Dragspelsmeny
En dragspelsmeny är en lista av rubriker som
kan klickas på för att visa eller dölja innehållet
under respektive rubrik.
En dragspelsmeny ger användaren kontroll att själv visa det
innehåll hon är intresserad av eller väljer att ignorera. Det gör
också att en texttung sida känns mindre överväldigande.
Ett dragspel kan inte placeras inuti ett dragspel - håll det till en
nivå.
Undvik dragspelsmenyer om besökaren behöver det mesta eller
allt innehåll för att få svar på sina frågor. Bättre då att visa hela
innehållet, om det stöds av användarscenariot.
Det är svårare att klicka igenom rubrikerna i en dragspelsmeny,
än att scrolla igenom en lång sida med tydliga rubriker.
Använd alltså dragspelsmenyer med försiktighet.

Frågor och svar
Frågor och svar presenteras i en lista av vanliga
frågor som kan klickas på för att visa eller dölja
svaret på frågan.
Om det finns det behov av att visa många frågor och svar direkt
efter varandra kan det bli svårt att få överblick. Försök då att dela
upp innehållet i frågeområden med hjälp av mellanrubriker.
Om ett frågeområde är för stort för att rymmas här, med svar på
några få rader, kan du också med en länk leda användaren vidare
till en innehållssida, där frågan får ett fullständigt svar.

Relaterat innehåll
Relaterat innehåll är en fristående modul som
kan presenteras sist på en innehållssida.
Puffarna här ska fungera som en väg vidare för
användaren.
Här kan du tipsa användaren om annat relevant innehåll på
webbplatsen, som har koppling till innehållssidan. Det kan till
exempel vara en kompetensutvecklingsinsats, en
forskningsartikel, ett pressmeddelande, en publikation eller en
text under Lagar och regler. Relaterat innehåll ska erbjuda
inspiration och/eller fördjupning.
Textblocken består av en kategori (i kapitäler) t.ex.
KOMPETENSUTVECKLING, en rubrik och en kort brödtext.

Puffar
Välj i första hand puffar utifrån vad som är
aktuellt i den verksamhet informationen vänder
sig till.
Fundera på hur vi kan hjälpa användaren med puffarna och skapa
genvägar till efterfrågat och/eller aktuellt innehåll.
Ge så mycket information som möjligt redan i puffen.
Användaren ska inte behöva gissa vad som finns bakom länken.
Puffar finns i tre storlekar och kan kombineras efter behov. Tänk
på att inte skapa en allt för repetitiv sida med för många liknande
puffar staplade på varandra. Tänk på att bilder drar blickarna till
sig.
Om det behövs fler än nio puffar - fundera på att använda en lista
istället.

Notis
När det sker förändringar på ett område kopplat
till kärninnehåll, som är av stort intresse för
användaren, så ska detta uppmärksammas med
hjälp av en tidsstyrd notis.
Notisen visas överst på innehållssidan. Skriv en rubrik som
förklarar vad som är uppdaterat. Den förklarande texten kan
innehålla flera rader med text och länkar. Blir texten för lång fäller
användaren ut notisen för att visa hela texten, med hjälp av en
“visa-mer-länk”..

Listor & kalenderposter
Använd listor för innehåll som presenteras i
kronologisk ordning, med samma typ av
innehåll.
1. Pressmeddelanden, presenteras med datum och rubrik i
datumordning.
2. Kalenderposter, med rubrik, kategori och fakta om händelsen
(datum, plats, omfattning).
3. Kommande provdatum för nationella prov.
En listning ska inte användas i samma syfte som puffar. Här
handlar det om att ge en aktualitetskänsla.

Innehållsnavigation
Använd denna modul för att skapa genvägar
djupare ner i strukturen till innehållssidor eller
översiktssidor som är samlade under en rubrik.
Utrymmet på sidan gör att länknamnen måste vara så korta som
möjligt. För många länkar gör det svårt för användaren att
överblicka innehållet, fundera på om det går att gruppera länkar
under mellanrubriker.
Länkarna ska hjälpa användaren att direkt komma till specifikt
innehåll. Fundera på vilken typ av information som kan hjälpa
användaren.
T.ex. kan det hjälpa användaren att direkt på understartsidan för
Undervisning i grundskolan ha en innehållsnavigation med
genvägar direkt till alla kurs- och läroplaner. På
Gör listorna i alfabetisk ordning.

Innehållsförteckning
På långa innehållssidor kan det behövas en
innehållsförteckning så att användaren snabbt
får överblick över innehållet på sidan.
Länkarna i innehållsförteckningen fungerar som ankarlänkar och
tar användaren direkt till innehållet hon klickar på genom att
förflytta användaren dit på sidan.
Det är viktigt att rubrikerna är tydliga och följer rätt hierarki (ett
indrag för mellanrubriker under en huvudrubrik). Rubriken i
innehållsförteckningen ska vara samma som rubriken längre ned
på sidan.
Länka inte till annat än rubriker i innehållsförteckningen.
Länka inte till rubriker som ligger mer än två nivåer ner i hierarkin.

