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Lektionstillfällets mål

• Introduktion till JavaScript
• Script-taggen
• Externa JS-filer
• Grundläggande syntax
• Variabler och konstanter
• Nyckelord
• Arrayer
• Operatorer
• Funktioner:

Parametrar, Argument, Return-satsen

• Selektioner: if-else
• Iterationer: For-satsen, While-satsen
• Objekt: Egenskaper och Metoder
• DOM
• document: getElementById
• element: innerHTML
• window:

alert, prompt, confirm, location.href
• console: log, error
• Events
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Frontend-teknologier

HTML
Struktur

CSS
Utseende

JavaScript
Beteende
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Vad är JavaScript?

• JavaScript är ett skriptspråk.
• JavaScript-koden körs i besökarens webbläsaren, 

till skillnad från PHP där koden körs på servern.
• JavaScript används oftast tillsammans med HTML och CSS 

för att lägga till beteende och interaktivitet på webben.
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ECMAScript
December 1995 släppte Netscape sin webbläsare 
Navigator 2 som stödde skriptspråket Livescript. 
Livescript utvecklades av Brendan Eich, som var 
anställd vid Netscape och sedan grundade Mozilla 
år 1998. 
Efter ett samarbete med Sun (som utvecklade Java) 
ändrades namnet till JavaScript. Kort efteråt kom 
Microsoft med sin variant som kallades Jscript.
JavaScript och JScript skilde sig på några inbyggda 
objekt och funktioner vilket ledde fram till behovet 
av en gemensam standard för skriptspråket.
Standarden kom att kallas för ECMA-262, även känt 
som ECMAScript.
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Att bädda in JavaScript i HTML-dokument

• Hur hittar webbläsaren JavaScript-kod? 
• Mellan <script> och </script> kan du placera din JavaScript-kod.

<script>
Här skrivs JavaScript-koden!

</script>
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Ett första JavaScript-exempel 

alert("Hello World!"); 

alert() är en funktion som visar ett meddelande på skärmen. 
Besökaren måste klicka på "OK"-knappen på för att fortsätta. 
Typiskt användningsområde är om du vill försäkra dig att 
information kommit fram till besökaren.
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Hello World!

<script>
alert("Hello World!"); 

</script>
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Chrome DevTools – Fliken Console
ctrl+shift+J (Windows) 
cmd+alt+J (Mac)
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Externa JavaScript-filer
• Externa JavaScript-filer kan kopplas till flera HTML-dokument.
• JavaScript-kod skrivs i en separat fil med filnamnstillägget .js

(t.ex. script.js)
• Script-taggen med attributet src infogar skriptet i 

HTML-dokumentet:
<script src="script.js"></script>

OBS! 
Man får inte länka till externa JavaScript-filer 
och skriva kod inne i script-taggen samtidigt.
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Externa JavaScript-filer

<body>
<script src="script.js"></script>
</body>

alert("Hello World!");

index.html

script.js
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JavaScript är 
Case Sensitive
// OBS! tre olika ord

alert
Alert
ALERT
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Viktigt! JavaScript är Case Sensitive

• JavaScript är skiftlägeskänsligt.
d.v.s.  språket är känslig för stora och små bokstäver!
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Grundläggande syntax

1. JavaScript kod skall läggas in mellan <script> och </script>
2. JavaScript är skiftlägeskänslig (Case Sensitive) 
3. Text skrivs mellan raka citationstecken ”ej sneda” eller backticks.

1. Enkla raka citattecken ' '
2. Dubbla raka citattecken " "
3. Backticks ` `
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Kommentarer i JavaScript 
// Detta är en kommentar på en rad

// Nedanstående sats är bortkommenterad
// alert("Hello World!");

alert("Hello World!"); // visar en alert 
// Ovanstående kommentar är en ”Papegoja-kommentarer”

/* Detta är en kommentar som sträcker sig
över flera rader. 

*/
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Variabler och konstanter

• En variabel är en platshållare för ett värde som 
kan ändras under programmets gång.
• Värdet kan vara av olika slag (typer) 

t.ex. text eller tal.
• Konstanter får däremot inte ändras (tilldelas 

ett nytt värde) under programmet.
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Deklarera en variabel

let pris;

Du kan även skapa variabler med 
nyckelordet var (föråldrat)

Deklarera en ny 
variabel med 

nyckelordet let
Du måste ange ett 
variabelnamn
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Deklarera en konstant

const MOMS;

Deklarera en ny 
konstant med 

nyckelordet const
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Tilldelning

• Vill du ge en variabel ett värde använder du 
likhetstecknet (=) som kallas tilldelningsoperator 
(assignment operator).
• Då du ger en variabel ett värde kallas det att du 

tilldelar (assign) variabeln ett värde t.ex.

let namn = 'Mahmud';
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camelCase (kamelNotation)

I JavaScript används camelCase för att skriva 
variabelnamn utan bindestreck eller mellanslag.

let firstname; // Ok men...
let firstName; // mycket bättre variabelnamn

Bildkälla: https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_case 20
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Variabler – Exempel 

let firstName; 
firstName = 'Mahmud';

let lastName = "Al Hakim";

let tel , mobile;
tel = "08-1234567";
mobile = "073-1234567";
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Siffror i variabelnamn

• Variabelnamn får innehålla siffror men inte påbörja med en siffra!

let x1;
let x2;

let 123;  // OBS! SyntaxError!
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Nyckelord och reserverade ord

• Variabelnamn får inte vara nyckelord t.ex. var, if, while
• Variabelnamn får inte vara reserverade ord t.ex. super
• Här finns en lista över alla reserverade ord 
https://www.w3schools.com/js/js_reserved.asp
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Tips! JavaScript variable name validator
https://mothereff.in/js-variables
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Vad är en array ?
• En array eller ett fält eller vektor är en datastruktur som består av en 

samling av element som identifieras med ett eller flera heltaliga
index.
• Till skillnad från en vanlig variabel som bara innehåller ett värde kan 

ett fält alltså innehålla ett godtyckligt antal värden.

Bildkälla: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/arrays.html 25
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Skapa en array

let cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

alert(cars);
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Indexering

• Adressen till varje element kan räknas ut via dess index. 

let cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

alert(cars[0]);
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Ändra ett element

let cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

cars[0] = "Opel";
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Antal element

let cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

alert(cars.length);
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Operatorer
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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 name() {

// En eller flera satser...

}

En funktion deklareras med 
nyckelordet function

Efter namnet kommer alltid 
parenteser ( ) och direkt 

efter ett kodblock som skriv 
inom klammerparenteser { }

(måsvingar)
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En parameterlös funktion 

function hej(){

alert("Hej från en funktion");

}
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Anropa en funktion (call/invoke)

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

hej();
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Övning

• Skapa en funktion som heter meddelande
• Funktionen visar meddelandet ”Jag har anropats!” i en alert. 
• Anropa funktionen ett antal gånger.
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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 hello(name){

alert(name);

}
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Argument

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

hello("Adam");
hello("Eva");
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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;

}

let name = fullName("Mahmud", "Al Hakim");
alert(name);
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if-satsen 

let score = 75;

if (score >= 50) { 
congratulate();

}

function congratulate(){
let msg =`Congratulations! 

Proceed to the next round.`;
alert(msg);

}
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if…else
let score = 40;

if (score >= 50) { 
congratulate();

}
else{

encourage();
}

function encourage(){
let msg ='Have another go!';
alert(msg);

} http://dailyrevshare.com/if-else-flow-chart-diagram/41

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


For-satsen – Exempel 

let numbers = '';

for (let i = 0 ; i < 10 ; i++) {
numbers += i + ' ';

}

alert(numbers); 
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While-satsen – Exempel 

let i = 1;
let multiply = '';

while (i <= 10) {
multiply += i * 5 + ' ';
i++;

}

alert(multiply);
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Introduktion till objekt

• Objektorienterad programmering (Object Oriented
Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett 
program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som 
interagerar med varandra. 
• Den grundläggande idén med OOP är att vi använder objekt 

för att modellera saker som vi vill representera i våra 
program och ge ett enkelt sätt att komma åt egenskaper och 
metoder (funktioner).
• Här finns en lista över alla objekt som finns i JavaScript

https://www.w3schools.com/jsref/default.asp
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Vad är DOM?

• DOM står för Document Object Model
• DOM är ett gränssnitt som ger programspråk 

möjligheten att dynamiskt läsa och uppdatera ett 
dokuments innehåll, struktur och formatering.
• DOM är ett API som utvecklas av W3C
• API = Application Programming Interface
• https://www.w3.org/DOM
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DOM – Document Object Model
• När ett HTML-dokument laddas 

i en webbläsare, blir detta 
dokumentet ett objekt.
• Objektet kallas document.

https://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp
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Metoden getElementById()

• getElementById()är en viktig metod som finns i objektet document
• Metoden hämtar ett HTML-element med hjälp av attributet id
• Exempel: HTML-kod 

<div id="demo"></div>
• Exempel: JS-kod

const DIV = document.getElementById("demo");
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Metoden getElementById – Demo 

<h1 id="one">
En rubrik

</h1>

<script>
const H = 
document.getElementById('one');
</script>

HTML

BODY

H1

En Rubrik

P

Ett Stycke

HEAD

TITLE

Dokument
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Objektet Element

• Ett HTML-objekt representerar ett HTML-element t.ex. p eller div
• En viktig egenskap (property) i detta objekt är innerHTML

let el = document.getElementById("demo");
// el är en referens till ett element-objekt
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Ändra innehåll i ett element

<h1 id="one">En rubrik</h1>

<script>

const H = document.getElementById('one');
H.innerHTML = 'Välkommen till JS';

</script>
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Window

• Window är ett globalt objekt som finns i webbläsaren.
• Några viktiga metoder i Window.
• alert()
• prompt()
• confirm()

• Några viktiga egenskaper i Window
• console
• location

• Bra referens: https://www.w3schools.com/jsref/obj_window.asp
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prompt()

• Metoden prompt() finns i objektet window (i webbläsaren).

let person = prompt("Please enter your name");
alert("Hello " + person + "!");
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Typkonvertering

let tal1 = prompt("Ange tal 1");
let tal2 = prompt("Ange tal 2");
let summa = tal1 + tal2;
alert("Summa före konvertering: " + summa);

// OBS! Vi måste konvertera text (string) till number
summa = Number(tal1) + Number(tal2);
alert("Summa efter konvertering: " + summa);

https://www.w3schools.com/Js/tryit.asp?filename=tryjs_global_number
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confirm()
<div id="demo"></div>
<script>
let msg = '';
let ask = confirm("Press a button!");
if (ask == true) {

msg = "You pressed OK!";
} else {

msg = "You pressed Cancel!";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = msg;
</script> 54



location.href
Location är en egenskap som finns i objektet window (i webbläsaren).
Du kan ändra sidans URL med location.href
https://www.w3schools.com/jsref/prop_loc_href.asp

<script>

// Gå till w3schools.com
location.href = "https://www.w3schools.com";

</script>
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Console
• Med hjälp av console kan vi skriva ut i webbläsarens konsol.
• Viktiga metoder: log() och error()
console.log("Hello world!");
console.error("OBS! FEl!");
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Events (Händelsehantering)

• Med JavaScript kan du få 
webbläsare att reagera på vissa 
händelser s.k. events.
• Du kan göra dina webbsidor 

mer levande och interaktiva 
genom att de förändras på 
något sätt beroende på vad 
användaren gör.

Bildkälla: https://multidict.net/clilstore/page.php?id=5599
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Bildkälla: http://www.w3webtutorial.com/javascript/javascript-htmldom-event-object.php 58
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Events – Exempel 1

<h1 id="demo"></h1>

<button onclick="hello()">Click me</button>

<script>
function hello() {

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello Events!";
}
</script>
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Events – Exempel 2

<button onclick="showTime()">What is the time now?</button>
<h1 id="time"></h1>

<script>
function showTime() {

document.getElementById("time").innerHTML = 
new Date().toLocaleTimeString();

}
</script>
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Events – Exempel 3

<textarea name="message" id="message"
cols="30" rows="10"></textarea>

<h2 id="counter"></h2>

<script>
const message = document.getElementById('message');
const counter = document.getElementById('counter');
message.onkeyup = function () {

count.innerHTML = "Characters left: " + 
(50 - message.value.length);

}; 61



Övning

• Skapa ett lösenordsfält enligt bilden.
• Lägg till en checkbox som visar 

lösenordet vid markering (klick).

Tips
https://www.w3schools.com/howto/howto_js_toggle_password.asp
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Tips. Intressant läsning http://jsforcats.com
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Tips: JavaScript Crash Course For Beginners
https://youtu.be/hdI2bqOjy3c

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