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Lektionstillfällets mål

• Arv och Kaskaden
• Boxmodellen: width, height

Block, inline, inline-block
Margin, border, padding
• Floatmodellen
• Listor och Navigeringsmenyer

https://www.w3schools.com/css/css_navbar.asp
• Flexbox: Flexbox Froggy https://flexboxfroggy.com
• CSS Validering: W3C CSS Validation Service

https://www.w3schools.com/css/css_navbar.asp
https://flexboxfroggy.com/
https://jigsaw.w3.org/css-validator/


Arv (Inheritance)

• Arv är en viktig princip i CSS
• Ett "barn-element" är ett element som skrivs inuti ett annat element.
• Barn-element ärver förälderns egenskaper.

body {
color: green;

}

<p> ärver egenskapen color från body

<html>

<head> <body>

<p>



Vad betyder Cascading?

• Cascading innebär att stilmallar kan överlappa varandra!
• Detta händer om vi t.ex. har dels externa stilmallar och dels interna 

stilar i samma dokument.
• Ibland kan flera egenskaper säga emot varandra. 
• För att lösa detta behöver webbläsaren följa en ”kaskadordning”.
• Kaskadordningen anger i vilken ordning olika egenskaper ska gälla.



Kaskadordning

Inline-
stilar

Interna 
stilar

Externa 
stilar

• Webbläsaren läser in ett HTML-dokument uppifrån 
och ned!

• CSS-egenskaper som läses in sist har högre prioritet!

• OBS! Länken (link-taggen) till externa mallar som 
placeras nedanför interna mallar (style-taggen) har 
högre prioritet.

• Tips! Kaskaden betyder vattenfall

Högst prioritet



Boxmodellen 

• Boxmodellen är en av de viktigaste grundbegreppen i CSS.
• Boxmodellen används för att bl.a. ange:
• Bredd (width)
• Höjd (height)
• Utfyllnad (padding)
• Kantlinjer (border) 
• Marginaler (margin)



The CSS Box Model

Bildkälla: http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp

http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp


Block och Inline

Blockelement
• Upptar sidans bredd och startar 

på en ny rad.
• Exempel på blockelement:

Rubriker (h1-h6) och div-taggen.
• Passar bra för boxmodellen!

Inline-element
• Bredden är lika stort som 

innehållet. 
• Exempel på inline-element: 

Länkar (a) och span-taggen.
• Du kan inte ändra bedd och höjd 

på inline-element!



Div och span

<div> är ett blockelement.

div {
background-color: gold;

}

<span> är ett inline-element.

span {
background-color: gold;

}
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Width och Height

div {
width: 200px;
height: 200px;
background-color: black;
color:white;

}



Margin och Padding

• Margin anger marginaler 
d.v.s. avståndet mellan kanten på 
ett element och ett annat element. 
• Padding anger utfyllnaden 

d.v.s. avståndet mellan innehållet i 
ett element och elementets kant. 



Margin och padding – Exempel 1

div {
background-color: gold;
margin: 10px;
padding: 10px;

}



Margin och padding – Exempel 2

padding: 20px 10px;

Anger 20 pixlar på topp- och botten-padding
och 10 pixlar på höger- och vänster-padding.

top
bottom

right
left



Automatiska marginaler

Automatiska marginaler tillsammans med bredd centerar ett block.

.container {
background-color: gold;
width: 300px;
margin: auto;

}



Border

border: 1px solid #000;

border-width

border-color

border-style
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Border – Olika stilar 



CSS Box Sizing

• Så här beräknar webbläsarna bredd och höjd på ett block-element.
• Elementets total bredd = width + padding + border
• Elementets total höjd   = height + padding + border
• Egenskapen box-sizing hjälper oss att inkludera padding och border i 

elementets bredd och höjd.
• Detta är möjligt med värdet border-box
box-sizing: border-box;



box-sizing – Exempel
Egenskapen box-sizing definierar hur ska den totala 
bredden och höjden på ett element beräknas.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing


Runda hörn

.rounded {
border: 5px solid #ee3e80;
padding: 20px;
width: 275px;
border-radius: 10px;

}



Runda bilder

.image-circle {
border-radius: 50%;

}

<img src="https://picsum.photos/200"
alt="Rounded Image"
class="image-circle">



Egenskapen display

Med hjälp av egenskapen display kan du bl.a. ändra inline-element till blockelement.

a {
width: 50px;
height: 50px;
background-color: black;
color: white;
display: block;

}

<a href="#">Länk</a>
<a href="#">Länk</a>



Inline-block

Du kan ändra bredd och höjd med  display: inline-block

a {
width: 50px;
height: 50px;
background-color: black;
color: white;
display: inline-block;

}

<a href="#">Länk</a>
<a href="#">Länk</a>



Floatmodellen (Flytande element)

Du kan bestämma om ett element ska flyta till vänster eller till 
höger med hjälp av egenskapen float.
.float-left {
width: 230px;
float: left;

}

<p class="float-left">
Lorem ipsum, dolor sit amet...</p>
<p class="float-left">
Lorem ipsum, dolor sit amet...</p>



The clearfix Hack
• Problem: Om du inte rensar float så kommer elementen efter alla 

flytande element att följa efter automatiskt! 
• Lösning: Lägg till en extra div efter de flytande elementen och använd 

egenskapen clear för att rensa float.

.clearfix {
clear: both;

}



CSS Listor

ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;

}

<ul>
<li>Hem</li>
<li>Om mig</li>
<li>Kontakt</li>

</ul>



Skapa en vertikal navigeringsmeny

• En navigeringsmeny i 
CSS består av två delar:

1. En punktlista med 
länkar till andra sidor.

2. En CSS-mall som 
formaterar alla 
element i listan.



Skapa en vertikal navigeringsmeny – Steg 1

<ul id="nav">
<li><a href="#">Hem</a></li>
<li><a href="#">Om oss</a></li>
<li><a href="#">Tjänster</a></li>
<li><a href="#">Portfolio</a></li>
<li><a href="#">Kontakt</a></li>

</ul>



Skapa en vertikal navigeringsmeny – Steg 2

#nav {
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;

}
#nav a:hover {
color: #000;
background-color: #69C;

}

#nav a {
display: block;
text-decoration: none;
color: #fff;
background-color: #036;
width: 100px;
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #fff;

}



Övning

• Skapa en egen vertikal navigeringsmeny.

• Formatera menyn med CSS (valfri formatering).

• Ändra till en horisontell meny med hjälp av ”inline-block”.

• Centrera menyn på sidan.

Tips

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_inline-block_nav

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_inline-block_nav


Flexbox (Flexible Box) 

• Flexbox (Flexible Box) är en layoutmodell från W3C 
https://www.w3.org/TR/css-flexbox/
• Flexbox är en nyare modell som gör det enklare att 

designa flexibel och responsiv layoutstruktur utan att 
använda positionering eller float.

https://www.w3.org/TR/css-flexbox/


Flexbox – Grundläggande terminologi

An illustration of the various directions and sizing terms as applied to a row flex container.
https://www.w3.org/TR/css-flexbox/

https://www.w3.org/TR/css-flexbox/


Flexbox container

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/


Flexbox container – Exempel 
.container {

display: flex;
border:1px dotted purple;

}
.container div {

background-color: orange;
margin: 10px;
padding: 10px;

}

<div class="container">
<div>Item 1</div>
<div>Item 2</div>
<div>Item 3</div>

</div>



flex-direction

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/


flex-direction:row

.container {
display: flex;
flex-direction: row; /* default */
border:1px dotted purple;

}



flex-direction:row-reverse

.container {
display: flex;
flex-direction: row-reverse;
border:1px dotted purple;

}



flex-direction:column

.container {
display: flex;
flex-direction: column;
width: 100px;
border:1px dotted purple;

}



flex-direction:column-reverse

.container {
display: flex;
flex-direction: column-reverse;
width: 100px;
border:1px dotted purple;

}



justify-content

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/


justify-content:center

.container {
display: flex;
justify-content: center;
border: 1px dotted purple;

}



justify-content:space-between

.container {
display: flex;
justify-content: space-between;
border: 1px dotted purple;

}



flex-wrap

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/


flex-wrap:wrap

.container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
width: 200px;
border:1px dotted purple;

}



flex-grow

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/


flex-grow – Exempel

.container {
display: flex;
}
.container > div {
background-color: orange;
margin: 10px; padding: 10px;
font-size: 50px;
}

.item1 {
flex-grow: 1;
}
.item2 {
flex-grow: 2;
}
.item3 {
flex-grow: 1;
}

<body class="container">
<div class="item1">1</div>
<div class="item2">2</div>
<div class="item3">3</div>

</body>



Övning

• Skapa en horisontell navigeringsmeny med CSS Flexbox.

Tips
https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/Typical_Use
_Cases_of_Flexbox

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/Typical_Use_Cases_of_Flexbox


Övningar – https://flexboxfroggy.com/#sv

https://flexboxfroggy.com/


Tips: CSS Crash Course By Brad Traversy
https://youtu.be/yfoY53QXEnI

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

https://youtu.be/yfoY53QXEnI
https://www.udemy.com/user/brad-traversy/

