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PedagogGuiden - ett biblioteksstöd på webben med fokus på användarvänlighet, 
tillgänglighet och design 
 
PedagogGuiden  (www.pedagogguiden.se) har utvecklats för att möta ett behov av 
biblioteksstöd för det växande antalet lärarstuderande på distans. Webbplatsen invigdes i 
februari 2004 och projektet har möjliggjorts med medel från BIBSAM, i och med deras 
satsning på biblioteksstöd för distansstuderande.  
 
Målgruppen för webbplatsen är förutom distansstuderande också lärarstuderande på campus, 
yrkesverksamma lärare och bibliotekarier på lärarutbildningsbibliotek och skolbibliotek. 
PedagogGuiden innehåller både en kortfattad sökguide i informationssökning och en 
länksamling med webbsidor speciellt utvalda för pedagoger på alla stadier i 
utbildningsväsendet. Fokus har legat på att utveckla en användarvänlig och tillgänglig resurs, 
som också ska vara grafiskt tilltalande 
 
 
Utgångspunkter 
Utgångspunkter för arbetet med PedagogGuiden var två befintliga resurser för 
informationssökning för lärarstuderande; ”Länksamling för pedagoger” och ”Biblioteket”. 
Den första en länksamling som dels innehöll länkar till webbsidor inom pedagogik och 
ämnesmetodik, dels en samling startpunkter för informationssökning. Den andra, 
”Biblioteket”, var ett virtuellt kursbibliotek speciellt utvecklad för en nätbaserad campuskurs 
på lärarutbildningen. Dessa båda resurser var utvecklade ur ett bibliotekarieperspektiv och 
även om de byggde på våra erfarenheter från referensarbete och undervisning, var det 
framförallt våra antaganden om studenternas behov som varit vägledande. Eftersom 
användarperspektivet var en viktig utgångspunkt i det nya projektet ville vi starta med att ta 
reda på hur studenter och lärare uppfattade och använde bibliotekets webbsidor. Vi misstänkte 
av våra informationssökningssidor fungerade relativt dåligt utan handledning. T.ex. har 
mycket av bibliotekets undervisning gått ut på att lära studenterna använda de 
informationssökningssidor, som egentligen var tänkta att stödja och underlätta deras lärande. 
Mycket av vår och studenternas energi gick vid undervisningstillfällena åt att navigera och 
hantera, och sällan hann vi fram till de intressanta frågorna kring informationskompetens och 
lärande. Vi inledde därför arbetet med PedagogGuiden med användartester av våra 
biblioteksresurser på nätet. 
 
Användartester 
De 11 tespersonerna fick ett antal informationssökningsfrågor och deras sökningar filmades. 
Efteråt samlades vi i grupper för en uppföljande diskussion. Vi var måna om att avdramatisera 
själva testsituationen och betonade att det var webbplatsen som skulle testas, inte 
testpersonernas färdigheter som informationssökare.  
 
För att dokumentera sökningarna använde vi oss av programmet Windows Media Encoder, 
som filmar aktiviteten på skärmen. Just att filma är enligt våra tidigare erfarenheter av 
webbtestning, ett bra sätt att fånga söksituationen i en så naturlig och ostörd situation som 
möjligt. 
 
Analysen av användartesterna bekräftade våra misstankar om att våra biblioteksresurser 
fungerade tämligen dåligt utan handledning. Alla testpersoner hade olika sökstrategier, men vi 
såg tydliga tendenser på problem som återkom hos flera av dem. De flesta valde ”trial&error” 
framför att läsa hjälptexter. Bibliotekens fackuttryck ställde till problem, liksom långa listor 
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med länkar. Det visade sig också att datorvanan har betydelse för hur man lyckades i 
informationssökningsprocessen. Testresultaten har varit vägledande i arbetet med den nya 
tjänsten. 
 
I ett slutskede av projektet testades även den nästan färdiga sidan. Samma 
informationssökningsfrågor och samma tillvägagångssätt användes, men med en ny testgrupp. 
Vi såg tydligt att vår strävan att undvika bibliotekstermer som ingångar till sidorna, givit 
resultat och att testpersonerna hade lättare att navigera. Men allt flöt inte friktionsfritt. 
Fortfarande hade testpersonerna svårigheter med sökningar i databaser, framförallt de som 
saknar ”google-metodik”. Man misslyckas t.ex. med kombinationssökningar och försöker 
hellre gång på gång, utan att ta hjälp av hjälptexter.  
 
 
Design och layout 
I projektansökan lade vi stor vikt vid att den nya tjänsten skulle utformas med professionell 
och tilltalande grafisk design. Till projektet kopplades en grafisk formgivare, Pia Östlund. 
Hennes tankar är att designen ska göra PedagogGuiden inspirerande att använda, den ska 
stimulera utan att störa koncentrationen. Det är framförallt i länksamlingsdelen som det finns 
bilder som ska inspirera och väcka nyfikenhet. En lärare kommenterade den färdiga 
PedagogGuiden, med att bilderna hjälper till att avdramatiserar informationssökningen. Något 
som verkligen gladde oss eftersom just detta varit ett viktigt mål ; att avdramatisera och 
undvika ”märkvärdifiering”! 
 
Sidornas utformande har varit ett samarbete mellan framför allt Pia Östlund, Maria Cederblad 
som är webbansvarig på BIT och Ann Lundgren som är systemutvecklare. Alla har med sina 
olika ingångar bidragit till att skapa en god webbdesign som ska finnas och upplevas utan att 
märkas eller störa. Målet är att designen ska öka läsbarheten, och underlätta navigeringen. 
 
En enkel detalj som vi hoppas ska underlätta navigeringen, är att de olika sidorna i Sökguiden 
har olika färg. Den vänsterställa sökhjälpen är till för att hjälpa den ovane, men ska samtidigt 
inte störa den vane användaren. När man inte längre behöver läsa hjälptexterna, fungerar 
färgbården i vänstermarginalen bara som en grafisk detalj. 
 
 
Tillgänglighet 
Bibliotek och IT arbetar sedan ett par år medvetet med att öka den digitala tillgängligheten för 
funktionshindrade, framförallt läshandikappade, studenter.  Det var alltså naturligt att ha detta 
som en utgångspunkt även för arbetet med PedagogGuiden. Vi hade för avsikt att testa guiden 
på läshandikappade studenter, men vi lyckades inte få kontakt med testpersoner med synskada 
eller dyslexi till våra sluttester.  
 
Vi har dock med oss erfarenheter från vårt tidigare arbete med digital 
tillgänglighetsanpassning. T.ex. har alla illustrationer försetts med alt-texter för att fungera 
med talsyntes. Vi har också undvikit pop-up fönster eftersom sådana försvårar 
tillgängligheten. Eftersom texten i SökGuiden är relativt liten, har vi varit noga med att den 
ska kunna förstoras med hjälp av webbläsarnas inställningar.  
 
På varje sida i Sökguiden finns i hjälprutan en länk vidare till en samlad information om BITs 
tjänster för läshandikappade. Här kan man läsa mer om anpassade datorer vid Malmö 
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högskolas bibliotek, hur man lånar talböcker m.m. Under Sök böcker har vi lyft fram Talboks- 
och punkskriftsbibliotekets katalog, Handikat. 
 
 
Sökguiden 
I arbetet med Sökguiden har resultatet av användartesterna varit vägledande. Eftersom vi i 
testerna såg att biblioteksterminologin ställde till problem, har vi vinnlagt oss om att undvika 
fackuttryck utan förklaringar. I vårt tidigare arbete med det virtuella kursbiblioteket var 
utgångspunkten frågan ”Vad letar du efter”?”. Vi valde att fortsätta på det spåret, men 
modifiera ingångarna. T.ex. såg vi att ”Sök webbsidor” som en ingång till söktjänster på nätet, 
inte var entydig. Vid ett enkelt lapptest i biblioteket, såg vi att flera användare betraktade all 
informationssökning som att de sökte webbsidor, även när de sökte i bibliotekskataloger och 
databaser. Vi har därför istället valt att kalla sökingången till söktjänster för ”Sök själv på 
nätet”.  När det gäller terminologin kring söktjänster på nätet är den långt ifrån klar och 
entydig. Vi använder oss på bibliotekets webbplats omväxlande av begreppen ämneslistor, 
länksamlingar och webbkatalog, för samma företeelse. Vi valde att konsekvent följa 
terminologin som används i Informationssökning på Internet (Våge m.fl., 2003) och använder 
således begreppen söktjänst, sökmotor och webbkatalog. 
 
Vi ville undvika att använda termer som bibliotekskatalog och databas, som ingångar. Vi har 
däremot inte undvikit termerna i sig, utan förklarar dem istället i Sökguidens hjälptexter. För 
att komma till bibliotekskataloger och boklådor, har vi valt ingången ”Sök böcker” och till 
artikeldatabaserna rubriken ”Sök artiklar”. Mer problematiskt blev det att presentera de 
ämnesspecifika databaserna.  Till slut valde vi ingången ”Sök för fördjupning, examensarbete 
och forskning”, eftersom det är vid dessa tillfällen de flesta kommer i kontakt med 
ämnesspecifika databaser. 
 
Tanken med Sökguiden är att den ska fungera som ett stöd i informationssökningsprocessen. 
Vår ambition har varit att ge stöd och hjälp åt den som behöver, samtidigt som förklarande 
texter inte ska störa den vane användaren. Vi valde därför att lägga sökhjälperna i en 
vänsterställd meny.  Vi har medvetet valt att hålla texterna enkla och korta. Långa förklarande 
texter kan inte ersätta personlig handledning, utan istället tror vi de avskräcker en osäker 
användare. Räcker inte sökhjälperna på sidan, uppmanar vi istället våra användare att 
kontakta oss. På varje sida i Sökguiden finns en hjälpruta med kontaktinformation. 
 
I användartestet såg vi också att långa listor med resurser och länkar, var problematiskt. Våra 
testpersoner scrollade sällan ner på sidorna och missade på så sätt bra länkar långt ner på en 
sida. Vi funderade i analysen av testerna på, om det kunde vara så att man uppfattar en lista 
som att någon gjort en prioritering av resurserna när det egentligen rör sig om en alfabetiserad 
lista. Vi har i Sökguiden gjort ett urval av resurser istället för att presentera fullständiga listor 
över allt som biblioteket kan erbjuda. Detta urval har vi baserat på våra erfarenheter från 
undervisning och referensarbete på ett lärarutbildningsbibliotek. Eftersom ”PedagogGuiden” 
ska vara en målgruppsanpassad tjänst, har vi valt de informationssökningskällor som vi tycker 
är användbara och relevanta för blivande lä rare. Vi menar att man som bibliotekarie inte ska 
vara rädd för att göra urval och rekommendationer. Vi gör det ständigt i vårt arbete när vi gör 
inköp, handleder och undervisar. På bibliotekens webbsidor finns det däremot en tendens att 
man presentera allt, utan att göra en värdering eller rekommendation. Poängen är att 
Sökguiden ska vara just en guide, en hjälp i ett informationsutbud som många gånger känns 
överväldigande och kanske t.o.m. skrämmande. För den som vill gå vidare finns det 
naturligtvis länkar till bibliotekets fullständiga utbud av licensierade databaser. 
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Länkar för pedagoger 
Andra delen av PedagogGuiden är en länksamling med webbsidor för lärarstuderande och 
pedagoger. Länkarna är utvalda för att fungera som underlag för lektionsplanering eller 
kompetensutveckling, och som kompletterande studiematerial t.ex. för lärarstuderande på 
distans. De flesta ämnen i ungdomsskolan finns representerade, men vi har valt bort länkar 
som är anpassade till elever, till förmån för material som direkt vänder sig till våra 
målgrupper. När det gäller att hitta webbsidor till elevers arbete i skolan, hänvisar vi både i 
Sökguiden och i ”Om PedagogGuiden” till Länkskafferiet.  
 
Vi har inom de olika skolämnena koncentrerat oss på pedagogiskt material, sidor speciellt 
anpassade och utvecklade för skolan. Men här finns också en del allmänna länkar som vi 
bedömt som intressanta för lärare. Under rubriken ”Skola, utbildning och pedagogik” finns 
webbsidor som berör skolan utan att vara ämnesanknutna. Här hittar man underrubriker som 
t.ex. ”Allmänna lärarlänkar”, ”Barns och elevers rättigheter”, ”Distanspedagogik”, 
”Läroplaner och styrdokument”, ”Nätbaserade läromedel & lektionstips”, ”Pedagogisk 
forskning och teori”. 
 
Det är viktigt att följa utvecklingen på skolans område och att i dialog med användarna 
tillsammans utveckla länksamlingen. Som tidigare nämnts är en målgrupp för 
”PedagogGuiden” yrkesverksamma lärare. Tyvärr är det mycket som dessa inte kommer åt i 
Sökguiden i form av licensierade databaser. I länksamlingsdelen har vi däremot valt att endast 
presentera fria resurser. Vi hoppas att den på så sätt kan fungera som ett ställe där lärare kan 
dela med sig av användbara länkar till kollegor. På varje sida i länksamlingen finns en e-
postadress till vilken man kan skicka tips och bidra med egna länkar (eller ha synpunkter på 
befintliga länkar). På sidan ”OM PedagogGuiden” finns kriterier för länkurval. 
 
 
Fortsatt utveckling 
Det erfarenheter vi gjort i arbetet med PedagogGuiden har i hög grad påverkat andra delar av 
vårt arbete på Bibliotek och IT. Vi har t.ex. omarbetat våra informationssökningssidor. 
Erfarenheterna från användartesterna i PedagogGuiden har påverkar detta arbete och även 
inspirerat till nya tester. Varje modifiering av ingångar till resurserna har testats med 
lapptester. (Ett lapptest är kanske det enklaste och snabbaste sättet att testa en webbsida. 
Testpersonen får sökingångarna presenterade på lappar och ombeds markera vilken ingång 
han/hon skulle välja för att hitta svaret på en fråga.) Vår ambition är att Bibliotek & ITs nya 
informationssökningssidor bättre ska anpassas efter våra användares behov, att de ska vara 
tillgängligare och ha en mer tilltalande layout, än de gamla. 
 
Sedan invigningen av PedagogGuiden i februari, har vi insett skillnaden mellan att arbeta med 
den som ett utvecklingsprojekt och att ha det som en del av den ordinarie verksamheten. 
Uppdateringar och länkbevakning är tunga delar, som vi känner att vi inte har den tid vi borde 
ha för att riktigt känna oss nöjda. Men vi får ständigt länkar från lärare och studenter på 
lärarutbildning. Vi har också sett att uppmaningar till yrkesverksamma lärare att dela med sig 
av länktips, gett resultat. Vi hoppas att vi får ännu fler bidrag i fortsättningen, gärna från 
bibliotekarier både på skol- och högskolebibliotek. Förhoppningsvis kan PedagogGuiden i 
fortsättningen fungera som en plattform att dela med sig av arbets- och inspirationsmaterial. 
 
Något som vi påpekat i vår rapport till BIBSAM är problematiken kring de licensierade 
databaserna. Tyvärr innebär det att studenter som lärt känna våra databaser som användbara 
resurser för lärare, inte kan fortsätta använda dessa som yrkesverksamma. (Verkligenheten är 
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dessvärre sådan att många skolor inte satsar på avgiftsbelagda databaser.) Detta innebär ett 
problem för yrkesverksamma att aktivt kunna följa kunskapsutvecklingen på sitt område och 
ett hinder för ett livslångt lärande.  
 
Samma problematik hindrar ”PedagogGuiden” att fungera som nationell tjänst för 
lärarstuderande runt om i landet. Så länge vi är hänvisade till proxylösningar kopplade till 
Bibliotek & ITs avtal, begränsas användandet av databaser till Malmö högskolas studenter. Vi 
hoppas att BIBSAM och Nätuniversitetet undersöker möjligheterna att införa nationella 
lösningar för access till de elektroniska resurserna. Detta skulle betyda mycket både för 
studenterna och för samarbetet mellan högskolebiblioteken i landet. 
 
Avslutningsvis vill vi sammanfatta i några punkter som vi tror kan vara till hjälp för andra 
som utvecklar liknande tjänster. Någon vi speciellt vill framhålla är att: 
 
Bibliotek som utvecklar sökguider:  
- bör ha ett användarperspektiv och testa mer 
- våga göra urval och rekommendationer  
- undvika fackuttryck från biblioteksvärlden 
 
Man kan också se att:  
- datorvanan har betydelse för hur man lyckas i sökprocessen  
- design och layout ökar användarvänligheten 
 
Mer information om projektet finns i slutrapporten till BIBSAM: 
http://www.kb.se/bibsam/bidrag/projbidr/avslutade/2004/pedagogguiden.pdf 
 
Litteratur: 
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