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HTML - The basics



• Strukturen på alla hemsidor 

• Användes först för att publicera 
forskning 

• Skelettet i webbutveckling 

• HYPER TEXT MARKUP 
LANGUAGE är ett sk “Markup” 
språk

HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE

<h1>  
Hej! Det här en rubrik!  
</h1>



<h1>Storlek 1 på rubriken</h1>

ÖPPNINGStag INNEHÅLL STÄGNINGStag

HTML Språket



Rubriker

<h1>Heading no1</h1> 

<h2>Heading no2</h2> 

<h3>Heading no3</h3> 



Paragrafer 

<p>Puppy kitty Lipsum dolor sit 

good dog vaccine chow bed 

scratcher vitamins teeth pet 

supplies. Kitten turtle throw 

aquarium </p>



Öppna codepen.io 
I Chrome.

http://codepen.io


KLICKA PÅ  
START CODING 



SKRIV ALL KOD 
I HTML RUTAN 



Länk till Övningar  
www.haja-kod.se/html-globen

http://www.haja-kod.se/html-globen


LÄNKAR

<a href=“http://www.google.com”>Länk till Google</a>

ATTRIBUT

<a href=“”></a>



BILDER

<img src=“” alt=“bild av mig”/> 

<img src=“http://www.facebook.com/bild.png” alt 

=“bild av mig”/>



DIVIDER 

<div> 

   <h1>Det här är en rubrik</h1> 

   <p>Det här är en paragraf</p> 

</div>

Öppningstagg

Innehåll

StÄgningstagg



Länk till Övningar  
www.haja-kod.se/html-globen

http://www.haja-kod.se/html-globen


INSPEKTORN

4









GÖR ÖVNINGEN - STARTA MED 
INSPEKTORN

4



Länk till Övningar  
www.haja-kod.se/html-globen

http://www.haja-kod.se/html-globen


CSS - CASCADING STYLE 
SHEETS



INTRO TILL CSS

<style>  

p{ 
font-size: 20px; 
} 

</style>

•CSS ger HTML:en sin design 
•CSS är designen medan HTML 
koden är struktuern och 
innehållet.



HTML vs CSS

p { 
color: #ff0000; 
font-size: 20px; 

}

<p> 
Jag kan programmera 

</p>

HTML CSS



CSS VOKABULÄR 

p { 
color: blue; 
font-size: 20px; 

}

Selektor

Attribut

Värde

Öppningstagg

Stägningstagg



SÅHÄR SKRIVER VI CSS

p { 
color: #ff0000; 
font-size: 20px; 
}

•Ta bort <> runt dina HTML element 

•Det här exemplet visar hur du lägger 
till CSS på dina p element 

•CSS kan mixas och matchas i evighet



FÄRGER

•Attributet för att ändra text färger är 
color 

•Attributet för att ändra bakgrundsfärg 
är background-color. 

•Det finns olika typer av färger på 
webben, HEX, RGB, RGBA

p{ 
color: #000000; 
color: rgb(0,0,0); 
color: rgba(0,0,0,0); 
}



TYPSNITT

•Attributet för att ändra typsnitt är font-
family 

•Det finns otroligt många olika typer av 
fonter online. 

•https://goo.gl/4iyhVK på den här länken 
kan du hitta flera fonter som stöds av din 
webbläsare.

p{ 
font-family: ‘Roboto’, sans-serif; 
}

https://goo.gl/4iyhVK


MARGIN, PADDING OCH BORDER

•Margin & padding används till att 
bestämma avstånd i och mellan 
olika HTML element. 

•Border används för att skapa en 
ram runt ett element.

p { 
margin: 20px; 
padding: 20px; 
border: 20px solid black; 
}



LIVE CODING 



Öppna codepen.io 
I Chrome.

http://codepen.io


SKRIV DIN KOD 
I CSS RUTAN 



Länk till Övningar  
https://www.haja-kod.se/css-globen

https://www.haja-kod.se/css-globen


.class

•Klasser är perfekta att använda 
för att styla olika HTML element 
av samma sort. 

•När du använder en klass för att 
styla dina olika HTML-element 
glöm inte (.) punkten. 

•Detta är det smartaste sättet att 
styla samma HTML element på 
olika sätt t ex två olika <p>

.minclass { 
color: #ff0000; 
font-size: 20px; 
}



CSS med klasser

.minclass { 
color: #ff0000; 
font-size: 20px; 

}

<p class=“minclass”> 
Jag kan 

programmera! 
</p>



Länk till Övningar  
www.haja-kod.se/html-globen

http://www.haja-kod.se/html-globen

