
<Webbutvecklare lektion="01">

Kursledare: Mahmud Al Hakim



Lektionstillfällets mål
• Introduktion till kursen
• WWW, Historia, W3C
• Webbläsare
• Editorer, VS Code, Emmet
• HTML (Grundläggande)
• Grundstruktur

DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, META, BODY
• HTML Kommentarer
• Taggar/Element
• Blockelement

H1-H6, P, HR, DIV, PRE
• Inline-element: BR, SPAN
• Textformatering, entiteter och symboler

• Semantiska element
HEADER, NAV, MAIN, SECTION, ARTICLE, ASIDE, 
ADDRESS, FOOTER

• Attribut, globala attribut: LANG, TITLE, HIDDEN, ID
• Länkar: A-taggen

Lokala/interna länkar. Externa länkar 
Attributet target
E-postlänkar
Bokmärken

• Listor: Punktlistor, UL, LI
Numrerade listor, OL

• Bilder: IMG-taggen
Bildformat (PNG, JPG, GIF)
Bildlänkar

• iframe, Google Maps
• HTML Validering

W3C Markup Validation Service

https://validator.w3.org/


Kursledare och 
kompetens/erfarenhet

• Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och 
har läst en pedagogisk utbildning på Lärarhögskolan i 
Stockholm. 

• Han har en Magisterexamen i Tillämpad 
Informationsteknik och har skrivit en uppsats om 
"Mobile Ajax" på Swedish Institute of Computer 
Science (SICS). 

• Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och 
jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, 
webbutvecklare, fotografer, beroende på vad 
projektet kräver. 



Mål för kursen

• Diplomerad Webbutvecklare är en bred och intensiv utbildning för dig 
som vill arbeta med responsiva webbplatser. 
• Utbildningen ger även grundläggande kunskaper om HTML och CSS 

samt programspråken JavaScript och PHP. 
• Teori och praktiska övningar varvas i utbildningen, vilket är 

stimulerande och underlättar inlärningen. 
• Utbildningen går dagtid i Mac-sal på tisdagar, tisdag 21 maj 2019 är 

inbokad för extra handledning.
• https://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Data-

IT/Webbdesign/Stockholm/diplomerad-webbutvecklare/

https://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Data-IT/Webbdesign/Stockholm/diplomerad-webbutvecklare/


Förkunskaper

• För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha goda kunskaper 
i att hantera mappar och filer i Windows eller Mac. 
• OBS! Kursen ges i en datorsal där operativsystemet är Macintosh. Det 

mesta i de programvaror utbildningen omfattar ser likadant ut som i 
Windows. 



Undervisningsform och hemarbete

• Lärarledd undervisning i Mac-sal. 
• Teoretiska genomgångar varvas med många tillfällen till praktiska 

övningar. 
• Du bör också avsätta tid för hemarbete, ca 4-8 timmar per vecka. 
• 15 av kurstillfällena är vanlig undervisning och 1 dag, tisdag 21 maj, 

är bokad för handledning. 
• Kursen gör uppehåll vecka 16 (16 april) samt vecka 17 (23 april).



En detaljerad Kursplanering Finns på 
https://webacademy.se

https://webacademy.se/


Litteratur och material

1. En bok om HTML, CSS och JavaScript
2. USB-Penna (8 GB)
3. Ett års webbhotell via Manufrog.com

(Giltig 1 år fr.o.m. kursens startdatum)

• Pris: 500 kr 
Betalning sker kontant eller via Swish vid första lektionstillfället. 
Kvitto ges på begäran.
Swish: 076 165 98 79
• Lektionssammanfattningar (presentationer) finns att ladda ner gratis på 

https://webacademy.se

https://webacademy.se/


Referenslitteratur www.w3schools.com

http://www.w3schools.com/


Hur blir man 
en duktig

webbutvecklare?



Frontend-teknologier

HTML
Struktur

CSS
Utseende

JavaScript
Beteende



World Wide Web 

• Webben eller www kommer från ett 

projekt på det europeiska 

forskningscentrumet CERN. 

• Dess uppfinnare är engelsmannen Sir 

Timothy "Tim" John Berners–Lee, 

som skapade World Wide Web år 

1990. 

• Världen första webbplats/webbserver 

finns på adressen http://info.cern.ch

http://info.cern.ch/


W3C - World Wide Web Consortium

• W3C är ett industrikonsortium grundat år 1994. 

• Chef för W3C är, sedan starten, Tim Berners-Lee

• W3C arbetar med att utveckla tekniska protokoll, 
standarder och programvara för webben med målet 
att genom ett öppet samarbete leda Internet till dess 
fulla potential.

• En lista över W3Cs medlemmar finns här:
http://www.w3.org/Consortium/Member/List

• Några viktiga W3C-standarder

1. HTML – HyperText Markup Language

2. CSS – Cascading Style Sheets

http://www.w3.org/

http://www.w3.org/Consortium/Member/List
http://www.w3.org/


Webbläsare (Web Browser)
• Program som tolkar och renderar HTML-dokument 

som lagts upp på webbservrar på Internet.

• Den första webbläsaren utvecklades av Tim Berners-
Lee på Cern 1989-1990.

• Världens största ”desktop” webbläsare (2019)
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Microsoft Internet Explorer  (IE)
• Apple Safari
• Microsoft Edge

• Tips: http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbläsare

http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbl%C3%A4sare


Lite statistik
http://gs.statcounter.com

http://gs.statcounter.com/


What is the World Wide Web?
https://ed.ted.com/lessons/what-is-the-world-wide-web-twila-camp

https://ed.ted.com/lessons/what-is-the-world-wide-web-twila-camp


Textredigerare (Editorer)

• En textredigerare är ett program för att redigera oformaterad text. 

• Filen får inte innehåller dolda koder för textstorlek, typsnitt och liknande.

• Visual Studio Code är ett bättre alternativ till TextEdit (Mac OS X) eller 
Anteckningar (Windows).

• Några fördelar med VS Code.
• Färgade koder (Syntax Highlighting).
• Hantering av flera dokument i fliksystem (Tab interface).
• Zooma in/ut i dokument.
• Code Snippets via Emmet (https://emmet.io)
• IntelliSense (Auto Complete).
• https://code.visualstudio.com

https://emmet.io/
https://code.visualstudio.com/


Vad är HTML?

• HTML : HyperText Markup Language

• HTML är ett Märkspråk (sidbeskrivningsspråk). 
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rkspr%C3%A5k

• HTML används för att bygga upp webbsidor genom att skriva 
märken, vilka kallas taggar eller element.

• Syftet med språket är att bygga sidans struktur alltså inte layout 
och formatering. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rkspr%C3%A5k


Skapa och Spara HTML-dokument 

• Filtillägg: .htm eller .html (t.ex. sida.html)
• Filformat: Textdokument (oformaterat)
• Tips: Använd alltid gemener (små bokstäver) i filnamn. Detta är extra 

viktigt i Unix/Linux system då sådana är skiftlägeskänsliga.
• Använd endast (a-z) och (0-9) i filnamnet
• Bindestreck (-) och Understreck (_) är Okej!
• Välj logiska namn d.v.s. lättare att komma ihåg.
• Tips! Inga blanktecken eller specialtecken (t.ex. å ä ö / \ ! @) i filnamn 

som publiceras på Internet. Många servrar har problem med att 
hantera dessa!



HTML Taggar

• Starttagg 
• Visar var taggen börjar.
• Skrivs inom tecknen < (mindre än) och > (större än)
• Exempel <html> 

• Sluttagg 
• Visar var taggen slutar.
• Skrivs inom tecknen < (mindre än), / (snedstreck) / och > (större än)
• Exempel </html>

• OBS! Det är inte alla starttaggar som har en sluttagg.

• Här finns en mycket bra lista över alla HTML-taggar
http://www.w3schools.com/tags/

http://www.w3schools.com/tags/


HTML - Grundstruktur

<!DOCTYPE>
Anger dokumenttypen

<html>
Omsluter alla andra taggar och 

talar om för webbläsaren att sidan 
innehåller html-kod.

<head>
Skickar info. till bl.a. webbläsaren 

och sökmotorer

<title>
Visar sidans titel längst upp i fliken

<meta>
Skickar meta-data om dokumentet 

t.ex. teckenkodning

<body>
Här skrivs innehåll som ska visas i 

webbläsaren



HTML - Grundstruktur

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Exempel 1</title>

</head>
<body>
</body>

</html>



Dokumenttyp <!DOCTYPE>

• <!DOCTYPE> är en deklaration som beskriver vilken HTML-standard 
som används i HTML-dokument.
• Deklarationen måste placeras högst upp.
• Så här deklareras HTML5

<!DOCTYPE html>

Tips
http://www.w3schools.com/tags/tag_doctype.asp

http://www.w3schools.com/tags/tag_doctype.asp


<META>

• Metataggar anger meta-information d.v.s. info. om dokumentet.
• Metataggar placeras i dokumenthuvudet (innanför head-taggen).
• <meta> har ingen sluttagg.
• Exempel på viktiga metataggar
• Charset (teckenkodning): anger teckenkodning som gäller i det aktuella 

dokumentet.
• Description (beskrivning): underlättar för sökmotorer att hitta din sida och 

visas när du får träffar vid sökning på webben.

• Tips: http://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp

http://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp


Ange Teckenkodning i HTML

• Man bör tala om vilken teckenkodning som gäller i HTML-dokument. 
• Detta anges med hjälp av metataggen charset.

<meta charset="UTF-8">

• Tips: Bra att läsa om teckenkoder
• http://www.webdesignskolan.com/html/teckenkoder/teckenkoder_charset.php

http://www.webdesignskolan.com/html/teckenkoder/teckenkoder_charset.php


HTML-Kommentarer

• Kommentarer syns inte när sidan visas i en webbläsare.
• Använd kommentarer för att förklara syftet med din kod.
• Kommentarer underlättar grupparbete.
• Ibland behöver du ”bortkommentera ” text eller kod 

istället för att ”ta bort”.
<!-- En enkelradig kommentar -->
<!-- En kommentar som fortsätter 

på flera rader innan den är slut. -->



Blockelement
”Block level elements” 

<h1>…<h6>
Rubriker

<p>
Stycke

<hr>
Horisontell linje

<div>
En division 

(sektion/block)
<pre>

Förformaterad



Rubriker (Headings)

<h1>This is a Main Heading</h1>
<h2>This is a Level 2 Heading</h2>
<h3>This is a Level 3 Heading</h3>
<h4>This is a Level 4 Heading</h4>
<h5>This is a Level 5 Heading</h5>
<h6>This is a Level 6 Heading</h6>



Stycke (Paragraph)

<p>A paragraph consists of one or more sentences
that form a self-contained unit of discourse. 
The start of a paragraph is indicated by a new 
line.</p>
<p>Text is easier to understand when it is split 
up into units of text. For example, a book may
have chapters. Chapters can have subheadings. 
Under each heading there will be one or more
paragraphs.</p>



Lorem ipsum

Lorem ipsum används ofta som 
exempeltext inom 
trycksaksframställning och grafisk 
design för att visa hur till exempel ett 
dokument kommer att se ut när väl 
den riktiga texten är på plats.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum


Horisontell linje (Horizontal Rules)

<p>Venus is the only planet that rotates
clockwise.</p>

<hr>

<p>Jupiter is bigger than all the other planets 
combined.</p>



Block och Inline

Blockelement
• Upptar sidans bredd och startar 

på en ny rad.
• Exempel på blockelement:

Rubriker <h1>-<h6> och <div>

Inline-element
• Bredden är lika stort som 

innehållet. 
• Exempel på inline-element: 

<span>

Mer om detta
under CSS



Radbrytningar

<p>The Earth<br>gets one hundred tons heavier
every day<br>due to falling space dust.</p>



Textformatering

Fysiska element
Ändrar textens 

utseende

<b>
Fet

<i>
Kursiv

<sup>
Upphöjd

<sub>
Nedsänkt

Semantiska element
Anger avsikten med 

texten

<em>
Betoning på text

<strong>
Viktig text



Fet och kursiv

<p>This is how we make a word appear <b>bold</b>.
</p>

<p>This is how we make a word appear <i>italic</i>.
</p>



Superscript och Subscript

<p>On the 4<sup>th</sup> of September you will
learn about E=MC<sup>2</sup>.
</p>

<p>The amount of CO<sub>2</sub> in the 
atmosphere grew by 2ppm in 2009<sub>1</sub>.
</p>



Viktig text och betoning – Strong och em

<p>
<strong>Beware:</strong> Pickpockets operate in 
this area.
</p>

<p>
I <em>think</em> Ivy was the first.
</p>



Entiteter och symboler (HTML Entities)

Källa: https://www.w3schools.com/html/html_entities.asp

https://www.w3schools.com/html/html_entities.asp


Vad är semantiska element?
• Semantiska element anger avsikten med texten.
• Semantiska element ger stor hjälp till sökmotorer 

och webbläsare för synskadade personer (skärmläsare).
• Några exempel

1. <em>Används för betoning av text.</em>
(Används oftast istället för <i> )

2. <strong>Starkt Används för viktig.</strong>
(Används oftast istället för <b> )



Semantiska layoutelement i HTML5

• Läs mer
http://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp

Semantics is the 
study of meaning

http://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp


Attribut

• Till en del taggar finns s.k. attribut som ger ytterligare information 
om vad den förväntas prestera
• Till attribut kopplas ett värde som sätts inom citationstecken

attribut="värde"

• Är det flera attribut skrivs de efter varandra med blanksteg mellan.



Attributet lang

<p lang="sv">Lite text på svenska</p>

Tips: http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp

Tagg
Attribut

Värde

http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp


Attributet title

<p title="I'm a tooltip">
Mouse over this paragraph, to display the title
attribute as a tooltip.
</p>

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_title

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_title


Attributet hidden

<p hidden>This paragraph should be hidden.</p>

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_hidden

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_hidden


Attributet id

<h1 id="myHeader">Hello World!</h1>

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_id_js

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_global_id_js


Länkar <a>
En länk (Anchor)

href="URL"
Adress till en resurs

Target="_blank”
Länken öppnas i en 
ny flik (eller fönster)

<a href="https://www.webacademy.se">
Länk till Webacademy

</a>



Absoluta och relativa webbadresser (URL)
• Externa länkar

Hela adressen anges inkl. protokollet
T.ex. http:// eller https://

<a href="http://w3schools.com">w3schools</a>

• Interna länkar (lokala)
Används för att länka till dokument
som ligger på samma server. 

<a href="kontakt.html">Kontakt</a>

Absolut 
URL

Relativ 
URL



Mål för Länkar
Öppna länkar i nya Flikar
• Länkar öppnas normalt i samma fönster.
• Du behöver ändra mål för länken (target) 

om du vill öppna länken i en ny flik.
• Målet kan du ange med hjälp av attributet target
• Värdet för att öppna en länkad sida i en ny flik är: "_blank"

<a href="https://www.webacademy.se" target="_blank">
Länk till Webacademy
</a>

https://www.webacademy.se/


E-postlänkar

<a href="mailto:mahmud@example.org">
Email Mahmud

</a>



Skapa ett bokmärke (HTML Bookmarks)

<h1 id="top">Rubrik</h1>

<p>Lägg till några rubriker och stycken för att 
fylla sidan med innehåll.</p>

<p><a href="#top">Länk till sidans topp</a></p>

Tips: http://www.anvandbart.se/ab/sidtopplank/

http://www.anvandbart.se/ab/sidtopplank/


Övning
Skapa en enkel webbplats

Skapa en webbplats som 
består av tre sidor: 
Hem, Om mig och Kontakt
Länka alla sidor till varandra.



HTML Listor

<ul>
Punktlistor

<li>
Listelement

<ol>
Numrerade listor

<li>
Listelement



Punktlistor
• UL står för Unordered List
• Används för att t.ex. räkna upp fakta som inte har 

någon speciell ordningsföljd.
• Varje listelement märks med taggen 

<li> som står för List Item

<ul>
<li>Bröd</li>
<li>Mjölk</li>
<li>Ost</li>

</ul>



Numrerade listor 

• OL står för Ordered List
• Används för att visa listelementen i inbördes ordning.
• Varje listelement märks med taggen <li> 

<ol>
<li>Första steget</li>
<li>Andra steget</li>
<li>Tredje steget</li>

</ol>



Bildformat som används på webben 

JPEG / JPG (Joint Photographic Experts Group)
• Används för komprimerade fotografier.

PNG (Portable Network Graphics)
• Har stöd för transparens.

GIF (Graphics Interchange Format)
• Används för animerade bilder.



https://pixabay.com

https://pixabay.com/


https://unsplash.com

https://unsplash.com/


https://giphy.com

https://giphy.com/


Visa bilder med <img>
• Visa bilder i HTML-dokument med hjälp av img-taggen 
• OBS! <img> har ingen sluttagg!
• Några viktiga attribut:
• src (Source): Anger bildens sökväg och filnamn t.ex. "images/logo.png"
• alt: Anger alternativ text till bilden. Visas t.ex. om bilden saknas!
• title: Anger extra info om bilden. Visas som tooltip (vid pekning).
• width och height: Anger bredd och höjd.



Visa bilder med <img> – Exempel

<img src="images/logo.png" alt="Logo">



Bildlänkar

<a href="https://webacademy.se">
<img src="images/webacademy.png" alt="Webacademy">

</a>



https://picsum.photos

https://picsum.photos/


https://placeholder.com

https://placeholder.com/


<iframe> - Inline Frame

• Skapa flytande/inbäddade ramar med <iframe>.
• Iframe-taggen ger möjlighet att skapa ett fönster 

som visar innehåll från ett annat dokument eller 
URL, var som helst på en webbsida.
• Tips

Youtube, Google Maps och många andra 
webbtjänster generar en iframe-kod åt dig!



Iframe Exempel



Validering och felsökning

• Att validera ett HTML-dokument innebär att man kontrollerar att det 
följer de regler som finns för det språk som används i dokumentet. 
• Man kan jämföra det med att kontrollera att en text är rättstavad och 

grammatiskt korrekt.
• Många fel som är svåra att se manuellt hittas vid validering.
• W3C har en gratis HTML valideringstjänst
• Markup Validation Service http://validator.w3.org/

http://validator.w3.org/


Övning 1
Skapa en 
webbsida av 
texten till höger!

UGNSSTEKT LAXSIDA 
Ingredienser
• 1½ kg färsk hel lax med skinn kvar
• 1½ tsk salt
• 1 krm grovstött vitpeppar
• 1 dl hackad färsk dill
• 2 dl crème fraiche



Övning 2
Fortsätt med 
föregående 
övning 

Gör så här
1. Sätt ugnen på 200°.
2. Lägg laxen med skinnsidan ner i en 

smord långpanna. 
Salta och peppra. 
Blanda dill med crème fraiche och 
bred över fisken.

3. Stek i mitten av ugnen ca 20 min. 
Garnera med färsk dill och citron.



Övning 3
Skapa en webbsida som 

innehåller en lista över alla HTML-
element vi har lärt oss idag.



Tips: HTML Crash Course By Brad Traversy
https://youtu.be/UB1O30fR-EE

https://www.udemy.com/user/brad-traversy/

https://youtu.be/UB1O30fR-EE
https://www.udemy.com/user/brad-traversy/

