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TILBAGE- og FREM-funktioner på websiden 
 

Kvikstart vejledning 

Et passende sted i BODY-sektionen af din webside indsætter du følgende script: 

<a href="javascript:history.back()">Gå tilbage</a>  
<a href="javascript:history.forward()">Gå frem</a>  
 

Et klik på ordene "Gå tilbage"  vil bringe brugeren tilbage til den foregående side. Et klik på 
ordene "Gå frem" vil bringe brugeren frem til den næste side. 

Begge funktioner afhænger af, at historikfilen indeholder websider, som er indlæst enten 
tidligere eller senere end den aktuelle side, i den aktuelle session. 

En alternativ metode til at opnå det samme er at oprette et lille separat script: 

<script language="JavaScript"> 
<!-- 
     function retrace() 
     { 
     history.back()  
     } 
 
// --> 
</script> 

og lade en funktion kalde en funktion: 

<a href="#" onClick="retrace();">Gå tilbage</a> 

Reflektioner 

De to metoder history.back og history.forward er identiske  med browserens Frem- og Tilba-
ge-knap, og virker på samme grundlag. 

Det vil sige, at det er browserens historik fra den igangværende browsersession, der benyttes. 

Denne historik beskæftiger sig med dokumenter, og ikke med URL'er. Denne historik 
omfatter en "stak" af dokumenter i den orden, der er indlæst i browseren: 

Dokument nr. 1 
Dokument nr. 2 
Dokument nr. 3 
Dokument nr. 4 
Dokument nr. 5 
 
Funktionskaldet til history.forward vil således ikke give noget resultat fra Dokument nr. 5, 
og funktionskaldet til history.back vil ikke give noget resultat fra Dokument nr. 1. 

Virkning i rammesæt 

Er de ovenfor nævnte 5 dokumenter indholdssiderne i et rammesæt, kan historik-filen se således 
ud: 



F:\kompendium\SNIPPETS\browserens historik.doc 30-01-2001  

Index.htm 
Dokument nr. 1 
Dokument nr. 2 
Dokument nr. 3 
Dokument nr. 4 
Dokument nr. 5 
 

- dersom brugeren har betragtet siderne 1-5 ved at aktivere rammesættets menupunkter. 

Det betyder, at dersom brugeren aktiverer "Gå tilbage"-funktionen fra dokument nr. 5, indlæses 
dokument nr. 4. Der skal 5 klik til for at nå tilbage til rammesættet (index-filen). 

 

 

(Litteratur: The JavaScript Bible, Danny Goodman, IDG 1999) 
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