen med hjälp av tekniken  |  Hur man utvärderar informationen 
Hur man organiserar och sammanställer informationen  |  Kommunicera på olika sätt 
med tekniska hjälpmedel 
 
Inlärningshjälpmedel 
Test i slutet av varje modul 
 
Dokumentegenskaper 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja  Nej  Delvis 
Välkomstskärmen ryms på en 
skärmbild / viktigt längst upp på sidan  

 x  

Tydliga över- och underrubriker  x   
Meta  x  
Lättbegripligt och okomplicerat språk x   
Korrekt grammatik och stavning  x   
Förkortningar och akronymer är 
förklarade 

x   

Upphovsmannen / institutionen angiven x   
Kontakt, e-post x   
Hjälpsida eller webbplatsbeskrivning x   



 

 

 

47 

Ordlista eller ordförklaringar  x  
Innehållet nyligen uppdaterat   x  
Titel finns  x   
Separat utskrift av hela dokumentet  x  
 
Webbstruktur och navigering 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Hierarki med max 3 nivåer   x 
Enkla och logiska URL-adresser  x  
Hem-URL-adress på ingångssidan  x  
Länk till ingångssidan på varje sida  x   
Navigationsmeny x   
Alla sidor lika och identifierbara som 
tillhörande samma plats  

x   

Alla sidor fristående x    
Fritt från dead-end sidor x   
Länkar till andra relaterade platser  x   
Navigationsknappar framåt/bakåt x   
Fritt från brutna länkar x   
Visuell återkoppling    x 
Separata moduler  x   
 
Visuell presentation  
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Bakgrund/bakgrundsbild omönstrad x   
Texten kontrasterar mot bakgrunden   x 
Högst två typsnitt (standardtypsnitt)  x  
Stora lättläsliga typsnitt x   
Sparsamt med multimedia   x 
Vita områden effektivt använda x   
Sidorna korta    x 
Raderna korta    x 
 
Tillgänglighet 

 Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Alternativ text på bilderna för 
synskadade  

  x 

Länkarna tydliga och betydelsebärande  x   
Korta nerladdningstider   x 
God kontrast på för- och 
bakgrundsfärger 

  x 

Fritt från blinkande text och/eller bilder   x 
Informationsblock x   
Innehållsförteckning eller webbkarta  x  
Enkel navigering x   
Fritt från ramar   x  
Tekniken fungerar x   
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Kommentarer  
CSUs välkomstskärm är delad i två delar och den del som syns först är nog mest avsedd 
att vara en tilltalande bild. Den riktiga informationen kommer längre ner på sidan  
Det finns få rubriker, en stor rubrik på varje sida. Istället har man sparsamt med 
information,  korta stycken och korta sidor med mycket vita utrymmen. 
 
Innehållet uppdaterades 18 mars 1999 så innehållet är ett par år gammalt. 
 
Varje sida är försedd med titel men den är ibland ganska kryptisk. Webbplatsens namn 
”CSU Information Competence” skrivs t ex aldrig ut i titeln i avsnittet ”Determine the 
Information Requirements for the Research Question” utan titeln kan t ex vara:  ”IC 
how much info”.  
 
Den här webbplatsen har en ganska normal struktur med 3-4 hierarkiska nivåer. Kursen 
kallas infocomp och i roten ligger endast en eller två filer. Första underkatalogen heter 
"modules". Under modules ligger modul 1-5, så en fil i modulerna kan t ex vara: 
Http://www.lib.calpoly.edu/infocomp/modules/01_define/Q1.htm. URL-adresserna är 
ganska ologiska och kan t ex bestå av: 
http://www.lib.calpoly.edu/infocomp/modules/03_locate/IB3.html. ”03_locate” är lite 
svårt att identifiera och även IB3.html. Om man strävar efter att få logiska filnamn vore 
det kanske bättre att ge dem benämningen ”location” respektive ”subject” 
 
Länkarnas namn stämmer inte överallt. Modul 1 "Define the research topic" går 
underrubriken "Narrow or broaden your topic" till "Identify concepts". Ännu ett 
exempel:  "Determine the information requirements for the research question" på första 
sidan blir: "Determine the information requirements" inuti modulen. Rubriken "Type of 
assignment" i innehållsförteckningen blir i texten "What type of assignment is it?". Inuti 
kursen kontrasterar texten mot bakgrunden där färgerna är milda på vit botten men på 
välkomstsidan är texten mörkt lila mot svart bakgrund. Som typsnitt har man 
genomgående använt Times New Roman, 12 punkter i textdelen. Indexramen till 
vänster består av en imagemap med mycket litet typsnitt, arial 8 punkter, vilket 
försvårar läsbarheten (se bild 3.2.2). Dessutom finns Helvetica som tredje typsnitt. 
 
I en av modulerna har man lagt in en liten Shockwavefilm, men den är ganska liten. 
Trots detta kräver filmen ett tilläggsprogram och begränsar därmed tillgängligheten.  
 
I modulerna finns det mycket luft och ganska sparsamt med text. Texten är svart och 
lättläst, utom rubrikerna som tar upp de mörkt blå och gröna dekorfärgerna. Kontrasten 
är ganska god utom på välkomstsidan som har lila text till svart bakgrund.  
 

 
 
3.2.1 Ingångssidan till CSU - svart bakgrund och skarpa färger 
 Källa: skärmdump 2001-02-21 
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3.2.2 Sida inuti webbplatsen - vit bakgrund och milda färger 
 Källa: skärmdump 2001-02-21 
 
Länkarna fungerar som visuell återkoppling, de ändrar färg, men det är mycket svårt att 
se skillnad. I indexramen till vänster ändrar länkarna färg från vitt till gult när man 
befinner sig i samma avsnitt som länken pekar mot men eftersom texten är så liten (8 
punkter) är det svårt att se även detta. Min bedömning är att man inte funderat på visuell 
återkoppling alls utan bara tänkt på utseendet. 
 
Sidorna är föredömligt korta men formatet är sådant att man alltid måste rulla en liten 
bit för att kunna se slutet av sidan. Det är alltid bara fråga om ett par centimeter och 
man hade ganska lätt kunnat korta ner sidan eftersom det finns mycket gott om luft inuti 
texten. Vissa rader kan vara mycket långa. Exempel på sidan: 
http://www.lib.calpoly.edu/infocomp/modules/02_determine/index_f.html  :  
”In addition to using print materials, your assignment may require you to use other 
kinds of sources such as visual/graphic sources (art prints, slides, maps) numeric 
sources (statistics), audio sources (audio tape), or electronic sources (listservers, 
computer files, the Web). ” 
 
Somliga bilder har alternativ text till hjälp för synskadade, vissa moduler har det 
konsekvent, vissa saknar det helt. Bilderna är inte så stora och sidorna är ganska små. 
Trots detta är webbplatsen ganska tungrodd och tar tid att ladda ner. Det finns ett par 
rörliga gifbilder med bildmåtten  utsatta. 
 
Tyvärr finns det ingen bra överblick över hela webbplatsen. Det finns en 
innehållsförteckning på första sidan och den kan man nå hela tiden, men en fullständig 
överblick saknas. 
 
Webbplatsen är uppbyggd med två ramar, en till vänster med innehållet och en till höger 
med själva textdelen. Ramen till vänster visar länkar till meny, kapitelrubrik och 
underrubriker. Ibland försvinner ramarna på ett förvirrande sätt, t ex på sidan "Identify 
concepts". 
 
Den här webbplatsen har intressanta ämnen och är väl uppbyggd. Typsnitten är stora 
och lättlästa och det är lätt att ta sig mellan sidorna. Man har hela tiden 
innehållsförteckningen till vänster och kan när som helst välja ett nytt ämne. M a o har 
man kontroll över sin egen inlärning och det är positivt.  Färgerna är milda och 
behagliga, bakgrunden är vit. De olika modulerna har olika färger så det är lättare att se 
var man befinner sig. Omslaget och innehållet verkar ha gjorts av helt olika personer: 
omslagets färger är skarpa och texten är svårläst. 
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3.3 Tonic - the online netskills interactive course  
 
URL-adress 
Http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/cgi/sesame?tng    
 
Granskningstillfällen 
2000-01-20, 2000-11-11, 2000-12-02, 2001-02-25 
 
Beskrivning av webbplatsen 
Netskills var ett treårigt projekt (1995-1997) som finansierades av UK Electronic 
Libraries programme. Projektets syfte har varit att träna upp användare i hur man 
använder Internet. Netskills har arbetat med att undervisa alla kategorier av användare 
inom universitetsvärlden: lärare, forskare, bibliotekarier mm och kurserna har fokuserat 
bl a på hur man söker information och resurser och även hur man skapar, utvecklar och 
administrerar egna resurser på webben.  
 
Det är oklart vilken typ av organisation som Netskills övergick till efter projektets slut 
men Newcastles universitet står som innehållsansvarig så det är tänkbart att man bildat 
ett bolag som man ofta gör när man vill marknadsföra något som utvecklats inom 
universitetet. Netskills gör ganska många kurser och är relativt stora inom e-lärande. 
Man kan nå åtskilliga andra kurser från Netskills sidor men förutom Tonic har alla 
kurser en prislapp. 
 
Tonic var den första europeiska modulbaserade kursen som undervisade i 
informationssökning på Internet. Meningen var att skapa ett speciellt kursrum som 
användaren kunde gå in i, läsa sina texter, repetera och kontrollera sina kunskaper. 
 
Målgrupp 
Högskolestudenter, gymnasieelever, allmänhet 
 
Ämnen 
Webbläsaren. Internet är globalt. Hur man utforskar Internet. Verktyg för att utforska 
nätet. Hur man söker information. Hur man kommunicerar 
Inlärningshjälpmedel 
Test på slutet av varje modul. 
 
Dokumentegenskaper 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja  Nej  Delvis 
Välkomstskärmen ryms på en 
skärmbild / viktigt längst upp på sidan  

 x  

Tydliga över- och underrubriker  x   
Meta   x  
Lättbegripligt och okomplicerat språk x   
Korrekt grammatik och stavning  x   
Förkortningar och akronymer är 
förklarade 

x   

Upphovsmannen / institutionen angiven x   
Kontakt, e-post x   
Hjälpsida eller webbplatsbeskrivning x   
Ordlista eller ordförklaringar x   
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Innehållet nyligen uppdaterat   x  
Titel finns  x   
Separat utskrift av hela dokumentet  x  
 
 
Webbstruktur och navigering 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Hierarki med max 3 nivåer x   
Enkla och logiska URL-adresser  x  
Hem-URL-adress på ingångssidan  x  
Länk till ingångssidan på varje sida  x   
Navigationsmeny x   
Alla sidor lika och identifierbara som 
tillhörande samma plats  

x   

Alla sidor fristående x    
Fritt från dead-end sidor x   
Länkar till andra relaterade platser   x  
Navigationsknappar framåt/bakåt x   
Fritt från brutna länkar x   
Visuell återkoppling    x 
Separata moduler  x   
 
Visuell presentation  
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Bakgrund/bakgrundsbild omönstrad x   
Texten kontrasterar mot bakgrunden  x   
Högst två typsnitt (standardtypsnitt) x   
Stora lättläsliga typsnitt x   
Sparsamt med multimedia x   
Vita områden effektivt använda   x 
Sidorna korta    x 
Raderna korta    x 
 
Tillgänglighet 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Alternativ text på bilderna för 
synskadade  

  x 

Länkarna tydliga och betydelsebärande    x 
Korta nerladdningstider x   
God kontrast på för- och 
bakgrundsfärger 

x   

Fritt från blinkande text och/eller bilder x   
Informationsblock x   
Innehållsförteckning eller webbkarta x   
Enkel navigering x   
Fritt från ramar   x  
Tekniken fungerar x   
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Kommentarer  
Tonic är uppbyggd med ramar, två osynliga och en synlig. I den nedersta ramen som 
hela tiden ligger synlig var man än befinner sig i kursen ligger navigeringsmenyn. 
 

 
 
3.3.1 Tonics navigeringsmeny 
 Källa: skärmdump 2000-11-11 
 
Här ligger förutom navigeringspilarna även statistik (var man befinner sig i kursen) och 
ett feedbackformulär. Att lägga formuläret här är mycket bra enligt min mening, 
eftersom man ofta handlar impulsivt på webben och om man har kommentarer vill man 
inte behöva leta efter ett feedbackformulär. I vänstra ramen ligger 
innehållsförteckningen som täcker in hela kursen, både huvud- och underavdelningar.  
 
En detalj att notera är att när man väl befinner sig inuti kursen kan man inte nå 
ingångssidan, det sätter ramstrukturen stopp för. 
 
Tonic-kursen är länkad till en extern ordlista, Online Dictionary of Computing 
(http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/contents.html) där man får förklaring till 
internetjargong och akronymer. Länkarna till ordlistan dyker upp inuti texten där de 
behövs. 
 
Man kan bara komma in i kursen via EN länk. Det är alltså uteslutet av komma in på en 
enskild sida via en sökmotor. I Tonic har alla sidor samma titel  – TonicNG – tng. Det 
är oklart vad det betyder och därför är det inget navigeringshjälpmedel.  
 
Tonic arbetar via ett cgi-skript på webbservern så därför heter de olika filerna 
/cgi/turtlexx (där xx står för siffror). Var än användaren befinner sig i kursen finns det 
samma adress i adressfältet (Http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/cgi/sesame?tng). 
Tonic använder sig även av cookies. När användaren skriver in sitt namn skickar 
servern ett meddelande, en liten textfil, till datorn och nästa gång användaren loggar in 
upptäcker servern vem som loggar in och sänder denne direkt till det ställe där han eller 
hon slutade arbeta. 
 
I Tonic finns en utförlig hjälpsida som heter ”Using the Tutorial”. Den går att nå var 
man än befinner sig i kursen.  
 
Nästan alla länkarna är konsekventa på det sättet att länk stämmer med destination. Det 
finns en sida som i innehållsförteckningen heter ”CWIS” men rubriken lyder ”Campus 
wide information servers (CWISs)”. En annan rubrik i innehållsförteckningen heter 
”connectivity” och rubriken lyder ”Levels of connectivity”. Det är givetvis av 
utrymmesbesparande skäl som man har förkortat.  
 
Trots att Tonic har innehållsförteckning och två ramar är innehållet klart läsbart. Man 
måste komma ihåg att man alltid rör sig på en mycket begränsad yte, en skärmbild är 
inte speciellt stor. Tonics typsnitt är också stora och lättlästa. Överallt använder man sig 
av 12 punkter Times New Roman.  
Vad beträffar visuell feedback så finns det mycket lite sådant i kursen. Länkarna skiftar 
inte färg. I innehållsförteckningen är visserligen texten markerad med röda och blå pilar 
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men var man befinner sig och vad pilarna står för är ganska komplicerat att räkna ut, så 
man har en tendens att ignorera dem.  
 
I Tonic finns både korta och långa sidor och de långa överväger. Det finns ganska 
många bilder och ca hälften har alternativ text. Tyvärr gäller det inte navigationsmenyn 
(se kapitel 2.6.1 Alternativ text på bilderna för synskadade). Här hade det verkligen 
varit bra att förse den med alternativ text. Bildmåtten är utsatta. 
  
För det mesta använder man sig av länkar inuti texten. De är därför lite svåra att se. 
Länkarna är dock alltid understrukna. När länken är extern representeras den av en liten 
jordglob (utan alternativ text), se nedan. Just denna länk, Arlene Rinaldi's Netiquette, 
fungerar f ö ej. Annars fanns inga brutna länkar vid undersökningstillfället. 
 

 
 
Styrkan i den här kursen ligger nog i navigeringen. Den ser helt likadan ut på alla sidor. 
Man har en känsla av att komma in i ett rum där all information finns. Den har små (i 
kilobyte mätt), originalritade bilder som ger ett trevligt intryck.  
 
 
3.4. net.TUTOR - your personal guide to understanding the net 
 
URL-adress 
Http://gateway.lib.ohio-state.edu/tutor 
 
Granskningstillfällen 
2000-09-18, 2000-11-23, 2001-02-11 
 
Beskrivning av webbplatsen 
net-TUTOR (Teaching Useful Techniques for Online Research) är modulbaserade 
kurser i hur man söker information på Internet. net.TUTOR började som ett projekt på 
Ohio State University 1996. Man hade vissa målsättningar med kurserna: de skulle vara 
modulbaserade, innehålla informationsblock och inkludera övnings- och 
repetitionsmoment, eleverna skulle kunna styra sin inlärning och välja fritt mellan 
kurserna och man skulle utnyttja webbens möjligheter så mycket som möjligt.  
 
Målgrupp 
Studenter, både i Ohio och utanför 
 
Ämnen  
Redskap: Hur man navigerar på webben / inställningar av webbläsaren / E-post-
funktioner /  
Online diskussionsgrupper. 
Sökfärdigheter: Grunderna i informationssökningsteknik /  webbredskapen / databaser /  
hur man söker i biblioteksdatabasen OSCAR 
Sökteknik: utvärdering av källor på webben / smart sökteknik / citera källor på webben  
Speciella ämnen: hur man hittar information om karriär och arbete / historiska källor / 
investeringar och marknaden. 
 
Inlärningshjälpmedel 
Korta kunskapskontroller i slutet av varje modul, tester. Små övningar, "suggested 
activities". Sammanfattning i slutet av varje modul 
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Dokumentegenskaper 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja  Nej  Delvis 
Välkomstskärmen ryms på en 
skärmbild / viktigt längst upp på sidan  

x   

Tydliga över- och underrubriker   x 
Meta  x   
Lättbegripligt och okomplicerat språk x   
Korrekt grammatik och stavning  x   
Förkortningar och akronymer är 
förklarade 

x   

Upphovsmannen/institutionen angiven x   
Kontakt, e-post  x   
Hjälpsida eller webbkarta x   
Ordlista eller ordförklaringar  x  
Innehållet nyligen uppdaterat x   
Titel finns  x   
Separat utskrift av hela dokumentet  x  
 
Webbstruktur och navigering 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Hierarki med max 3 nivåer x   
Enkla och logiska URL-adresser x   
Hem-URL-adress på ingångssidan  x  
Länk till ingångssidan på varje sida  x   
Navigationsmeny  x   
Alla sidor lika och identifierbara som 
tillhörande samma plats  

x   

Alla sidor fristående  x   
Fritt från dead-end sidor x   
Länkar till andra relaterade platser  x   
Navigationsknappar framåt/bakåt  x  
Fritt från brutna länkar x   
Visuell återkoppling  x   
Separata moduler  x   
 
Visuell presentation  
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Bakgrund/Bakgrundsbild omönstrad x   
Texten kontrasterar mot bakgrunden x   
Högst två typsnitt (standardtypsnitt) x   
Stora lättläsliga typsnitt x   
Sparsamt med multimedia x   
Vita områden effektivt använda  x  
Sidorna korta   x  
Raderna korta  x  
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Tillgänglighet 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Alternativ text på bilderna för 
synskadade  

x  kolla!! 

Länkarna tydliga och betydelsebärande x   
Korta nerladdningstider  x   
God kontrast på för- och 
bakgrundsfärger  

x   

Fritt från blinkande text och/eller bilder x   
Informationsblock   x 
Innehållsförteckning eller webbkarta   x 
Enkel navigering  x   
Fritt från ramar  x   
Tekniken fungerar x   
 
 
Kommentarer 
Huvud- och underrubriker är stora och tydliga (fetstil i rött) i net.Tutor men har tyvärr 
samma storlek. Typsnittet är Verdana och Times New Roman 12 punkter genomgående, 
stora och tydliga typsnitt. Sidorna är mycket långa och det gör nerladdningstiden ganska 
lång. Det finns mycket lite grafik i kursen förutom skärmdumpar som används för att 
illustrera program och tillämpningar.  
 
net.Tutor är den enda av de 8 undersökta webbplatserna som använder sig av 
metataggar, dock inte DublinCore-meta. Här finns en utmärkt hjälpsida och till varje 
modul finns en lista på relevanta länkar. Det är möjligt att det tyder på biblioteks-
tänkande och net.Tutor är utvecklad av en bibliotekarie som har lagt ner mycket arbete 
på "sin" webbplats. 
 
Skärmdumparna i kursen är mycket komprimerade, trots detta är de tydliga. Det finns 
dessvärre ingen alternativ text på bilderna. Bildmåtten är inte utsatta. Länkarna fungerar 
som visuell feedback. De ändrar färg från blått till vinrött. 
 
Varje modul är indelad i flera mindre informationsblock. Trots detta finns det mycket 
information och det är svårt att tillägna sig sidorna, tycker jag, eftersom textmassan är 
stor och intensiv och det inte finns några vita utrymmen direkt mellan texten.  
 
Det kan vara lite svårt att få en överblick över kursen, trots att det finns en sida som 
fungerar som ett programinnehåll och som innehåller alla ämnena 
 
På många ställen i kursen hittar man små minitester som styrs via javaskript. Det är en 
trevlig funktion, tycker jag, att inte satsa bara på stora kunskapskontroller utan att även 
ha små tester. Alla tester jag provade fungerade, över huvud taget hittade jag få fel på 
tekniken. 
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3.4.1 Exempel på minitest i net.Tutor 
 Källa: Skärmdump 2000-11-23 
 
Ansvarig för dessa kurser är Nancy O'Hanlon som anställdes för projektet. Hon håller i 
alla delarna av projektet inklusive design, utveckling av innehållet, utvärdering och 
marknadsföring.  
 
De små testerna som finns i slutet av varje kurs är små enkla javaskript som inte tynger 
servern och som inte gör att det tar längre tid att ladda ner sidorna. Det är som tidigare 
nämnts en smula svårt att få överblick. När allting är gjort i stora typsnitt och allting är 
lika viktigt är det verkligen svårt att gruppera innehållet så att det blir lättillgängligt. 
Sidorna kan ge intryck av att det här är bara för mycket att lära in på en gång. En 
uppdelning i huvudrubriker och underrubriker hade varit bra och gjort att det hade varit 
lättare att ta till sig innehållet.  
 
Det är kanske inte den mest strömlinjeformade och eleganta av de undersökta 
biblioteksundervisningssidorna och inte heller den roligaste, men enligt min mening är 
det den mest sympatiska. Kurserna är oerhört genomtänkta, här finns årsrapporter och 
användarundersökningar, statistik och mycket tydliga instruktioner. När man får 
anvisningar om hur man ställer in sin webbläsare gäller det inte enbart Internet Explorer 
utan även Netscape och America Online. Nancy O'Hanlon har designat en kurs som är 
mycket omfattande och ganska tillgänglig och det framkommer när man ser på kursen 
att hon tänker på att så många som möjligt skall ha tillfälle att gå igenom kursen. Det 
finns en klar metod i upplägget och hon hänvisar också till en "Quality Checklist for 
Flexible Learning Materials".  
 
 
3.5 Core - Comprehensive Online Research Education : Purdue 

Libraries Tutorial 
  
URL-adress 
Http://thorplus.lib.purdue.edu/library_info/   
 
Granskningstillfällen 
2000-12-02, 2001-02-12 
 
Beskrivning av webbplatsen 
CORE påbörjades 1997 av några bibliotekarier på Purdue Universitetsbibliotek och i 
kursen följer man Libraries´ Information Literacy Curriculum (ILC). CORE använder 
sig av e-lärandeprogrammet WebCT och består av två delar, dels finns här Purdues 
samlade distansundervisning administrerad med hjälp av Webct, dels kan man härifrån 
nå Cores publika del, biblioteksundervisningen. Även denna administreras av Webct 
men webbsidorna är fritt utformade. 
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Vem som helst kan använda Core genom att skapa ett konto med användaridentitet och 
lösenord. Purdue använder sig av detta system för att man har försett kursen med 
cookies. När man loggar in hittar cookien där man slutade förra gången. 
 
Målgrupp 
Studenter på Purdue 
 
Ämnen  
Hur man planerar sitt projekt: Information overload  | informationsåldern | 
projektplanering 
Olika ämnen: Ämnesval | olika koncept 
Olika slags information: Att skapa information | citera källor, böcker, artiklar, 
elektroniska källor  
Hur man skaffar den information man behöver: Grundläggande sökstrategier | att välja 
databaser | fritext, kontrollerade vokabulär | sökrobotar och ämnesregister  
Olika typer av sökningar: Sökning på författare | titel | ämne | rankning av sökresultat  
Sökning på ämnesord: hur man väljer ämnesord | multipla koncept | booleska 
operatorer: AND, OR | trunkering: före, efter och mellan ord 
Hur man söker i bibliotekskatalogen | Hur man söker i index 
Tidskrifter kontra magasin | periodiska index 
Internet: Värdera källor  
Granska information | granska böcker | granska periodika | granska webbplatser | 
utvärderingskriterier  
 
Inlärningshjälpmedel 
I slutet av varje informationsblock finns ett litet test 
 
Dokumentegenskaper 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja  Nej  Delvis 
Välkomstskärmen ryms på en 
skärmbild / viktigt längst upp på sidan  

x   

Tydliga över- och underrubriker x   
Meta   x  
Lättbegripligt och okomplicerat språk x   
Korrekt grammatik och stavning  x   
Förkortningar och akronymer är 
förklarade 

x   

Upphovsmannen/institutionen angiven x   
Kontakt, e-post    x 
Hjälpsida eller webbkarta x   
Ordlista eller ordförklaringar x   
Innehållet nyligen uppdaterat    x 
Titel finns  x   
Separat utskrift av hela dokumentet  x  
 
 
Webbstruktur och navigering 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Hierarki med max 3 nivåer x   
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Enkla och logiska URL-adresser   x 
Hem-URL-adress på ingångssidan   x 
Länk till ingångssidan på varje sida    x 
Navigationsmeny    x 
Alla sidor lika och identifierbara som 
tillhörande samma plats  

x   

Alla sidor fristående    x 
Fritt från dead-end sidor  x  
Länkar till andra relaterade platser   x  
Navigationsknappar framåt/bakåt   x 
Fritt från brutna länkar   x 
Visuell återkoppling   x  
Separata moduler  x   
 
Visuell presentation  
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Bakgrund/Bakgrundsbild omönstrad  x  
Texten kontrasterar mot bakgrunden  x  
Högst två typsnitt (standardtypsnitt) x   
Stora lättläsliga typsnitt x   
Sparsamt med multimedia x   
Vita områden effektivt använda  x  
Sidorna korta   x  
Raderna korta  x  
 
Tillgänglighet 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Alternativ text på bilderna för 
synskadade  

  x 

Länkarna tydliga och betydelsebärande x   
Korta nerladdningstider   x  
God kontrast på för- och 
bakgrundsfärger (w3c) 

 x  

Fritt från blinkande text och/eller bilder  x  
Informationsblock x   
Innehållsförteckning eller webbkarta x   
Enkel navigering   x 
Fritt från ramar   x  
Tekniken fungerar  x  
 
 
Kommentarer 
I CORE finns det titlar på alla sidor men var man än befinner sig i modulerna har 
titlarna samma text: LIB101 – Table of Contents. Tyvärr var det ganska länge sedan 
man uppdaterade och kontrollerade sina länkar, 20 oktober 1999. 
 
Det finns en e-postadress om man vill ta kontakt med upphovsmännen eller de som är 
ansvariga för kursen men den är svår att hitta. Den går f ö till Scott Mandernack, 
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Associate Professor of Library Science and Reference and Instruction Librarian som var 
ledare av Core-teamet 1997. Även om han skulle tänkas svara på frågor om kursen eller 
skicka frågan vidare till någon annan skulle han förmodligen vara ganska likgiltig om 
man föreslog ändringar eller kommenterade en bruten länk i en kurs som gjordes 1997.  
 
Adresserna är inte speciellt logiska och det blir inte bättre genom att de är mycket långa 
beroende på att man fått en del av ett stort universitetsnätverk: 
http://webct.cc.purdue.edu:8900/web-ct/courses/LIB101/indexes/previndx.html . 
 
Cores sidor ger ett rörigt och smutsigt intryck. Även om det inte skulle vara något fel på 
innehållet ser kursen inte seriös ut med röda, bruna, gröna, gula texter på den bruna 
tegelväggsbakgrunden. Typsnittet i Core är Ariel 14 punkter genomgående. Det är ett 
stort, tydligt typsnitt och texten skulle vara lättläst om den inte presenterades i färger 
som smälter in i bakgrunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.1 Core-grafik, exempel på färgsättning.  
 Källa: Skärmdump 2000-12-02 
 
Kursen är full med små javaskript som gör att färgerna blinkar och lyser hela tiden när 
musen hamnar ovanpå bilder och text.  Skripten innehåller många fel. CORE är ett 
tråkigt exempel på när man anammar ny teknik men slarvar och inte kontrollerar 
webbplatsen innan man presenterar den. Varje gång jag gick utanför kursen med en 
extern länk vid granskningstillfället uppstod ett fel och jag fick ett felmeddelande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.2 Exempel på skriptfel i Core.  

Källa: Skärmdump 2000-12-02 
 
På sidan http://webct.cc.purdue.edu:8900/web-ct/courses/LIB101/modMenu/ 
coremenu.html finns en besynnerlighet som också beror på skriptfel. Om man klickar på 
länkarna på sidan kommer man till de riktiga sidorna med ramen, men klickar man på 
bilderna som motsvarar länkarna kommer man in utan ram och där står det: "Click the 
Next button to continue", fast det finns ingen pil och man kan inte komma vidare. 
Resultatet blir alltså en dead-end sida. 
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Inuti kursen är alla sidor fristående och lika men ibland blir det fel i skripten. Ett 
exempel är sidan: http://webct.cc.purdue.edu:8900/web-ct/courses/LIB101/srchType/ 
prevsrch.html. Om man når den sidan utifrån webben har man ingen identifikation 
förutom länken i adressfältet. Ibland när man klickar man på "refresh" för att förnya 
skärmbilden fungerar det bara varannan gång. Förmodligen beror även detta på ett 
skriptfel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.5.3 Grafik från Core. Varannan gång sidan kommer upp visas bilden, varannan gång är rutan tom.  
 Källa: Skärmdump 2000-12-02 
 
Core är inlagt i WebCT och det är WebCTs ramar som styr. Det blir ganska olyckligt 
när sidorna placeras inuti ett omkringliggande ramverk eftersom man strävar efter att 
placera det viktigaste längst upp på sidan men här finns en ram som ligger längst upp 
och stör hela tiden eftersom ramen går över texten.  
 

 
 
3.5.4 WebCts ram ligger över innehållet i Core 
 Källa: Skärmdump 2000-12-02 
 
Det är emellertid den här ramen som gör att man kan navigera inuti kursen och här finns 
även länk till ingångssidan och en navigationsmeny med navigationsknappar 
framåt/bakåt. I ramen ligger också hem-URL-adressen. Tack vare pilarna i 
navigationsmenyn kan man ganska lätt gå fram och tillbaka. Ibland fungerar emellertid 
inte pilarna (skriptfel?) så tekniken stör ibland en i övrigt bra navigering. 
 
I CORE finns en utförlig ordlista. Även den är en del av WebCTs innehållsmässiga 
ramverk. Förkortningar och akronymer är förklarade. 
 
Det finns ingenting att anmärka på hjälpmedlen i den här kursen. WebCT har gott om 
finesser som: Byta lösenord, Var är jag i kursen? Hur klarar jag mig i kursen? (vilka 
tester har jag tagit). I början och slutet av varje modul står målsättningen med kursen: 
vad man skulle ha lärt sig. En annan av WebCTs finesser är att man kan skriva 
kursanteckningar som sparas direkt på Purdues webbserver. Kurserna verkar emellertid 
dåligt kontrollerade och evaluerade. Det går inte speciellt fort att ladda ner sidorna. 
Bildmåtten är inte heller utsatta och det finns ganska mycket grafik. 
 
Det här verkar vara vad Siegel kallar "en typiskt dåligt genomarbetad andra 
generationens webbplats med sega bakgrunder och regnbågsgrafik" (Siegel 1998, s 15) 
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3.6 Quickstudy : Library Research Guide 
 
URL-adress 
Http://tutorial.lib.umn.edu 
 
Granskningstillfällen 
2000-10-02, 2000-08-20, 2001-03-08 
 
Beskrivning av webbplatsen 
Quickstudy är en webbaserad kurs i informationskompetens skriven av bibliotekarier på 
Minnesota Universitet för att lära studenter hur man effektivt söker information. 
Quickstudy innehåller 8 moduler som alla innehåller korta lektioner. 
 
Till Quickstudy är också kopplat en ämnesgateway för forskare, Research Quickstart, 
som påminner en smula om svenska Into Info. Den skall underlätta för forskare så att de 
snabbt skall kunna hitta resurser inom sitt ämnesområde.  
 
Målgrupp  
Främst studenter på Minnesota universitet. 
 
Ämnen  
Hur man börjar sin informationssökning | att hitta ämnen att skriva om | studera ditt 
ämne djupare | fokusera ämnet | var hittar man publicerad information 
Utforma en sökstrategi | Strategier för rapporter | strategier för essäer och tal | 
dokumentera dina sökningar 
Att hitta böcker i bibliotekskatalogen MNCAT | lokalisera böckerna i biblioteket 
Att hitta artiklar | avgöra vilken slags artikel som behövs | att välja lämpliga periodiska 
index | utföra sökningar efter artiklar | lokalisera artiklarna i biblioteket och online 
Att hitta webbplatser | varför använda webben | planera en sökplan | använda sökrobotar 
och ämnesindex | utvärdera webbplatser 
Hitta fakta, recensioner och annat | hitta bokrecensioner | hitta bibliografisk information 
| lokalisera, utvärdera och använda statistik | hitta filmrecensioner 
Utvärdera källor | allmänna utvärderingsriktlinjer | tips för att utvärdera böcker, artiklar 
och webbplatser 
Citera källor/referensskrivning | varför citera? | använda stilmanualer | citera böcker, 
rapporter, konferenser och uppslagsverk | citera artiklar: tidskrifter, tidningar och 
magasin | citera internetresurser och elektroniska artiklar | citera regeringsskrifter | citera 
med hjälp av APA och MLA | 
 
Inlärningshjälpmedel 
Tester och övningar 
 
Dokumentegenskaper 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja  Nej  Delvis 
Välkomstskärmen ryms på en 
skärmbild / viktigt längst upp på sidan  

x   

Tydliga över- och underrubriker x   
Meta   x  
Lättbegripligt och okomplicerat språk x   
Korrekt grammatik och stavning  x   
Förkortningar och akronymer är x   
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förklarade 
Upphovsmannen/institutionen angiven x   
Kontakt, e-post  x   
Hjälpsida eller webbkarta x   
Ordlista eller ordförklaringar x   
Innehållet nyligen uppdaterat   x  
Titel finns  x   
Separat utskrift av hela dokumentet x   
 
Webbstruktur och navigering 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Hierarki med max 3 nivåer x   
Enkla och logiska URL-adresser x   
Hem-URL-adress på ingångssidan x   
Länk till ingångssidan på varje sida  x   
Navigationsmeny  x   
Alla sidor lika och identifierbara som 
tillhörande samma plats  

x   

Alla sidor fristående  x   
Fritt från dead-end sidor x   
Länkar till andra relaterade platser  x   
Navigationsknappar framåt/bakåt x   
Fritt från brutna länkar x   
Visuell återkoppling    x 
Separata moduler  x   
 
Visuell presentation  
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Bakgrund/Bakgrundsbild omönstrad x   
Texten kontrasterar mot bakgrunden  x   
Högst två typsnitt (standardtypsnitt) x   
Stora lättläsliga typsnitt x   
Sparsamt med multimedia x   
Vita områden effektivt använda x   
Sidorna korta    x 
Raderna korta x   
 
Tillgänglighet 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Alternativ text på bilderna för 
synskadade  

 x  

Länkarna tydliga och betydelsebärande x   
Korta nerladdningstider  x   
God kontrast på för- och 
bakgrundsfärger (w3c) 

x   

Fritt från blinkande text och/eller bilder x   
Informationsblock x   
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Innehållsförteckning eller webbkarta x   
Enkel navigering  x   
Fritt från ramar  x   
Tekniken fungerar x   
 
Kommentarer 
Sista gången innehållet i Quickstudy uppdaterades var november 1999. I och för sig 
kanske inte innehållet behöver ändras men länkarna bör kontrolleras och dessutom kan 
det göra ett dåligt intryck. Användaren kan lätt för få sig att innehållet är föråldrat om 
datum aldrig förnyas. Kursen innehåller inga metadata. 
 
Sidorna är relativt korta men innehållet är tydligt och innehållsrikt. Här har man inte 
bara delat in modulerna i informationsblock utan informationsblocken i ännu mindre 
block. Typsnittet är genomgående Times New Roman 12 punkter, ett stort och lättläst 
typsnitt. 
 
Som visuell återkoppling fungerar en röd ruta runt innehållsförteckningen till den 
lektionen. Länkarna ändrar inte färg när man varit inne i dem men när de är aktiva är de 
gröna.  
 
Navigeringen fungerar utmärkt, strukturen är enkel. Här finns inga ramar, ändå har man 
total överblick. Sidorna går fort att ladda ner och bildmåtten är utsatta. 
 
Längst ner på varje sida finns en fråga-bibliotekarien-service, ett feedbackformulär, en 
hjälpsida för lärare och bibliotekarier och en länk som går till allmän information om 
Quickstudy. Allting är överskådligt. Man har inte sparat på vitt utrymme och delat in 
informationen i lättlästa block.  
 

 
 
3.6.1 Quickstudy, exempel på skärmbild 
 Källa: skärmdump 2001-03-08 
 
Trots att det finns mycket sparsamt med grafik och endast text är designen mycket 
smakfull och tilltalande. Språket är inte tillkrånglat och ämnena behandlas uttömmande.  
Språket i Quickstudy är ledigt och lite personligt. Exempel på fraser: 
"Trust us, browsing through the library is not a good use of your time.", "Let’s take a 
brief look at some information types that are particularly useful for writing research 
papers and speeches". 
 
Jag ser webbplatsen som ett bra exempel på att man inte behöver använda ramar för att 
få bra navigering och kontroll. Webbplatsen påminner mycket om de mallar som Lynch 
presenterar i sitt avsnitt om Page Design (Lynch 1997, s. 51). 
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Den här webbplatser är också, tycker jag, ett bra exempel på tredje generationens 
webbplatser (se kapitel 2.2). Av alla element som jag tagit upp som önskvärda i 
bedömningsinstrumentet har denna webbplats innehållit samtliga utom tre: 
I Dokumentegenskaper saknas två element: metataggar samt att innehållet inte har 
uppdaterats sedan 1999.  
I Webbstruktur och navigering saknas ingenting, allt det som jag tagit upp för att jag 
bedömt det som viktigt finns med.  
I Visuell presentation finns allting med.  
I Tillgänglighet saknas visserligen ett element: alternativ text på bilderna för 
synskadade men det saknar relevans i det här fallet eftersom det finns inga 
betydelsebärande bilder. 
 
 
3.7 TILT – Texas Information Literacy Tutorial 
 
URL-adress 
http://tilt.lib.utsystem.edu/ 
 
Granskningstillfällen 
2000-01-20, 200-08-13, 2001-01-17 
 
Beskrivning av webbplatsen 
TILT är en webbaserad utbildningswebbplats som fokuserar på grundläggande 
informationssökningsfärdigheter. Man har huvudsakligen inriktat sig  på material som 
man hittar på Internet men kurserna innehåller även hur man söker i databaser över 
huvud taget och söker litteratur på biblioteket. Projektet påbörjades 1997 och när det 
skapades utgick man från en lista av krav på färdigheter (information skills) från Digital 
Information Literacy Office (DILO) Library Advisory Committee som studenter vid 
universitetet bör kunna efter ett år på Texas Universitet.  
 
När man går in i TILT kan man välja mellan två versioner, en för långsamma modem 
och en för snabba uppkopplingar inom universitetet. Den enklare versionen (TILT Lite) 
innehåller också grafik men det finns inga tyngre multimedia såsom Shockwave. 
 
TILT är uppbyggt av fyra moduler och varje modul avslutas med en test. Man väljer 
själv inriktningen på testen genom att ange vilket ämne man är intresserad av. Frågorna 
genereras sedan på grundval av vad man har valt. Man kan välja mellan:  
 
Censur och det fria ordet | Globala samhällen | kommunikation | reklam |  affärer på 
Internet | lagar och förordningar | Nya trender - framtiden på Internet | säkerhet och 
privatliv 
 
Målgrupp  
Huvudsakligen studenter i grundutbildningen vid Texas Universitet 
 
Ämnen  
Inledning: Informationskompetens | definition | missförstånd om Internet  
Modul 1: Välj källor | Informationskällor | vad behöver du? | börja i biblioteket | kvalitet 
framför kvantitet | börja med webben | grupper på webben | biblioteket på webben | 
periodiska index | populärmagasin eller vetenskapliga tidskrifter? | börja söka! |  
Modul 2: Att söka information | brainstorming | tankeprocessen | databaser | vilken 
databas väljer man? | ämnessökning | sökning med nyckelord | kombinationssökning | 
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trassla upp "nätet" | vilken sökmotor? | sökstrategier | framtidens sökningar | 
biblioteksspelet | ditt sökande är slut 
Modul 3: Utvärdera källor | hur man lokaliserar tryckta publikationer | hitta böcker | 
hitta artiklar | söka efter "Bill Gates" | hur man lokaliserar information på webben | 
toppdomännamn | utvärdera information | författare | datum | utgivare | recensioner | 
innehåll | plagiat | citering/referenser | vad en referens skall innehålla 
Internet: missförstånd beträffande Internet 
 
Inlärningshjälpmedel 
Test i slutet av varje informationsblock, dvs flera i varje modul. I Full TILT finns spel 
gjorda i Macromedia Flash.  
 
Dokumentegenskaper 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja  Nej  Delvis 
Välkomstskärmen ryms på en 
skärmbild / viktigt längst upp på sidan  

 x  

Tydliga över- och underrubriker x   
Meta   x  
Lättbegripligt och okomplicerat språk   x 
Korrekt grammatik och stavning  x   
Förkortningar och akronymer är 
förklarade 

x   

Upphovsmannen/institutionen angiven x   
Kontakt, e-post  x   
Hjälpsida eller webbkarta x   
Ordlista eller ordförklaringar x   
Innehållet nyligen uppdaterat  x   
Titel finns  x   
Separat utskrift av hela dokumentet  x  
 
Webbstruktur och navigering 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Hierarki med max 3 nivåer x   
Enkla och logiska URL-adresser x   
Hem-URL-adress på ingångssidan  x  
Länk till ingångssidan på varje sida  x   
Navigationsmeny  x   
Alla sidor lika och identifierbara som 
tillhörande samma plats  

x   

Alla sidor fristående  x   
Fritt från dead-end sidor x   
Länkar till andra relaterade platser   x  
Navigationsknappar framåt/bakåt x   
Fritt från brutna länkar   x 
Visuell återkoppling   x  
Separata moduler  x   
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Visuell presentation  
 

 
Tillgänglighet 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Alternativ text på bilderna för 
synskadade  

  x 

Länkarna tydliga och betydelsebärande x   
Korta nerladdningstider    x 
God kontrast på för- och 
bakgrundsfärger  

x   

Fritt från blinkande text och/eller bilder   x 
Informationsblock x   
Innehållsförteckning eller webbkarta x   
Enkel navigering x   
Fritt från ramar   x  
Tekniken fungerar x   
 
 
Kommentarer 
Innehållet i TILT är nyligen uppdaterat, i slutet av 2000, vilket är förhållandevis bra.  
 
Språket är lättbegripligt och personligt. Exempel: 
"Although many people first go to the Web for information, it is not always the best 
place for what you need. It's pretty darn difficult to make definitive statements about 
something as diverse as the Web. But here we go..." 
 
Vissa saker kan vara svåra att förstå som t ex: 
 

 
 
...där det obegripliga uttrycket "Apply within" kanske borde ersättas med "Not for use 
outside the university" eftersom man via länken kommer in på en intern databas där 
man blir nekad inträde. Dessutom kan man inte komma ut från sidan eftersom 
navigationspilarna har försvunnit. 
 

Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Bakgrund/Bakgrundsbild omönstrad x   
Texten kontrasterar mot bakgrunden  x   
Högst två typsnitt (standardtypsnitt) x   
Stora lättläsliga typsnitt x   
Sparsamt med multimedia  x  
Vita områden effektivt använda x   
Sidorna korta  x   
Raderna korta x   
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Det är sällsynt med brutna länkar men det förekommer. På ett par sidor finns heller 
ingen navigationspil framåt så man måste ta sig till webbkartan eller gå ur kursen. 
TILT är uppbyggd med ramar. Ramverket består av tre ramar, en stor i mitten, en smal 
längst upp och en smal ram längst ner. I den översta ramen finns fasta valmöjligheter: 
modulintroduktion, en bra och utförlig hjälpfunktion (där det bl a finns beskrivning på 
sätt att tackla fel i javaskriptet och kända buggar i kursen), en ordlista där 24 svåra ord 
är förklarade, ett feedbackformulär och utgång. I den understa ramen finns ämnesvalen i 
modulen, en webbkarta och inlärningskoncept, dvs vad man skall lära sig i varje modul. 
 
Verdana 12 punkter används genomgående för brödtexten. Det är en stor, tydlig och 
lättläst stil 
 
I full TILT finns det ganska mycket multimedia men om man inte vill ladda ner 
insticksprogram eller har en långsam uppkoppling går det bra att välja TILT Lite. Även 
i TILT Lite finns det multimedia men här rör det sig om enkla rörliga gifbilder i få 
färger. Allting är mycket genomtänkt, bilderna rör sig oftast bara en gång. 
  
Det är intressant att man kan få olika testfrågor beroende på vilket Internet-område man 
är intresserad av. 
 
Kursen är försedd med trevlig grafik, förmodligen originalritade bilder som är ganska 
komprimerade och inte tar lång tid att ladda ner. Till bilderna finns ibland alternativ 
text, ibland inte. Bildmåtten är utsatta. 
 
Först och främst är kursen bra pga två saker. Den ena är att man kan välja mellan att 
registrera sig och att gå in som gäst, man kan alltså både använda kursen på 
grundutbildningsnivå med tester och gå in och läsa kursen utan att behöva använda 
cookies. Det ger valfrihet. Den andra fördelen är att det finns två versioner av TILT, en 
för långsamma modem och en för snabba uppkopplingar inom universitetet. Även med 
en uppkoppling på 100 Mbit går det ganska långsamt ibland men allt hänger inte på 
uppkopplingen utan även på hur många som delar ens linje. 
 
I översta ramen finns också Concepts där man beskriver målsättningen med modulen, 
vad man skall kunna när man gått igenom den. Här finns också ett formulär för 
feedback och I full TILT finns trevliga Flash-filmer och pigga spel. Det är lite 
spännande att använda TILT! och det märks att kursen gjorts främst med tanke på 
studenterna på grundnivå. Man behöver emellertid inte vara novis på universitetet för att 
bli glad av TILT! 
 
 
3.8 Biblioteksguiden för distansstuderande 
 
URL-adress 
http://www.ub.umu.se/ubhtm/distans_guide/startsida.htm 
 
Granskningstillfällen 
2001-01-16, 2001-01-17 
 
Beskrivning av webbplatsen 
Biblioteksguiden har skapats av tre bibliotekarier från Umeå och Örebro 
universitetsbibliotek med hjälp av en lärare på Umeå universitet som gjort webbsidorna. 
Den riktar sig till de som studerar på distans och som behöver hjälp med hur man 
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effektivt söker information. Ämnena är de klassiska informationskompetensämnena 
men ordet nämns (såvitt jag kan se) inte alls. Kursen består av 8 moduler.  
 
Kursen är intressant så till vida att bibliotek i Sverige erbjuds att ladda ner modulerna 
som mallar, "guideskal", och kan anpassa en av modulerna till sitt eget bibliotek.  
 
Målgrupp  
Distansstuderande vid Örebro och Umeå universitet i första hand, sedermera 
distansstuderande vid övriga högskolebibliotek som ansluter sig till konceptet. 
 
Ämnen  
Modul 1: Orientering i ditt bibliotek 
Modul 2: Var finns informationen 
Modul 3: Att söka i databaser 
Modul 4: Resurser och samlingar i ditt bibliotek 
Modul 5: Internet som källa 
Modul 6: Källkritik 
Modul 7: Upphovsrätt och etik 
Modul 8: Råd och tips inför uppsatsskrivning  
Modul 9: Utvärdering 
 
Inlärningshjälpmedel 
Testfrågor i slutet av varje modul 
 
Dokumentegenskaper 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja  Nej  Delvis 
Välkomstskärmen ryms på en 
skärmbild / viktigt längst upp på sidan  

x   

Tydliga över- och underrubriker x   
Meta   x  
Lättbegripligt och okomplicerat språk   x 
Korrekt grammatik och stavning    x 
Förkortningar och akronymer är 
förklarade 

  x 

Upphovsmannen/institutionen angiven x   
Kontakt, e-post  x   
Hjälpsida eller webbkarta  x  
Ordlista eller ordförklaringar  x  
Innehållet nyligen uppdaterat  x   
Titel finns x   
Separat utskrift av hela dokumentet  x  
 
Webbstruktur och navigering 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Hierarki med max 3 nivåer x   
Enkla och logiska URL-adresser x   
Hem-URL-adress på ingångssidan  x  
Länk till ingångssidan på varje sida  x   
Navigationsmeny  x   
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Alla sidor lika och identifierbara som 
tillhörande samma plats  

x   

Alla sidor fristående  x   
Fritt från dead-end sidor x   
Länkar till andra relaterade platser  x   
Navigationsknappar framåt/bakåt x   
Fritt från brutna länkar   x 
Visuell återkoppling  x   
Separata moduler  x   
 
Visuell presentation  
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Bakgrund/Bakgrundsbild omönstrad x   
Texten kontrasterar mot bakgrunden  x   
Högst två typsnitt (standardtypsnitt) x   
Stora lättläsliga typsnitt x   
Sparsamt med multimedia x   
Vita områden effektivt använda x   
Sidorna korta   x  
Raderna korta x   
 
Tillgänglighet 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Alternativ text på bilderna för 
synskadade  

  x 

Länkarna tydliga och betydelsebärande x   
Korta nerladdningstider  x   
God kontrast på för- och 
bakgrundsfärger (w3c) 

x   

Fritt från blinkande text och/eller bilder x   
Informationsblock x   
Innehållsförteckning eller webbkarta  x  
Enkel navigering x   
Fritt från ramar  x   
Tekniken fungerar   x 
 
Kommentarer 
 
Eftersom Biblioteksguiden är svensk har jag granskat texten mer noggrannt än de 
engelska texterna och hittat i stort sett ingenting att anmärka på grammatiken och 
stavningen. Man hittar enstaka skrivfel: "abbonnemang", "konferentryck", "hårddsiken", 
etc. Det finns titel angiven på alla sidor men de är inte konsekvent skrivna. Titlarna 
börjar alla med "Modul x" men ibland finns det ytterligare information. I modul 2, t ex, 
har endast en sida detaljerad titel:  Modul 2 - Testfrågor och de övriga saknar 
beskrivning. 
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Ibland händer det också att titeln ersätts av hela URL-adressen, exempel, se nedan. 
Oftast betyder det att man inte skrivit in titel på sina sidor men här finns det titel på alla 
sidor, det är bara ca varannan gång som det händer.  
 

 
3.10.1  Ibland ersätts titeln av webbadressen i Biblioteksguiden. 

Källa: Skärmdump 2001-01-17 
 
Om det finns några förkortningar eller akronymer är de samtliga förklarade utom SDI. 
Det är lite värre med tekniken. Ibland fungerar inte pilarna i navigationsmenyn, se 
nedan. 

 
 
 
 
 

3.10.2 Pilar som inte fungerar i Biblioteksguiden. Man ser det genom att pilarna är grå.  
 Källa: Skärmdump 2001-01-16 

 
Det händer också att sidorna "tar slut" och det går inte att komma vidare. Exempel, se 
nedan. 
 

 
3.10.3 Skriptfel i Biblioteksguiden. Sidan slutar abrupt och det går inte att komma vidare. 

Källa: Skärmdump 2001-01-16 
 
Jag tror inte att den här kursen är skriven med tanke på webben. Enligt min mening lider 
biblioteksguiden lite av samma fel som Teknikbibliotekens klassiska "Vägar till teknisk 
vetenskaplig information", dvs man använder för tung och akademisk svenska. Jag kan 
förstå att man tänker sig att studenterna är på universitet/högskola för att lära sig tala 
och skriva akademiskt språk men många studenter kommer från gymnasiet och har föga 
erfarenhet av meningar som: 
 

I samband med eller efter en konferens publiceras talarnas artiklar eller 
sammanfattningar av dessa, liksom sammanfattningar av de resultat som 
presenteras i konferensers posterutställningar i en konferensrapport. 

eller  
I olika sammanhang efterfrågas olika typer av information som i sin tur leder till 
olika vägar för att finna informationen. 
 

Ibland finns här tveksamma grammatiska vändningar såsom: 
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Extremt tidskriftsberoende är ämnesområden med snabb kunskapsutveckling. 
eller 

Peer review bedömningar gjorda av sakkunniga, vanligtvis docentkompetenta 
sakkunnigbedömning. 
 

Sidorna går fort att ladda ner. Det finns inte många bilder, och de som finns är nästan 
alla försedda med alternativ text. 
 
Fast biblioteket har en egen webbserver är adresserna ganska långa men namnen är 
logiska: http://www.ub.umu.se/ubhtm/distans_guide/modul6/modul6.htm.  
 
En liten detalj: det hade varit bra om man fick ett påpekande eller en varning när man 
lämnar distansguiden eftersom de nya länkarna öppnas i samma fönster, men det ges 
ingen sådan varning. 
 
Som användare har man god kontroll över navigeringen, den är testad tills den fungerar. 
Jag har heller inget att kommentera om den visuella presentationen, den ger ett mycket 
"lagom" intryck. Jag tycker inte webbplatsen är spännande eller lustfylld till skillnad 
från t ex TILT och designen är knappast djärv men det är ändå en ganska tilltalande 
webbplats, trots att den inte innehåller några som helst bilder. Färgerna är diskreta och 
milda och det perifera seendet störs inte av rörliga element.  
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4.  Sammanfattning och diskussion 
 
 
Med utgångspunkt från frågeställningen  i kapitel 1.2 skall jag här försöka beskriva vad 
jag kommit fram till. 
 
Frågeställningarna är: 
 
- Vilka riktlinjer bör man ta fasta på om man vill utveckla användarvänliga webbsidor? 
 
- Överensstämmer de bibliotekswebbplatser jag undersökt med de riktlinjer som jag 
ställt upp?  
 
Vad som kännetecknar användarvänlig webbdesign är en definitionssak. Med 
användarvänlig avser jag här att webbdesignen har egenskaper som gör det lätt att 
komma åt webbsidan, lätt att läsa den, lätt att tillgodogöra sig innehållet och lätt 
att återvinna informationen. 
 
De riktlinjerna som ligger till grund för bedömningen är grupperade i gransknings-
formulär som tar upp olika egenskaper för bedömningen. Granskningsformulären är 
Dokumentegenskaper, Webbstruktur och navigering, Visuella egenskaper och 
Tillgänglighet.   
 
Analysen är uppdelad efter bedömningsformulären och i analysen har jag tagit med de, 
som jag anser, viktigaste begreppen och grupperat dem under respektive rubrik. 
 
I det första bedömningsformuläret Dokumentegenskaper beskrivs dokumentet och dess 
egenskaper, dokumentets identitetsbärare, hur den skrivna texten är uppdelad och den 
språkliga utformningen. Jag tar även med hjälpmedel förutom navigationshjälpmedel 
samt journalistiska och bibliografiska detaljer: vem, vad och när.  
 
Dokumentegenskaper 
Viktig information bör läggas längst upp på sidan så man kan se den direkt på 
välkomstskärmen (Weinschenk 1997). Det har de allra flesta kurserna bemödat sig om 
att göra. Undantagen är CSU, Tonic och Tilt där välkomstskärmen bara består av en 
bild. I TILT kan man inte ens se namnet TILT på en skärmupplösning på 800x600 
pixlar så den informationen är ganska intetsägande.  
 
Nielsen skriver att man bör vara tydlig, ja, övertydlig i sina rubriker och se till att de 
skiljer sig från den vanliga texten eftersom användarna snabbt ögnar igenom sidan för 
att se var den handlar om (Nielsen, Alertbox, 1998). Alla kurserna har tydliga över- och 
underrubriker så det går snabbt att få en överblick. Alla har ansett att det är viktigt. 
  
Det märkligaste i resultatet tycker jag är att alla kurserna utom en saknar meta-taggar. 
Det är förvånansvärt att man som bibliotek lägger ner mycket arbete för att skapa en 
kurs som skall lära ut informationskompetens och sedan inte anser det vara värt arbetet 
att använda Dublin Core-metataggar. Det finns meta-taggar i netTutor och då är det inte 
Dublin Core-meta utan vanliga metataggar som riktar sig till sökrobotarna. 
Konsekvenserna av att kurserna saknar meta är att de inte går att indexera och återvinna 
när man söker efter kurser av det här slaget. De är också svårare att katalogisera därför 
att informationen är bristfällig. Tack vare Dublin Core-meta kan man samla upp 
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kvalificerad forskningsinformation från universitet och högskolor som man gjort i 
Safari, (http://safari.hsv.se/) där Safaris sökrobotar samlar in HTML-dokumenten.  
 
Det helt nödvändigt att använda ett enkelt språk eftersom komplicerade ordvändningar 
och ord är svårare att förstå online (Nielsen, 1998). Vad gäller språk, stavning och 
användning av oförklarade förkortningar uppfyller samtliga kurser kriterierna för 
användarvänlighet. En del texter är ganska akademiska men inte så språket blir 
obegripligt. Generellt tycker jag att texten har varit lätt att förstå och grammatik och 
stavning har haft få fel. Det har kanske varit lättare för mig att hitta fel på den svenska 
webbplatsen men jag har gjort en noggrann bedömning av även de engelska 
webbplatserna.  
 
Ett bra sätt att minska anonymiteten och öka trovärdigheten är att se till att användaren 
kan kontakta människorna bakom webbplatsen (Berner-Lee 1998, Morkes & Nielsen 
1998). På alla de undersökta webbplatserna har man varit noga att sätta ut e-postadress 
och uppgifter om upphovsman med undantag av CORE (WebCT) där man måste gå 
utanför webbplatsen, till biblioteket, för att hitta någon man kan kontakta. 
 
Sex platser av åtta har hjälpsida eller webbplatsbeskrivning.  I Tonic får man veta bl a 
vad cookies och ramar är och får en utförlig beskrivning av metodiken och i net-Tutor 
finns det en bruksanvisning både för studenter och lärare, dessutom förklarar man 
metodiken bakom och tillhandahåller besöksstatistik och årliga rapporter.  
När det gäller ordlista/ordförklaringar är det mera jämnt fördelat - fyra webbplatser har 
ordlista och fyra saknar. Tonic använder ett annorlunda grepp - man länkar till en en 
extern ordlista. Länkarna till ordlistan dyker upp i texten där de behövs. CORE 
innehåller en utförlig ordlista som ingår i WebCT . I Quickstudy ingår en lista där man 
definierar vissa specifika biblioteksbegrepp som t ex United States Code, Primary och 
secondary source. 
 
Trots att uppdatering av webbsidorna är en av de viktigaste riktlinjerna (Nielsen, 1998) 
är det tydligen ganska ovanligt att man över huvud taget uppdaterar modulbaserade 
kurser av den här typen. Endast tre platser av åtta angav uppdatering av innehållet. Man 
får en känsla av att upphovsmännen tycker att innehållet är så bra att man inte behöver 
ändra det. Som jag ser det är ingenting så bra att det inte kan göras bättre. Man kan  
t ex lägga till relevanta länkar och ta bort gamla eller kontrollera en extra gång om det 
finns stavfel eller grammatiska felaktigheter m m. Sist men inte minst ger det inte bra 
signaler när användarna ser att innehållet inte är förnyat på ett par år. De kan lätt få för 
sig att webbplatsen inte underhålls. 
 
Det går inte att överskatta vikten av att man förser sina sidor med en titel och det är en 
riktlinje som förkommer i samtliga referensverk jag använt. Samtliga åtta undersökta 
webbplatser har titel på sina sidor och om det någon gång blir fel så beror det på att ett 
skript krånglar. Ibland kan visserligen titeln vara kryptisk som i Tonic, t ex, där alla 
sidor har samma titel  – TonicNG – tng men den saknas aldrig. 
 
Att tillhandahålla en möjlighet för användaren att få hela webbsidan utskriven i en fil 
(Printer-friendly version) är en god hjälp för användare som vill skriva ut hela texten 
och rekommenderas allmänt (Weinschenk 1997). Tyvärr verkar konceptet inte fått stor 
genomslagskraft än och anses kanske ofta som överflödigt när man har en relativt enkel 
webbplats som är lätt att skriva ut. Men det kan vara komplicerat att hitta vissa filer 
(som t ex i Research Center) och då strukturen är komplicerad får man kanske bara med 
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två tredjedelar av kursen. Just Research Center innehåller också något extra värdefullt, 
nämligen en sida med referenser, och det är synd att inte få med den.  
 
Struktur och navigering 
Bedömningsformuläret Webbstruktur och navigering behandlar webbplatsens struktur 
och hierarki samt navigationsmekanismer.  
 
Breda hierarkiska strukturer är lämpligare än djupa och det underlättar för användaren 
om man har högst tre hierarkiska nivåer (IBM 1999 & 2000, Lynch 1997). Sex av åtta 
webbplatser Tonic, NetTutor, Core, QuickStudy, TILT och Biblioteksguiden har tre 
hierarkiska nivåer. I Research Center kan man t o m träffa på sex nivåer, t ex 
http://www.hccs.cc.tx.us/system/library/Center/In-the-Dark/G.html. 
 
Varje sida bör ha en länk till ingångssidan (Nielsen, Alertbox maj 1996) och det är 
också vanligt att man har gjort detta i de undersökta kurserna. Även om man har en 
mycket komplicerad hierarki eller struktur löser det många problem med navigeringen. I 
vissa av kurserna kommer man visserligen inte till ingångssidan utan till 
innehållsförteckningen men man är ett musklick borta från total överblick. Alla kurserna 
utom net.Tutor har navigationsmeny. net.Tutor har i stället valt att ha ett s k 
"Breadcrumb trail", se kapitel 2.4. 
 
De åtta kurserna har också gjort sidorna lika så de går att identifiera som tillhörande 
samma plats, vilket rekommenderas av bl a Lynch Samma sak gäller fristående sidor, 
där samtliga webbkurser försett sina sidor med identitetsbärande information som är 
viktig att ha för användare som kommer in från något annat håll än kursens 
huvudingång (Lynch 1977, Nielsen 1998).  
 
Visuella egenskaper 
Bakgrundsbilder och bakgrundsmönster är två av de mest kontroversiella grafiska 
element som förekommer på webbsidor eftersom båda elementen ökar 
nerladdningstiden och gör texten svårare att läsa (Lynch 1997). Det är också sällan man 
träffar på en mönstrad bakgrundsbild på en akademisk webbplats. Av alla åtta 
webbplatserna var det endast en som hade mönstrad bakgrundsbild, CORE. Core är 
också den enda webbplatsen där texten inte kontrasterar mot bakgrunden. COREs 
huvudorganisation har vit bakgrund och diskreta färger och jag tror att det endast beror 
på att CORE var resultatet av ett projekt som kursen fick finnas kvar. Det verkar som 
om man tröttnat på den anstötliga grafiken för det framgår på universitetsbibliotekets 
webbplats att man redan sommaren 2000 anställde en grafisk konsult som skulle göra 
om CORE. Än idag, maj 2001, finns webbplatsen kvar i oförändrat skick. 
 
Alla kurserna har stora lättläsliga typsnitt, 12 punkter Times New Roman, Arial eller 
Verdana. Core använder t o m Arial 14 punkter (för att man vet att texten är svårläst 
med 12 punkter mot den brokiga bakgrunden?). 
 
Man måste noga överväga om man skall ha animering på webbsidor och om det 
förekommer bör den vara meningsfull och inte bara distrahera användaren med onödig 
störning (Lynch 1997). Multimedia är också ganska ovanligt i de undersökta kurserna. 
CSU har en liten Shockwavefilm i en av sina moduler och TILT har en del multimedia 
men här erbjuder man en version utan multimedia, TILT Lite, så användaren kan välja. I 
övrigt saknar kurserna multimedia. 
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Tillgänglighet 
När det gäller alternativ text på bilderna så verkar det som om alla som gjort en 
webbsida de senaste två åren är medvetna om att det är en bra egenskap om bilderna har 
en förklaring på vad bilden föreställer. W3C har också med denna riktlinje som prioritet 
1 (W3C 1999). Många som sitter med långsamma modem stänger av 
bildvisningsfunktionen på sina webbläsare och synskadade har också glädje av 
funktionen när de använder en röstläsare. En webbplats har alternativ text på samtliga 
bilder, Tonic, och de övriga lägger in text nästan överallt. Research Center har bara en 
bild längst upp på varje sida som logotype och den saknar alternativ text. Quickstudy 
har inga bilder alls. 
 
Ju mera meningsfulla namn och ikoner är, desto lättare är det att förstå och komma ihåg 
dem (Preece, 1994). Överallt i kurserna är länkarna tydliga och betydelsebärande och i 
alla kurserna har man varit noga med att länkarna skall leda till en rubrik eller text med 
samma namn. Undantagen är få och utan betydelse. Ibland har man förkortat p g a 
platsbrist. 
 
Blinkande text och bilder är högst kontroversiella element och i kurserna är det också 
mycket sällan de förekommer. W3C har tydligt angett som riktlinje att ända tills 
användaren själv kan stänga av blinkande text eller bilder bör man undvika att lägga 
sådant på sina sidor (W3C 1999). Det finns ett par i TILT och de animationerna rör sig 
en gång. CORE är här ett undantag, antalet blinkande element på CORES sidor är 
mycket stort. Ingenstans i kurserna ser man rullande rader med javaskript längst ner i 
fönstren och (givetvis) inga blinkande annonsbanners. 
 
Samtliga webbplatser (utom Research Center) har delat upp sina texter i informations-
block, något som MDI-forskarna rekommenderar (Preece 1994, Dix 1998). Vissa har 
verkligen bemödat sig och gjort klart definierade informationsblock inuti modulerna (t 
ex Biblioteksguiden) och vissa har gjort många men mycket korta sidor med lite 
information på varje sida (t ex CSU i Cal Poly). När det gäller net.Tutor har man tryckt 
in så mycket information i varje delkurs att det är svårt att få en överblick.  
 
Nästan alla kurser har innehållsförteckning eller webbkarta (utom CSU, Research 
Center och Biblioteksguiden). En del av dessa är mycket överskådliga och Quickstudy 
är exceptionellt klar och tydlig. 
 
Det är lätt att navigera i alla kurserna. Research Center har den nackdelen att vissa av 
underavdelningarna går inte att nå från framsidan. CORE kan vara svår att komma 
igenom. WebCTs struktur gör det i och för sig enkelt att navigera, men skripten 
fungerar dåligt.  
 
Flera av kurserna använder sig av ramar. CSU har en smal ram med innehållsför-
teckning till vänster. Tonic har en smal ram till vänster och en basram med navigations-
pilar. Även TILT har ramar, en smal uppe och en smal nere.  
 
Tekniken fungerar för det mesta i kurserna. Endast en av webbplatserna, CORE, har 
mycket teknik. Deras sidor är fyllda med javaskript som fungerar dåligt. 
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Diskussion 
 
Intresset för användbarhet och användarvänlighet har stigit enormt de senaste åren. 
Majoriteten av befolkningen i de industrialiserade länderna använder sig av datorer i sin 
dagliga verksamhet, på arbetet, i skolan och hemma och de ställer krav på att 
gränssnitten skall vara enkla och användarvänliga. Det går inte längre att utgå från 
systemet när man utformar användargränsnitt utan man måste utgå från människan. 
Detta gäller inte minst webben. Det är svårt att hitta ett större datorföretag som inte har 
en avdelning som enbart sysslar med användbarhet. Det är givetvis i grunden en 
ekonomisk fråga: alla dessa miljoner människor som använder datorer och använder 
Internet är presumptiva kunder och reglerna på webben är stränga: om du inte har 
lyckats fånga en användares intresse inom några sekunder och gör det lätt för denne att 
tillgodogöra sig innehållet på webbplatsen har du förlorat en kund (Preece 1994, 
Nielsen 1998).  
 
Att man skall utgå från användaren är egentligen självklart. Det är vi, de vanliga 
användarna, som till slut skall använda datorerna och dataprogrammen och inte 
dataexperterna som designar gränssnittet. Programmerarna sitter vid snabba maskiner 
med snabb överföringshastighet och stora skärmar, en idealisk situation givetvis, men 
långt från verkligheten. Verkligheten, det är en student som sitter i Vetlanda med en 
första generationens pentiumdator med ett gammalt modem och en liten skärm.  
 
Varför över huvud taget använda sig av riktlinjer när man gör en webbplats? Ja, om man 
förutsätter att avsikten med en webbsida är att förmedla information till en användare på 
ett effektivt sätt medelst grafik och text är svaret enkelt. Det finns så mycket 
webbplatser, webbsidor och information att om man har en webbplats som är svår att 
läsa, svår att navigera i och långsam att ladda ner, m a o inte användarvänlig, är heller 
inte användaren intresserad av den. Genom att följa uppställda riktlinjer kan bibliotek 
och övriga organisationer försäkra sig om att de sidor som de lägger ut är användbara 
och attraktiva för sina användare (D'angelo 1998). 
 
Jag gjorde själv min första webbplats för sex år sedan och har sett hur mycket webb-
platserna har förändrats, både till det bättre och till det sämre. Designen har blivit 
mycket mer avancerad och det har kommit många tekniska finesser som kan förbättra 
information och interaktion. På några år har webben gått från enkla, enstaka, entusia-
stiska hemsidor med forskningsinformation till strömlinjeformade, multimediafyllda 
vidunder.  
 
Den första generationens webbplatser var i och för sig användarvänliga, poängen med 
HTML var att kunna publicera texter på webben på ett enkelt sätt men den var knappast 
estetiskt tilltalande: grå bakgrunder, linjär text med ett typsnitt, punktlistor och 
linjeavdelare. Tillgänglighetsproblemen började med den andra generationens 
webbplatser, det var då det kom mängder med färger och grafik, och webbutvecklarna 
frossade i tekniska applikationer utan att fundera över om de var användarvänliga eller 
ej. Men när det började bli en självklarhet att man skulle vara representerad på webben 
och när framförallt forskare, lärare och studenter inom den akademiska världen krävde 
relevant, aktuell information tillgänglig dygnet runt, började det ställas upp regelverk 
för webbprofil och webbpolicy på samma sätt som det fanns grafiska profiler och i ett 
universitets webbpolicy ingår oftast detaljer som alternativ text på bilderna och 
komprimerade bilder som snabbt går att ladda ner. Man började upptäcka Jakob Nielsen 
och David Lynch och usabilitybegreppet. 
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Individualisternas tid verkar vara förbi i och med att de stora organisationerna har både 
regelverk, webbpolicy och webbpersonal och i den mån biblioteken släpps in i roten så 
får de en egen mapp och teknikertid med förmaningar att de skall följa samma regler 
som resten av webbplatsen. Webbplatserna vinner i konsekvens och enhetlighet men 
förlorar i personlighet. Men om personligheten skall bestå i fula sidor med färgade, 
mönstrade bakgrunder och grälla färger, kan i alla fall jag avstå. Det finns många andra 
sätt att göra webbplatsen personlig, t ex genom att skriva på ett enkelt, lättillgängligt 
sätt med lite humor och dessutom ta bort anonymiteten genom att presentera sig själv, 
ge webbplatsen ett ansikte. Det gäller förstås att gå en fin balansgång så att man inte 
förlorar trovärdigheten som akademisk institution.  
 
I kap 2 skrev jag att för mig är tredje generationens webbplats en plats med behaglig 
design, lättillgänglig och användbar. Användaren står i centrum och det betyder 
enkelhet, tillgänglighet och teknik som fungerar. Jag tror att min vision av de 
användarvänliga webbplatserna är på väg att realiseras i och med att jag märker ett 
ökande intresse för usability, användbarhet, världen över. Det visar sig inte minst i det 
intresse som man visar Jacob Nielsen och hans artikelserie Alertbox. Där har 
besökarantalet stigit från 576 000 besökare 1997 till 6,5 miljoner besökare år 2000. 
 
På sätt och vis har inte forskningen inom Människa-Dator Interaktion förändrats de 
senaste åren. Koncepten och grunderna är de samma: användarvänlighet, effektivitet 
och användartillfredsställelse. På 80-talet fokuserade man forskningen på de vana 
användarna men nu på 90-talet har webben förändrat inriktningen, nu studerar man den 
ovana datoranvändaren, den som saknar kunskap om systemet och gränssnittet.  
 
Den framtida forskningen inom MDI kommer att vara fokuserad på beteende. Det blir 
allt mer viktigt att förstå hur människor tänker och varför de gör som de gör. Man 
kommer att observera användarnas beteende, framförallt ovana datoranvändare, och 
iaktta hur de gör när de utför sina dagliga sysslor (Nielsen 1999) 
 
Nielsen skriver att det viktigaste kriteriet inom webbdesign är nerladdningshastigheten 
och så kommer det att förbli i ännu ett par år. Först omkring 2003 har tillräckligt många 
användare snabba uppkopplingar. Nu styr alltså den minimalistiska designen: korta 
sidor, komprimerade och/eller små bilder och ett miminum av multimedia. Detta i 
kombination med bra navigationsmekanismer och ett skrivsätt som tar hänsyn till att 
läsaren bläddrar igenom sidorna bör göra de bästa webbsidorna (Nielsen Alertbox 5 
april 1998) 
 
De flesta biblioteken som skall göra en webbplats med användarundervisning använder 
sig av universitetets datoravdelning. Det finns dock en del som t o m lämnar bort arbetet 
med webbplatsen till privata webbyråer, speciellt om det är en avancerad modulbaserad 
kurs. 
 
Det är kanske inte alltid så bra att låta webbyråernas designers och tekniker ta över helt, 
då riskerar vi webbsidor som helt och hållet består av Flash som man inte kan söka i och 
där de inbyggda navigationsmekanismerna är satta ur spel. ASP, javaskript, shockwave, 
cgi-skript kan bli utmärkta hjälpmedel för både användaren, bibliotekarien och den som 
skall underhålla webbplatsen. Men då måste man ha verklig nytta av resultatet. Att 
tynga ner sin egen eller användarens server med skript och sidor som kräver 
tilläggsprogram tycker jag är helt onödigt om inte resultatet tillför fördelar som 
överväger nackdelarna.  
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Om man som bibliotekarie vill göra sin webbplats användarvänlig så bör man arbeta 
tillsammans med teknikerna som skall konstruera webbdesignen. Ju mera webbplatsen 
fylls med teknik desto mindre kan bibliotekarien påverka resultatet. Det krävs samarbete 
och då måste man som bibliotekarie vara kunnig för att kunna påverka resultatet. 
 
Det är min förhoppning att bibliotekarier som vill göra egna webbaserade kurser i 
informationskompetens skall kunna använda den här undersökningen som ett verktyg 
och ett hjälpmedel, inte minst i diskussionerna med webbteknikerna. 
  
Slutsatser 
 
Som jag skrev i inledningen är det viktigt att presentera biblioteksundervisningen på 
webben så att det är användarvänligt. Med användarvänlig avser jag här att 
webbdesignen har egenskaper som gör det lätt att komma åt webbsidan, lätt att 
läsa den, lätt att tillgodogöra sig innehållet och lätt att återvinna informationen.  
 
Enligt min mening har de flesta kurserna här lyckats med det, ett par av dem har 
verkligen gjort ett fantastiskt arbete.  
 
Den webbplats som enligt min mening uppfyller kriteriet för användarvänlighet bäst är 
QuickStudy. Det är också den webbplats som fått mest kryss i "ja"-kolumnen. 
QuickStudy saknar visserligen meta-taggar, vilket gör den svår att katalogisera, 
klassificera och beskriva och innehållet uppdaterades sista gången 1999 men det är den 
som är mest användarvänlig. Många anser att ramar är nödvändigt för att få bra kontroll 
och navigeringsmekanismer men i QuickStudy ser jag ett bra exempel på att man klarar 
sig utan ramar. Webbplatsen påminner mycket om de mallar som Lynch presenterar i 
sitt avsnitt om Page Design (Lynch 1997, s. 51), den har ren, smakfull design, diskreta 
färger och detta utan bilder. Dessutom är den enkel att navigera, har alla tänkbara 
hjälpmedel och är snabb i nerladdningen.  
 
Den kurs som klarat sig sämst i granskningen är Core. Trots att Core ligger i en 
WebCT-ram och kan utnyttja de hjälpmedel som finns här, är den ett sorgligt kapitel. 
Tekniken fungerar sällan, grafiken är smutsig och överarbetad, bakgrunden är mörk och 
texten svårläst. I och med att tekniken, skripten, fungerar sällan fungerar också 
navigationen, som är sammankopplad med skripten, dåligt. Core uppfyller enligt min 
mening inte kriterierna för användarvänlighet och är, anser jag, vad Siegel kallar "en 
typiskt dåligt genomarbetad andra generationens webb-plats med sega bakgrunder och 
regnbågsgrafik" (Siegel 1998, s 15). 
 
Den kurs som klarat sig näst sämst beträffande användarvänlighet är Research Center 
och detta beror till största delen på att det inte finns några hjälpmedel: ingen hjälpsida, 
webbkarta, ordlista eller ordförklaringar samt att den är svårnavigerad. Dessutom är den 
så enkel i sin utformning att det måste vara ganska svårt att motivera studenter att läsa 
innehållet. Det låter som en paradox att den är för enkel för att vara användarvänlig men 
den är enligt min mening helt enkelt för tråkig för att vara tilltalande. Det är en första 
generationens webbplats och därmed borde den vara användarvänlig eftersom den 
baserar sig på ren HTML-kod. Enkel webbdesign behöver inte vara samma sak som trist 
men när texten är så pass svårtillgänglig och faktaspäckad som den här krävs det nog 
lite grafik och att sidorna disponerats annorlunda.  
 
Om QuickStudy är den mest användarvänliga och CORE den som är sämst är TILT den 
kurs som ger ett mest positivt intryck och det kan bero på att TILT är så fräsch och 
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ungdomlig. Målgruppen är studenter och om meningen är att studenter skall använda 
webbplatsen för att lära sig söka information krävs det en hel del av webbplatsen för att 
de verkligen skall göra det om inte kursen ingår i grundundervisningen och därmed ger  
poäng. Humor och personlighet kännetecknar TILT och detta i kombination med ett 
mycket viktigt kriterium för användarvänlighet, nämligen att TILT erbjuder en 
alternativ webbplats som är snabb och lättillgänglig, utan tung grafik och teknik gör att 
det är den kurs i alla fall jag helst rekommenderar. 
 
De övriga kurserna kan man säga uppfyller kriterierna för användarvänlighet. De är 
kanske inte så lättnavigerbara som man kunde önska och ej heller så lättillgängliga som 
man kunde önska men de går alla att använda utan problem. 
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5  Ordlista, förkortningar och 
  översättningsförklaringar i texten  
 
Till stor del är begreppen hämtade från Svenska Datatermgruppen, nedan förkortad sdg. 
Jag har även konsulterat svenska språknämnden i de fall det inte funnits någon svensk 
motsvarighet. När ordet är en översättning av en välkänd engelsk term, anges det 
engelska ordet inom parentes. 
 
ASP   Active Server Pages är en teknologi som utvecklats av MS. 
   Webbsidor som innehåller ASP skrivs i Javaskript, Visual Basic-skript 
   eller Perl och integreras sedan in i HTML-koden.  
Attribut  HTML är uppbyggt av element och elementen har olika attribut som 

beskriver elementens egenskaper 
Bokmärke   Sätt att spara den sida man besökt; man sparar URL-adressen under ett 
    bokmärke (i webbläsaren Netscape) 
Breadcrumb trail Symboler längst upp på sidan som skall visa sidan i förhållande till 
    hierarkierna över och under, 
CBT    Term som beskriver computer-delivered training (datorstödd  
    undervisning) 
CGI-skript   Programgränssnitt som ger webbläsare möjlighet att anropa ett 
     program på serverdatorn; används för åtkomst av dynamiska data, 
    såsom data i en databas (sdg) 
Chat, chatta  Kommunikation i realtid via datorn 
Cookie   Ett meddelande i form av en liten textfil som servern skickar till 
    användarens dator. Meddelandet gör att servern känner igen 

användaren nästa gång denne loggar in. 
Defaultvärde Det förhandsinställda värdet som man automatiskt får om man inte 

aktivt väljer något annat värde 
E-lärande    (E-learning) Det nya begreppet för undervisning över nätet. Andra 
    uttryck är interaktivt lärande, interaktiv utbildning, webbaserat 
    lärande,  WBL (på  engelska, Web Based Learning eller WBT, Web 
    Based Training) *1  
FAQ     Frequently Asked Questions. De vanligast förekommande frågorna 
    som kommer in till en webbplats 
Favorit   Sätt att spara den sida man besökt; man sparar URL-adressen "bland 
    sina favoriter" (i webbläsaren Internet Explorer, IE) 
Flash    Program som man använder när man tillverkar animationer 
Font Face    Typsnittsfunktion i HTML som styr vilket typsnitt webbläsaren i 
    första hand presenterar på skärmen. 
FTP    (File Transfer Protocol). Filöverföringsprotokoll. Protokoll på Internet 
    som hanterar filöverföring. 
Förval   Defaultvärde – förvalt värde som datorn använder om användaren inte 
    väljer annat värde 
Element   HTML är uppbyggt av element och elementen har olika attribut som 
    beskriver elementens egenskaper 
Gateway   Gateway, (nät)sluss (sdg) 
Gif, jpg   Olika bildformat på webben. Gif-bilder kan animeras, göra rörliga. 

                                                 
1 För en utförlig artikel skriven av Klas Karlgren på DSV om begreppet e-learning, se:  
http://www.dsv.su.se/~klas/Learn/E-learning/e-learning.html. 
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Gränssnitt    Kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system (sdg) 
GUI     (Graphical User Interface) eller grafiskt användargränssnitt är MS 
    Windows eller Macintoshs grafiska användargränssnitt. Kännetecknas 
    av bruket av pekare, menyer, fönster och ikoner (wimp) 
IE    Internet Explorer, Microsofts webbläsare 
Imagemap  Klickbart område på en bild, meny eller en karta. 
Ingångssida  Webbsida som tjänar som huvudingång till viss webbplats (sdg) 
Insticksprogram  Se plug-in 
Interaktion   Kommunikation mellan en användare och datorn 
Interlaced   Interlaced (sammanflätad). En bild som laddas ned i flera omgångar 
Internet    Det internationella datornät som har den största utbredningen och som 
    bygger på TCP/IP, en standard för datakommunikation (sdg) 
Domänadress,   Adress till en organisation o.d. eller till en dator på Internet (sdg) 
Internetadress   Övergripande term för de olika typerna av adresser som används på 
    adresser som används på Internet (sdg) 
Intranät   Internt datornät (t.ex. inom en organisation) som utnyttjar samma 
    teknik som Internet, men som inte är åtkomligt från Internet (sdg) 
Java-program  Programspråk som används på webben 
Javaskript    Programkod för speciella funktioner för utforming av webbsidor. 
Länk    [i webbsammanhang:] koppling från en viss plats (en symbol, en bild  
    eller ett markerat ord) på en webbsida till en annan plats på samma 
    eller på en annan webbsida (sdg) 
Länkar inuti  
texten   (In-line links). När länkarna ligger inuti texten i st f i en lista på sidan 
Modul   Modul används här i betydelsen separat enhet 
HTML    Hyper Text Markup Language. Programmerings- samt 

textuppmärkningsspråk för att skapa webbsidor.  
Mouse-over   Funktion som förändrar det område som markeras med musen,  
    exempelvis lyser upp text när markören placeras över denna. 
Navigations-   De olika sätt med vilka en användare kan navigera på en sida eller en 
mekanismer   webbplats 
Navigations- 
meny    (Navigation bar) rad med knappar som hjälp vid navigering 
Netscape   En av de två största webbläsarna 
Nätverka   Försök till översättning av networking. Det finns tyvärr inget 
    vedertaget svenskt begrepp än.  
Netnews/ 
Usenet news  Forum för diskussion på Internet  
Nätet    Kortform av ”det internationella datornätet", används här som 
    synonym för Internet 
Perl    Programspråk som ofta används för att skriva cgi-program.  
Pixel     Bildpunkt, bildelement, enhet inom datorgrafik. Man beskriver  
    bildskärmens bredd och bilders storlek i pixlar. 
Plattform    Specifik datorutrustning, programvara eller kombination av dessa 
Plug-in   Insticksprogram, extraprogram som används parallellt med 
    webbläsaren för att utföra vissa funktioner, t ex titta på 
    Shockwavefilmer 
Quiz    Test (sdg) 
Ramar   (Frames) [i webbsammanhang:] teknik inom HTML som möjliggör 
    indelning av en webbsida i flera rutor (sdg) 
Ramverk,    (Frameset) Uppsättning ramar som tillsammans bildar en webbplats 
    ramuppsättning   
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Rulla, skrolla  (scroll) Förflytta text eller bild kontinuerligt på bildskärm eller i 
    fönster 
SGML   standarder för att notera i texter och dokument vilka logiska kategorier 
   olika textavsnitt tillhör 
Shockwave   Benämning på ett program som används för att tillverka filmer för 

webben 
Spacers   Små, genomskinliga gifbilder som används för att positionera texten 
Stylesheets   Även kallade CSS, Stilmall, formatmall som styr webbsidans utseende 
    vad gäller typsnitt, text och bilders placering på skärmen. 
Tagg    (tag) Tecken eller teckenkombination som används för märkning eller 
    klassificering av datamarkering i html som består av ett element  
Textlänkar   Inline links - länkar inuti texten 
Thumbprints  Minibilder  (även thumbnails) 
URL    Uniform Resource Locator. En URL är en adress som består av en 
    teckensträng som unikt identifierar en resurs på webben 
Webbadress   Adress inom www, normalt till en webbsida 
Webbläsare   (Browser). Datorprogram för hämtning och visning av information via 
    World Wide Web 
Webbplats   (website). Används sammanfattande om ett företags eller institutions 
    webbsidor.  
Webbkarta   (Site-map) Översikt över webbplatsen. Framställning på webbsida 
    som överskådligt redovisar hur webbplatsen är uppbyggd   
WTP    Web top publishing. Dokument som producerats på en dator för 

publicering på webben.  
Välkomstskärm  Den första sidan begränsad till upplösningen 600 x 800, det första man 
    ser av startsidan 
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6. Sammanfattning 
 
De senaste åren har webbens potential vad beträffar studier och lärande allt mer upp-
märksammats. Många bibliotek har sedan flera år tillbaka delar av sitt undervisnings-
material inom biblioteksundervisningen på Internet men även modulbaserade 
webbkurser i informationskompetens börjar bli vanliga, speciellt i USA. Kurserna går 
vanligtvis ut på att lära ut effektiv informationssökning.  
 
Vill man lägga ut sin biblioteksundervisning på webben så går det inte att använda sig 
av samma regelverk som för det skrivna ordet utan det gäller även att presentera 
materialet så att det är användarvänligt och lättillgängligt, lätt att hitta i och lätt att lära 
sig av. Det gäller att göra sitt undervisningsmaterial så engagerande som möjligt genom 
ett attraktivt gränssnitt och lättillgängliga texter. Man bör tänka på utformningen av sin 
webbplats, webbdesignen. 
 
Syftet med den här uppsatsen är dels att utveckla ett granskningsinstrument för 
bedömning av kvalitet på webbplatser för undervisning om informationskompetens,  
dels att pröva detta instrument på ett antal webbplatser med biblioteksundervisning.  
 
Granskningsinstrumentet består av fyra olika bedömningsformulär med riktlinjer för att 
bedöma användarvänlig webbdesign. Riktlinjerna i formulären har valts ut genom 
studier av referensverk samt fältstudier på webben. Referensverken grundar sig bl a på 
Människa-dator Interaktion, MDI.  
 
De fyra bedömningsformulären består av Dokumentegenskaper, Struktur och 
navigering, Visuella egenskaper samt Tillgänglighet. 
 
I Dokumentegenskaper beskrivs dokumentet och dess egenskaper, dokumentets 
identitetsbärare, hur den skrivna texten är uppdelad och den språkliga utformningen. Här 
finns även hjälpmedel förutom navigationshjälpmedel samt journalistiska och 
bibliografiska detaljer: vem, vad och när. Webbstruktur och navigering behandlar 
webbplatsens struktur och hierarki samt navigationsmekanismer. I 
bedömningsformuläret Visuell presentation finns de riktlinjer som täcker in hur 
användaren uppfattar webbsidan visuellt, om texten är lätt att läsa eller det finns visuella 
störningsmoment samt om sidorna och raderna är korta. Det fjärde 
bedömningsformuläret, Tillgänglighet, gäller den allmänna tillgängligheten och tar upp 
faktorer som är viktiga om man vill nå så många användare som möjligt. 
 
För att pröva granskningsinstrumentet har jag valt ut åtta webbplatser, modulbaserade 
webbkurser i informationskompetens, som undersökts och sedan analyserats. Sex av 
webbplatserna är från USA, en från UK och en kommer från Sverige. 
 
Resultatet av undersökningen är att samtliga webbplatser utom två av de undersökta 
webbplatserna uppfyller kriterierna som jag ställt upp för användarvänliga webbsidor. 
Två av platserna, QuickStudy och TILT, utmärker sig speciellt. De är lätta att söka i, 
lätta att läsa och går snabbt att ladda ner och bedöms alltså som användarvänliga och 
lättillgängliga.  
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Bilaga 1: Bedömningsformulär 
 
Dokumentegenskaper   
 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja  Nej  Delvis 
Välkomstskärmen ryms på en skärmbild / viktigt längst upp 
på sidan  

   

Tydliga över- och underrubriker     
Meta    
Lättbegripligt och okomplicerat språk    
Korrekt grammatik och stavning     
Förkortningar och akronymer är förklarade    
Upphovsmannen/institutionen angiven     
Kontakt, e-post    
Hjälpsida eller webbplatsbeskrivning    
Ordlista eller ordförklaringar    
Förkortningar och akronymer är förklarade    
Innehållet nyligen uppdaterat     
Titel finns     
Separat utskrift av hela dokumentet    
 
Webbstruktur och navigering  
 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Hierarki med max 3 nivåer    
Enkla och logiska URL-adresser    
Hem-URL-adress på ingångssidan    
Länk till ingångssidan på varje sida     
Navigationsmeny    
Alla sidor lika och identifierbara som tillhörande samma plats    
Alla sidor fristående     
Fritt från dead-end sidor     
Länkar till andra relaterade platser    
Navigationsknappar framåt/bakåt    
Fritt från brutna länkar    
Separata moduler    
 
 



Visuell presentation  
 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Bakgrund/bakgrundsbild omönstrad    
Texten kontrasterar mot bakgrunden    
Standardtypsnitt med standardutseende    
Stora lättläsliga typsnitt    
Sparsamt med multimedia    
Vita områden effektivt använda    
Visuell återkoppling     
Sidorna korta     
Raderna korta     
 
Tillgänglighet 
 
Riktlinjer Förekomst 
 Ja Nej Delvis 
Alternativ text på bilderna för synskadade    
Länkarna tydliga och betydelsebärande    
Korta nerladdningstider     
God kontrast på för- och bakgrundsfärger     
Fritt från blinkande text och/eller bilder    
Informationsblock     
Innehållsförteckning eller karta     
Enkel navigering    
Fritt från ramar    
Tekniken fungerar    
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6. Quickstudy : Library Research Guide 2001-03-08 
 

 



Bildbilaga till Användarundervisning på webben / Birgitta Åkerud 
 

7.  TILT – Texas Information Literacy Tutorial  2001-01-17 
 

 
 
 
8. Biblioteksguiden för distansstuderande 2001-01-17 
 

 
 
 
 
 


