
Ö vning i webbprogrammering 2016 

I denna övning ska du göra en enkel hemsida i HTML, använda CSS för att få den att se ut på ett 

trevligt (?) sätt och använda Javascript.  

HTML 
HTML används för att beskriva webbsidor. När man laddar hem en webbsida får man först en HTML-

fil. Browsern kan tolka denna fil och visa webbsidan. Ett exempel är: 

 <html> 
<head> 

   <title> 

   Den mycket lilla hemsidan 

</title> 

</head> 

<body> 

<h1>En liten, liten hemsida</h1> 

Detta är ett exempel på en mycket liten hemsida. Den 

innehåller inte så mycket, men visar ändå hur HTML-kod ser 

ut. Här nedan finns några länkar:  

<br> 

<br> 

<a href="http://www.lu.se/">Lunds universitet</a> 

<br> 

<br> 

<a href="http://www.fi.se/">Finansinspektionen</a> 

</body> 

</html> 

 

Exemplet ovan består av texten som ska synas på hemsidan och taggar som anger hur texten ska se 

ut när man öppnar filen i en browser. Taggarna ovan är skrivna med fetstil.  Taggar börjar med 

tecknet < och slutar med >. Däremellan finns ett nyckelord som berättar vad det är för tagg och 

ibland annan information. Taggar förekommer ofta i par av typen <abc> och </abc>. Ett exempel 

ovan är taggarna <html> och </html>, där den första betyder att html-koden börjar och den andra 

att den upphör. Vissa taggar förekommer ensamma, t ex <br> ovan, som innebär radbrytning. Här 

nedan finns en förklaring till taggarna i exemplet ovan: 

<html> Betyder att det som följer är ett html-dokument. Avslutas av </html>.  

<head> Markerar början på dokumentets huvud där information om dokumentet som helhet kan 

finnas. Avslutas av </head>. 

<title> Finns inne i huvudet och här anger man titeln på dokumentet. Titeln visas i namnlisten hos 

browsern. Avslutas av </title>. 

<body> Mellan denna tagg och </body> finns dokumentets kropp där allt innehåll finns. Här kan det 

finnas text, bilder, länkar, listor, tabeller etc. I exemplet ovan finns text och ett par länkar.  



<h1> Texten mellan denna tagg och </h1> är en rubrik i dokumentet. <h1> är den största rubriken, 

<h2> den näst största osv. 

<br> En radbrytning ska göras vid denna tagg. Det finns inte någon </br>-tagg av naturliga skäl. 

<a …>  avslutat av </a> markerar att det är en länk som kan öppnas, där det står …  finns information 

om vart länken leder. 

Uppgift 1 

Filen ovan finns på kursens hemsida, den heter exempel.html. Ladda ner den till din dator, öppna den 

med en browser och kolla hur sidan ser ut.  Öppna filen i en texteditor och gör lite ändringar i den 

och se vad som händer när du på nytt läser in den i browsern. 

Uppgift 2 

Din uppgift är att göra en hemsida till en liten idrottsförening. Ändra texten i exempel.html så att den 

handlar om en förening i stället. Det ska finnas två länkar, en som heter Styrelse och en som heter 

Turnering. Använd sedan en editor för att skapa två filer, en som heter styrelse.html och en som 

heter turnering.html. Skriv in lämplig html-kod och lite text i dem. I filen styrelse.html kan du skriva 

lite namn på styrelsemedlemmar. Lägg de två nya filerna i samma katalog som exempel.html och 

ändra referenserna i exempel.html så att man kommer till de två nya filerna när man klickar på 

länkarna.  

Uppgift 3 

Lägg in en bild i en av html-filerna (hämta en .jpg-fil på nätet). Det kan man göra med en tagg som till 

exempel ser ut på följande sätt: 

<img style="width: 940px; height: 198px;" src=" bild.jpg"> 

Filen bild.jpg skall ligga i samma katalog som de tre html-filerna. Kolla att bilden visas när du tittar på 

filen i browsern. 

CSS 
Om man vill styra hur en html-fil ska se ut när den visas i browsern så använder man ofta Cascading 

Style Sheets (CSS). Där kan man i detalj beskriva hur sidan ska se ut när den visas. Antag till exempel 

att vi vill att texten i rubriken som taggas med <h1> ska vara utan seriffer och ska vara röd. Då kan 

man skriva en css-fil (som t ex kan heta mystyle.css) och som innehåller följande rad:  

  h1 {color: red; font-family: sans-serif} 

Sedan lägger man till följande tagg i huvudet i sin html-fil: 

<link rel="stylesheet" href="mystyle.css"> 

 

 

 



Uppgift 4 

a) Gör detta för filen exempel.html. Filen mystyle.css ska ligga i samma katalog som 

exempel.html.  

b) Ändra färgen på texten som finns i <body> … </body>. Gör den exempelvis grön.   

c) Gör dessutom så att även de två filerna styrelse.html och turnering.html följer samma mall. 

 

Uppgift 5 

Man kan även ange var text ska placeras. Studera filen css2.html i en texteditor och se hur den ser ut 

när man öppnar den i en browser. Där finns css-kod inlagd direkt i filens huvud. Kolla hur hur css-

delen ser i headern ser ut.  

a) Försök att lista ut hur man kan lägga in ett gult fält som ska innehålla en rubrik (gjord med till 

exempel <h1>…</h1>) som sträcker sig längs hela sidans bredd och som ligger ovanför de två 

fält som redan finns.  

b) Ändra till en font utan seriffer i det blåa fältet genom att ändra i css-koden! 

c) Undersök vad som händer om du ändrar värdet på padding.  

d) Det finns taggar i html-filen som vi inte har sett i de tidigare exemplen. Vilka är dessa och vad 

tror du att de har för uppgift? 

JavaScript 
Ibland vill man att ett program ska exekveras när man till exempel klickar på en knapp i en webbsida.  

Uppgift 6 

I filen exempel.html ska du lägga till Javascript. Du ska läsa in ett tal och en sträng. När man klickar på 

en knapp ska strängen skrivas ut det antal gånger som anges av talet. Varje utskrift av strängen ska 

hamna på en egen rad.  

 

 

 


