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Lektionstillfällets mål
PHP – Fortsättning

• Stränghantering
• Datum och tid
• Selektioner: If, else
• Iterationer: for, while, foreach

• Funktioner
• Sessioner: Arbeta med $_SESSION
• Arbeta med $_POST
• Formulär
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Strängar

• I PHP anges strängar med enkla eller dubbla citationstecken. 
• Skillnaden är att variabler och konstanter inom dubbla citationstecken byts 

ut mot innehållet (värdet).
<?php

$fname = "Mahmud";  
$lname = "Al Hakim <br>"; 
echo "$fname $lname"; // => Mahmud Al Hakim
echo '$fname $lname'; // => $fname $lname

?>
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Konkatenera strängar med en punkt

// I php konkateneras två strängar med en punkt.

$txt = 'Webacademy';
$url = 'https://webacademy.se’;

echo '<a href="' . $url . '">' . $txt . '</a>';
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Datum och tid

echo date("Y") . "<br>"; 
echo date("Y-m-d") . "<br>"; 
echo date("H:i:s") . "<br>"; 
echo date("Y-m-d H:i:s");

Tips: http://php.net/manual/en/function.date.php
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Selektioner med if-satsen

if(villkor){

// En eller flera satser

}

http://dailyrevshare.com/if-else-flow-chart-diagram/6

http://dailyrevshare.com/if-else-flow-chart-diagram/


if-satsen – Exempel 

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
echo "Have a good day!";

}
?>
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if…else
<?php

$t = date("H");

if ($t < "20") {
echo "Have a good day!";

} else {
echo "Have a good night!";

}
?>

http://dailyrevshare.com/if-else-flow-chart-diagram/8

http://dailyrevshare.com/if-else-flow-chart-diagram/


isset()

<a href="?ID=1">Produkt 1</a>
<a href="?ID=2">Produkt 2</a>
<hr>
<?php
if(isset($_GET['ID'])) {
echo "Här kommer info om produkt nr ".$_GET['ID'] ;

}
else{
echo "Ingen produkt är vald!"; 

}
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Rensa HTML med htmlspecialchars()
<?php

// Skriv detta i URlen
// ?name=<script>alert('Hacked')</script>
// Testa i olika webbläsare!

echo $_GET['name']; 
echo htmlspecialchars($_GET['name']) ;

?>

Tips: 
https://www.johnmorrisonline.com/prevent-xss-attacks-escape-strings-in-php/

10

https://www.johnmorrisonline.com/prevent-xss-attacks-escape-strings-in-php/


Övning
• Skapa ett skript som hämtar ett tal via URLen.
• Om ett tal saknas i URLen eller om talet är mindre än 18 så ska 

skriptet visa meddelandet 
"Du får inte handla här!"
• Om talet är större än eller lika med 18 visa meddelandet
"Välkommen till vår webshop";
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Lösningsförslag
<?php

$age = $_GET['age'] ?? 0;
if ($age < 18) {

echo "Du får inte handla här!";
} 
else{

echo "Välkommen till vår webshop";
}

?>
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Iterationer med 
For-satsen

Bildkälla: https://www.tutorialspoint.com/java/java_for_loop.htm
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For-satsen – Exempel 

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {   
echo "The number is: $x <br>";

} 
?>
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Iterationer med
While-satsen

Bildkälla: https://www.tutorialspoint.com/java/java_while_loop.htm 15

https://www.tutorialspoint.com/java/java_while_loop.htm


While-satsen – Exempel 

<?php
$x = 1; 

while($x <= 5) {
echo "The number is: $x <br>";  
$x++;

} 
?>
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Iterera över en array med foreach-satsen

<?php
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow"); 

foreach ($colors as $value) {
echo "$value <br>";

}
?>
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Skriv ut en array som en HTML-Lista

$languages = ['HTML','CSS','JavaScript’];

echo "<ul>";

foreach($languages as $lang)
echo "<li>$lang</li>";

echo "</ul>";

18



Skriv ut en array som en HTML-Tabell

$languages = ['HTML','CSS','JavaScript'];
echo '<table>’;

foreach($languages as $lang)
echo "<tr>

<td style='border:1px solid blue'>$lang</td>
</tr>";

echo "</table>";
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Övning 

• Skriv ett skript som skriver ut en tabell 
med uträkning av x2 för varje tal 
mellan 1 och 100.
• Lös detta med en for-sats.
• Konvertera for-satsen till en while-sats.

1 1

2 4

3 9

4 16

5 25

osv
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Vad är en funktion?

• En funktion är en del av ett program som kan anropas för att utföra 
en viss uppgift oberoende av resten av koden.
• Funktioner hjälper oss att återanvända kod.

Bildkälla: https://matematikvideo.se/lektioner/funktioner-i-programmering/
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Deklarera en funktion – Grundläggande syntax 

function demo() {

// En eller flera satser...

}

En funktion deklareras med 
nyckelordet function

och sedan ett namn.
Efter namnet kommer alltid 

parenteser ( ) och direkt efter 
ett kodblock som skrivs inom 

klammerparenteser { }
(måsvingar)
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En parameterlös funktion 

function demo(){

echo "Hello PHP";

}
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Anropa en funktion (call/invoke)

• En funktion kan anropas med ()-operator (parenteser)

demo();
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Parametrar

• Funktioner behöver ibland data för att utföra ett visst uppdrag.
• Data skickas till en funktion via ett godtyckligt antal parametrar.

function name(parameter1, parameter2, ...) {

// En eller flera satser...

}
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En funktion med en parameter

function demo($msg){

echo "Hello $msg <br>";

}
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Argument

• Data skickas till en funktion vid anropet som argument 
(inom parenteser)

demo('Mahmud');
demo('Kalle');
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Parametrar och argument – Exempel 1 

function echobr($text){
echo "$text<br>"; 

}
echobr ("Hej");
echobr ("Här anropar vi en funktion som 
skriver ut text och radbrytning.");
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Parametrar och argument – Exempel 2 
<a href="?firstName=Mahmud&lastName=Al Hakim">
Klicka här för att skicka data till $_GET </a> <hr>
<?php
function print_array($array){

echo "<pre>";
print_r($array); 
echo "</pre>"; 

}
print_array($_GET);
?>
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Förvald (default) parameter

• Vad får du om du anropar funktionen utan några argument?
demo(); // Fatal error

• Lösningen till detta problem är att ange en förvald parameter
function demo($msg='Guest'){

echo "Hello $msg <br>";
}
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Funktioner med två parametrar

function fullName($firstName, $lastName){
echo "$firstName $lastName <br>";

}

fullName('Mahmud' , 'Al Hakim');
fullName('Kalle' , 'Anka');
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Return

• Funktioner kan returnera ett värde.
• Detta kan vi göra med hjälp av nyckelordet return

function fullName($firstName, $lastName){
return "$firstName $lastName <br>";

}
echo fullName('Mahmud' , 'Al Hakim');
echo fullName('Kalle' , 'Anka');
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Övning

• Skapa ett program som läser in 
ett namn via URLen.
• Skicka namnet till en funktion 

som returnerar en hälsningsfras, 
t.ex.
”Hej namn. Varmt välkommen!”.
• Testa funktionen.
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Lösningsförslag

<?php
$namn = $_GET['namn'] ?? '';

function hello($namn){
return "Hej $namn";

}
echo hello($namn);

?>
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Arbeta med sessioner

• En session är ett sätt att lagra data som ska användas på flera sidor.
• Sessioner använder sig av cookies, därför är det viktigt enigt lagen att 

informera besökarna om att applikationen använder cookies.
• Se till att få besökarens samtycke till att du använder cookies.
• Läs mer:

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/20-upplys-hur-juridisk-information-och-kakor-hanteras/
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Starta en session

<?php
// Filen sida1.php
// Starta en session längst upp på sidan
session_start();
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Skapa en sessionsvariabel

<?php
// Filen sida1.php
// Starta en session längst upp på sidan
session_start();

$_SESSION["user"] = "Mahmud";

?>

<a href="sida2.php">Gå till sida 2</a>
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Hämta en sessionsvariabel

<?php
// Filen sida2.php
// OBS! Du måste starta en session 
// på alla sidor som använder sessionen
session_start();

echo "Hej " . $_SESSION["user"];

?>
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Skriv ut alla sessionsvariabler 

// $_SESSION är en associativ array
// som innehåller alla sessionsvariabler

echo "<pre>";
print_r ($_SESSION);
echo "</pre>";
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Ta bort en session

// Ta bort alla sessionsvariabler
session_unset(); 

// Ta bort sessionen
session_destroy();
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Formulär och metoden GET 
<form action="#" method="GET">
Namn: <input type="text" name="name">
<input type="submit">
</form>

<?php
if (isset($_GET['name'])) {

echo "Hej " . $_GET['name'];
}
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Formulär och metoden POST
<form action="#" method="POST">
Namn: <input type="text" name="name">
<input type="submit">
</form>

<?php
if (isset($_POST['name'])) {

echo "Hej " . $_POST['name'];
}
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Skriv ut $_POST

// $_POST är en associativ array
// som innehåller data som skickas via ett formulär
// med method="POST"

echo "<pre>";
print_r ($_POST);
echo "</pre>";
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Tips: PHP Front To Back av Brad Traversy
https://youtu.be/oJbfyzaA2QA
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