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Abstrakt
HTML5  är  en  officiell  webbstandard  från  World  Wide  Web  Consotium(W3C).  Många 
webbläsare idag använder HTML5 eftersom den är snabbare än HTML4. I det här projektet 
görs en komparativ studie av de viktigaste skillnaderna mellan den nya standarden HTML5 
och  den  gamla  standarden  HTML4,  samt  en  jämförande  studie mellan  den  gamla 
versionen CSS2 och den nya versionen CSS3, samt en bred beskrivning av de nya element. 
Utifrån studien ska en webbsida skapas med hjälp av de nya elementen. Webbsidan körs i  
webbläsare Chrome eftersom den är en av de som stöder HTML5.
Nyckelord: HTML5, HTML4, CSS2, CSS3.

2



Innehåll

1 Inledning...........................................................................................................................................4

1.1 Syfte...........................................................................................................................................4
1.2 Rapportens struktur ...................................................................................................................4

2 Bakgrund .........................................................................................................................................4

2.1 HTML5 och HTML4.................................................................................................................4
2.2 CSS3 och CSS2.........................................................................................................................5

3 Analys................................................................................................................................................6

3.1 HTML4 förändring/ tillägg i HTML5 ......................................................................................6
3.2 Nya HTML5-element ...............................................................................................................7
3.3 Borttagna element från HTML4..............................................................................................12
3.4 Nya attribut för input element..................................................................................................13
3.5 CSS3: Förändringar / tillägg....................................................................................................13
3.6 Nya egenskaper i CSS3:..........................................................................................................16
3.7  Syntax-Kod till HTML5.........................................................................................................22

4 Resultat ..........................................................................................................................................23

5 Diskussion ......................................................................................................................................24

6 Slutsats............................................................................................................................................24

7 Referenser.......................................................................................................................................25

7.1 Litteratur:.................................................................................................................................25
7.2 Webbsidor ...............................................................................................................................25

8 Bilagor............................................................................................................................................26

8.1 HTML5 webbsidans syntaxen.................................................................................................26
8.2 Bilder på HTML5 webbsidan..................................................................................................27
8.3 Tidsplanering...........................................................................................................................33

3



1 Inledning
HTML5  är  en  officiell  webbstandard  från  World  Wide  Web 
Consortium(W3C).  Det  är  en  ny  standard  men  den  är  fortfarande  inte 
slutgodkänd  fast  HTML5-funktionerna  används  redan  idag.  HTML5 
kombinerar HTML5, CSS3 och JavaScript.

Många  webbläsare  idag  använder  HTML5  eftersom  den  är  snabbare  än 
HTML4 och gör att webbläsaren är smartare och bättre. Chrome, Firefox, 
Safari, Opera och IE9 använder idag HTML5 [19].

1.1 Syfte
Syftet  med  arbetet  är  att  göra  en  komparativ  studie  av  de  viktigaste 
skillnaderna mellan den nya standarden HTML5 och den gamla standarden 
HTML4. Dessutom görs en jämförelse mellan den gamla versionen CSS2 
och den nya versionen CSS3.

Efter studien ska en webbplats skapas på ett instruktivt och intressant sätt 
genom  att  använda  den  nya  standarden  HTML5,  med  dessa  nya 
funktionalitet och med hjälp av CSS3 som styr utseendet på webbsidan. 

1.2 Rapportens struktur 
Rapporten inleds med en kort beskrivning av HTML5 och syftet med arbetet. 
Därefter görs en bred beskrivning av skillnader mellan HTML5 och HTML4 
och också mellan CSS3 och CSS2. Sedan definieras nya element  (taggar) 
som finns i HTML5 och CSS3 med exempel på ett antal av dem. Sist är det 
resultat och slutsats om hela utvärderingen av HTML5 och CSS3.

2 Bakgrund 

Detta  avsnitt  ges  kort  beskrivning av  skillnader  mellan  HTML5 & 
HTML4 samt  mellan CSS2 & CSS3. Sedan kommer en kortfattad 
förklaring av nya element i kapitlet 3.

2.1 HTML5 och HTML4

HTML (Hypertext Markup Language) är en webbstandard för strukturering 
av text på webbsidor [1].  Med hjälp av HTML är det enkelt  att  skapa ett 
strukturerat dokument genom att använda olika element eller ”taggar” som 
anger rubriker, stycken, listor, länkar m.m. 

Fram till 2008 var HTML4 den senaste versionen av HTML, den har varit 
"arbetshästen" på nätet, tills den nya versionen HTML5 kommit fram med 
mindre och effektivare kod, och många webbläsare använder den redan idag. 
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HTML5 är den sista versionen av HTML som publicerars i samarbete mellan 
W3C  och  WHATWG  (Web  Hypertext  Application  Technology  Wokning 
Group). Det första arbetsutkastet av HTML5 kom i janauri 2008.

Skillnaden mellan HTML5 och HTML4 är att HTML5 [6] bygger vidare på 
HTML4 men också inkluderar nya element. I den nya versionen är det ett 
antal nya element som underlättar ide´n om att skapa sidor genom vad man 
gör manuellt i XHTML(1,0), samt att göra det lättare för sökmotorer att läsa 
sidorna  och  ta  reda  på  olika  delar  av  den,  som  översta  sidan(Header), 
meny(Navigation),  innehåll(Sections)  och  botten(Footer)  eftersom  med 
HTML4 div-taggar var svårt att säga vilken gentemot del av dokumentet det 
var.

HTML5 innehåller också mängder av förbättringar än HTML4 som tekniker 
för video, ljud, grafik och webbapplikation. För att jobba med HTML5 ska 
man använda HTML, den nya standarden CSS3 och JavaScript. 

Med HTML5 har webbsidor blivit finare och smartare än den som var 
på 1900-talet med fattiga färger, bilder och videor. Det var bara statisk 
text och information som om man läser en bok.

2.2 CSS3 och CSS2

CSS (Cascading Style  Sheets),  eller  stilmall  på svenska,  är  ett  språk som 
beskriver presentationsstilen för ett HTML-dokument. CSS är utformat för 
att  isolera  formateringen  (färg.  linjer,.....)  från  innehållet  i  HTML-
dokumentet. Detta gäller för färger, teckensnitt, bilder och bakgrund  på ett 
enkelt, flexibelt och snyggt sätt. 

Precis som HTML finns CSS i olika nivåer, presenterade som CSS1, CSS2 
och CSS3. CSS3 har utvecklats sedan 2005 och den bygger vidare på CSS2. 
CSS3 är inte klar ännu. Den är under utveckling samma som HTML5, men 
några av de största  webbläsarna har utbyggt stöd för CSS3 redan idag som 
Chrome, Safari, Firefox, Opera och IE9. 

HTML5 Webbsidor bygger på ett HTML-dokument och CSS3-dokument där 
CSS3-dokumentet presenterar HTML-dokumentets innehåll och hur man vill 
visa HTML-element [2].  Man kan använda en extern eller intern stilmall, 
men för att bläddra snabbare mellan webbsidor är det bättre att använda en 
separat CSS-fil, en extern stilmall, som t ex main.css som sedan kopplas 
till HTML-dokumentet genom att använda elementet link :
<link rel="stylesheet" href="main.css">

CSS3-versionen  stöder  många  fler  webbläsare  än  CSS2  eftersom CSS3- 
moduler gör det möjligt för utformningen att göras på mindre tid med större 
lätthet vid uppdatering av enskilda funktioner och specifikationer.

CSS3 har många nya egenskaper, nya selectorer,  nya combinator och nya 
pseudo-element.
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3 Analys

I  början  av  arbetet  samlades  mycket  information  om  den  nya  standarden 
HTML5,  vad  den  är  och  vilka  är  de  nya  element.  En  jämförelse  mellan 
HTML5 och  HTML4 görs  för  att  undersöka  skillnaden  mellan  dem,  vilka 
element i HTML4 som ändrat eller tagits bort samt en bred beskrivning av de 
nya HTML5-elementen.  
Sedan görs en jämförelse mellan CSS2 och CSS3 på samma sätt som gjorts 
mellan  HTML5 och HTML4.  Samtidigt  görs  en  rapport-skrivning  för  hela 
utvärderingen.
Därefter skapas en HTML5 webbsida med hjälp av CSS3.

För att alla nya HTML5 och CSS3-element ska fungera krävs ett specialprefix  
till varje webbläsare som:

• Internet Explorer 9 kräver prefixet -ms-.
• Firefox kräver prefixet -moz-.
• Chrome and Safari kräver prefixet -webkit-.
• Opera kräver prefixet -o-.

3.1 HTML4 förändring/ tillägg i HTML5 

• <!DOCTYPE>deklarationen är en instruktion till  webbläsare om vilken 
version av HTML sidan är skriven, det är det första i HTML-dokumenten, 
innan HTML-taggen.  Den fanns  redan i  HTML4 då  alla  deklarationer 
kräver en referens till en DTD (Document Type Definition ) eftersom den 
byggde på SGML (Standard Generalized Markup Language ). I HTML5 
krävs den inte eftersom HTML5  inte bygger på SGML. Det är tre olika 
<!DOCTYPE> deklarationer  i  HTML4,  strikt(Strict), 
övergångsperiod(Transitional)  och  ramuppsättning(Frameset)  men  i 
HTML5 finns det bara en deklaration.  Om man tittar på exempel nedan 
kommer man att förstå.

Ex. från HTML4 deklaration:

• <!DOCTYPE  HTML  PUBLIC  "-//W3C//DTD  HTML  4.01 
Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

HTML5-deklaration, så enkel:

<!doctype html>

• <body> representerar den huvudsakliga innehållet som text hyperlänkar, 
bilder, tabeller och listor. Alla <body> attribut som var i HTML4 har tagits 
bort i HTML5.

• <section> och <article>, representerar en oberoende del av innehållet. I 
HTML4 t.ex. fanns det sex olika rubriknivåer som element h1 till och med 
h6, där h1 är den största nivån. Det var begränsat till sex nivåer. I HTML5
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 använder man fortfarande dessa element, men man kombinerar de med
 <article> och <section>. <section> kan innehålla mer än en <article> 
ex:

<section>
      <article>
          <h1></h1>
      </article>

      <article>
          <h2></h2>
       </article>
</section>

• <adress>-elementet  definierar  kontakters  information  av  ett  dokument 
eller  en artikel.  HTML4 stöder inte  <article> och därför definierar  den 
endast information för dokumentets författare.

• <button>-elementet är en klickbar knapp. Den finns kvar i HTML5 men 
med  nya  attribut  som  autofocus,  form,  formaction,  formenctype,  
formmetod, formnovalidate  och   formtarget.  Attributen styr beteendet av 
knappen när den är aktiverad.

• <meta>-elementet ger metadata om HTML-dokument. <meta> attribut i 
HTML4 är  content, equiv  och name  men i HTML5 är det nya attributet 
charset ex: <meta charset="UTF-8">

• <class>-<id>-<style>-<title>,  attribut  i  HTML5  används  med  alla 
HTML element  men  i  HTML4 används  de  inte  med  <head>,  <html>, 
<meta>, <script>, <style> och <title> element.

• <fieldset>-elementet  används  för  att  gruppera  relaterade  element  i  ett 
formulär. Det har nya attribut i HTML5 som disabled, form och name.

3.2 Nya HTML5-element 

HTML5-elementen stöds av många webbläsare. Se Tabell 1.

Tabell 1. Nya element stöds av olika webbläsare 

Element Firefox 4.0 Safari 5 Google Chrome 6 Opera 10.6 IE9

Box Ja Ja Ja Ja Ja 

header Ja Ja Ja Ja Ja 

nav Ja Ja Ja Ja Ja 

aside Ja Ja Ja Ja Ja 

footer Ja Ja Ja Ja Ja 

hgroup Ja Ja Ja Ja Ja 
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mark Ja Ja Ja Ja Ja 

figure Ja Ja Ja Ja Ja 

datalist Ja Nej Nej Ja Nej

figcaption Ja Ja Ja Ja Ja 

form Ja Ja Ja Ja Nej

meter Nej Nej Ja Ja Nej 

time

progress Ja Nej Ja Ja Nej 

summery Nej Nej Ja Nej Nej 

canvas Ja Ja Ja Ja Ja 

embed Ja Ja Ja Ja Ja 

video Ja Ja Ja Ja Ja 

audio Ja Ja Ja Ja Ja 

Nya element [7]

• Box 

box-flex anger om de underordnade elementen eller "barn" i en låda(box) 
är flexibla eller oflexibla i storlek, där flexibelt-elementet kan krympa eller 
växa enligt lådan och det har värdet "1".
ex:  box-flex:1

box-orient anger  hur  "barn"  i  lådan  bör  läggas  ut,  horisontellt  eller 
vertikalt.
ex:  display:box; box-orient:horizontal;

box-direction anger i vilken riktning barn i en låda visas. 
ex:   box-direction:reverse; 

box-ordinal-group anger visningsordningen för barn i en låda.
ex: andra barn ska vara det första:

#barn2{box-ordinal-group:1;}

box-sizing: vissa delar definieras för att passa ett område på ett visst  sätt. 
ex:  box-sizing:border-box

• <header>-elementet är nytt i HTML5 och detta används för att märka upp 
allt som kan tolkas som ett "huvud" t ex. title. <header> stöds av Firefox,  
Safari, Opera, IE9 och Chrome. Ex:

<article>
  <header>
    <h1>Chrome</h1>
    <p>Text</p>
  </header>
</article>

8



• <nav>-elementet  definierar  en del  av navigeringslänkar.  Inte  alla  länkar 
måste vara i  <nav>-elementet.  Det finns   nav-top, nav-right,  nav-bottom 
och nav-left. <nav> stöds av Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome. Ex:

<nav><ul> <li>Startsida</li>
     <li>Bilder</li>
     <li>Kontakt</li> </ul></nav>

• <aside>-elementet definierar en del innehåll bortsett från det innehåll som 
är placerad i. Om den används inom ett article element bör innehållet vara 
relaterade till denna artikel(t ex. en ordlista) men när den används utanför  
article ska innehållet ansluta till området(t ex. Reklam ). <aside> stöds av 
Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome. Ex:

<aside>
   <h4>Nyheter</h4>
   <p>reklam</p>
</aside>

• <footer>-elementet  representerar  en  sidfot  i  ett  avsnitt(section)  eller 
dokument t ex. copyrightinformation, adress, författaren. Man kan ha flera 
<footer> i ett dokument, stöds av Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome. 

Ex:
<footer>
   <p>Skrevs av</p>
</footer>

• <hgroup>-elementet  används  för  att  gruppera  en  uppsättning  <h1> till 
<h6>  element, när en rubrik har flera nivåer t ex underrubriker. <hgroup> 
stöds av Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome. Ex:

<hgroup>
  <h1>Välkommen</h1>
  <h2>Text</h2>
</hgroup>

• <mark>-elementet  definierar  markerat  text.  <mark> stöds  av  Firefox, 
Safari, Opera, IE9 och Chrome. Ex:

<p>Vad är <mark>HTML5</mark> ?</p>

resultat: Vad är HTML5?

• <figure>-elementet  används  för  att  markera  en  bild  i  ett  dokument. 
<figure> stöds av Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome. Ex:

 <figure>
     <img src="img.jpg" 
      width="200" height="200" />
</figure> 
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• <datalist>-elementet  anger  en lista  med fördefinierade alternativ  för  en 
<input> element. <datalist> stöds av Firefox och Opera. Ex:

<datalist >
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
</datalist>

• <figcaption>-elementet  definierar  en  bildtext  för  ett  <figure>-element. 
<figcaption> stöds av Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome. Ex:

<figure>
  <img src="img.jpg" width="304" height="228" />
  <figcaption>Fig1.-anteckningar.</figcaption>
</figure>

• <form>  definierar en label för ett  <input>-element.  <keygen>-elementet 
anger ett nyckel-par generator fält som används för blanketter. De stöds av 
Firefox, Safari, Opera och Chrome. Ex:

<form >
  Encryption: <keygen name="security" />
  <input type="submit" />
</form>

• <meter> elementet kallas en mätare som definierar en skalär mätning inom 
ett känt intervall.  <meter> attribut är form, high, low, max, min, optimum 
och value. Stöds av Opera och Chrome. Ex:

<meter  value="2"  min="0"  max="10">2  out  of 
10</meter>

• <time>-elementet definierar tid och datum. Attribut är datetime och update. 

Ex:
<p>Skolan  börjar<time>08:00</time>  varje 
morgon.</p>

• <progress>-elementet visar hur långt som finns kvar t ex. i dators enheter. 
<progress> stöds av Firefox, Opera och Chrome. Ex:

<progress value="22" max="100"></progress>

• <summery>-  och  <details>-element  definierar  detaljer  för  synliga 
rubriker t ex. bredvid en rubrik. Det finns en liten pil som visar detaljer när 
man trycker på den. Stöds av Chrome, ex:

<details>
   <summary>Copyright 2010-2012.</summary>
      <p> -  Alla rättigheter reserverade.</p>
      <p> Referenser</p>
</details>
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• <canvas>-elementet  är  ett  HTML-element  som  liknar  <div>-  och 
<table>-element  med  undantaget  att  dessa  innehåll  återges  med 
JavaScript. Den används för att rita grafik genom att definiera den i HTML 
kod med höjd och bredd attribut. Stöds av Firefox, Safari, Opera, IE9 och 
Chrome. Ex:

<html><canvas id="canvas"> </canvas></html>

<script type="text/javascript">
var x=document.getElementById('canvas');
canvas= x.getContext('2d');
canvas.fillStyle='#FFFFF';
canvas.fillRect(0,0,80,100);
</script>

• <embed>-elementet definierar en behållare för en extern applikation eller 
interaktivt innehåll. Detta har attributen height, src, type och width. Stöds 
av Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome.

• <video>-elementet specifierar video som tex filmklipp. All text som ligger 
mellan <video> och</video>kommer att visas i webbläsare som inte stöder 
(video). Video stöds i Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome.

Video attribut:

• src: sökvägen till filmen.
• autoplay: startar filmen automatiskt.
• loop: spelar filmen igen.
• controls: aktiverar spelkontroller.
• width: filmens bredd.
• height: filmens höjd.
• poster: anger filmens startbild.
• muted: ljudet i videon ska vara avstängd.
• preload: anger om hur författaren tror att videon ska laddas när sidan  

läses in.

Det finns tre videoformat idag:

• mp4: har högkvalitativt videoformat och använder h.264 codec,. Stöds 
av IE9, Safari, Chrome och flashplayer.

• webm:  har  royalty-fritt  högkvalitativt  videoformat  och  använder  V8 
codec. Stöds av Firefox, Chrome, Opera och Andriodläsare.

• ogg: är fritt  open-source videoformat. Stöds av Firefox, Chrome och 
opera.

 Ex. på video:
<video src="videofil.mp4" controls></video>

• <audio> elementet definierar ljud t ex musik och det har nya attribut som 
autoplay, controls,  loop, src  och preload  . Alla text  som ligger mellan 
<audio> och</audio>kommer att visas i webbläsare som inte stöder ljud 
(audio). Audio stöds i Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome. Ex: 
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<audio src="example.ogg" autoplay></audio> .

• Drag and drop

Man tar tag i ett objekt och dra det till en annan plats.
Det  finns  olika  ”events”  för  drag  och  drop:   dragstart,  dragleave,  
dragdragover, dragend, drag, drop och dragenter.

• Offline-application: 

En  ny  metod  för  att  möjliggöra  en  webbplats  eller  webbaplikation  att 
fungera utan en nätverksanslutning. Applikation cache styrs av en vanlig 
textfil som kallas manifest. 
Manifest-file har  tre  olika sektioner som Cache,  Fallback och  Network. 
Man  kan  referera  till  filen  på  webbsidan  genom  att  addera  manifest 
-attribute till <html>-taggen.

3.3 Borttagna element från HTML4

Tillgänglighetsproblem

• <frame>- <frameset>- <noframe>-element används inte längre i HTML5 
eftersom de skadar användbarhet och tillgänglighet. Istället för  <frame> 
används nu <table> som bara använder "border" attribut fån HTML4 och 
den har endast värde "" eller "1".

Presentationselement

• basefont
• big
• center
• font
• strike
• tt
• u

Har bättre ersättare

• <abbr> ersätter <acronym>
• <object>och <embed> ersätter <applet>
• <form> ersätter <isindex>
• <ul> ersätter <dir>
• <audio> ersätter <bgsound>
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3.4 Nya attribut för input element

• tel
• search
• url
• email
• datetime
• date
• month
• week
• time
• datetime-local
• number
• range 
• color     

3.5 CSS3: Förändringar / tillägg
   
 Nya CSS Selectorer [9]

• element1~element2, Ny tillsätts av General Sibling Combinator görs för att 
passa "syskon" element av ett visst ämne genom tilde(~) Combinator. 

Exempel:[title~=hallo]{  color:blue;}som  betyder  att  text 
som börjar med ordet hallo ska ha blå färg t ex:

Hallo, det här är ett exempel.

• [attribute^=value]  matchar alla element vars attributvärde börjar med ett 
angivet värde.

• [attribute$=value] matchar alla element vars attributvärde avslutas med ett 
bestämt värde.

• [attribute*=value] matchar alla element vars attributvärde som innehåller 
ett visst värde.

• :first-of-type,  matchar alla element som är det första barnet, av en viss typ, 
av sin förälder. Ex:

p:first-of-type
{
background: red;}

<p> Den första p .</p>
<p> Den andra p.</p>
<p> Den tredie p.</p>
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• :last-of-type,  matchar alla element som är det sista barnet, av en viss typ, 
av sin förälder. Motsats till :first-of-type.

• :only-of-type,  matchar alla element som är det enda barnet i sitt lag av sin 
förälder. 

p:only-of-type
{
background: yellow;
}
<div><p> Den första p .</p></div>

<div><p> Den andra p. </p> <p> Den tredie p. 
</p></div>

• :only-child, matchar alla element som är det enda barnet  av sin förälder. 

p:only-child
{
background: green;
}
<div><p> Den första p .</p></div>

<div><span> Här är span.</span> <p> Den tredie 
p. </p></div>

• :nth-child(n), matchar alla element som är n: te barnet, oavsett typ, av sin 
förälder.

p:nth-child(2), 
{
background: red;
}
<p> Den första p .</p>
<p> Den andra p.</p>
<p> Den tredie p.</p>

• :nth-last-child(n),  matchar alla element som är n: te barnet, oavsett typ, av 
sin förälder, räknat från sista barnet. Motsats till  :nth-child(n),  

• :nth-of-type(n), matchar alla element som är n: te barnet av en viss typ av 
sin förälder, ex:

p:nth-of-type(1), 
{
background: pink;}
<h1> Title </h1>
<p> Den första p .</p>
<p> Den andra p.</p>
<p> Den tredie p.</p>

• :nth-last-of-type(n), matchar alla element som är n: te barnet av en viss typ 
av sin förälder, räknat från sista barnet. 
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p:nth-last-of-type(2), 
{
background: blue;
}
<h1> Title </h1>
<p> Den första p .</p>
<p> Den andra p.</p>
<p> Den tredie p.</p>
<p> Den fjärde p.</p>

• :last-child, matchar alla element som är det sista barnet av sin förälder.

• :root, matchar dokumentets rotelement, liknar bakgrund.

• :empty,  matchar alla element som inte har några barn.

p:empty
{
width:100px;
height:20px;
background: green;
}
<p> Den första p .</p>
<p> Den andra p.</p>
<p>   </p>

• :target, används för att styla det aktiva målelementet.

• :enabled, matchar alla aktiverade element.

• :disabled, matchar alla avaktiverade element.

• :checked,  matchar alla markerande element, endast för radioknappar eller 
kryssrutor.

• :not(selector), matchar varje element som inte är det angivna elementet.

• ::selection, matchar den del av ett element som väljs av en användare.

Tilläggs egenskaper

• Background

Används för att definiera den bakgrundsinformation som effekterna av ett 
element. Alla nya bakgrund egenskaper:

• Background-clip
• Background-origin
• Background-size

Exempel på Background-image:
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body {background-image:url('paper.gif');
background-size:80px 60px;}

• Border  

• Border-radius
• Border-shadow
• Border-image
• Border-color

Exempel på Border-image:
border-image: url(border.png) 2px 2px round;

3.6 Nya egenskaper i CSS3:

• Shadows

Skuggor är nytt  i CSS3. För att lägga till en skugga anger man hur stor  
förskjutningen ska vara i X- och Y-led, vilken "längd" på skugga (eng. blur) 
samt vilken färg. Ex:

div{
 box-shadow: rgba(110,110,110, .8) 2px 2px 2px;
}

• Gradienter

Övertoningar  av  bakgrund  utan  att  använda  bilder.  Det  finns  två  olika 
egenskaper till gradienter:

• linear-gradient, [13]där färger ändras genom två punkter i en rak linje.
Ex: linear-gradient( left (eller vinkel), white,black)
Se figur 1. 

 

Figur 1. linear-gradient

• radial-gradient,  en radiell lutning som uppgradera mellan två färger i en 
cirkulär eller elliptiskform. Ex:

radial-gradient(center,  circle,  white  60%,  black 
80%)
se figur 2.
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Figur 2. radial-gradient

• Reflection

Man får reflekterande effekt utan att använda JavaScript. Ex:  

div{
box-reflect: right 1px
gradient(linear,  left  top,  right  top, 
from(transparent),color-stop(0.2,  transparent), 
to(white));}

• Round courners

Det  finns  många metoder  och tekniker  för  att  skapa rundade hörn med 
CSS3. Vissa behöver endast CSS genom atta använda  border-radius och 
det är ganska enkelt, och en del av dem behöver 2 till 4 bakgrundsbilder 
hörn och JavaScript. Man kan använda border-bottom-left-radius, border-
bottom-right-radius,  border-top-left-radius,  border-top-right-radius  eller 
bara border-radius som exemplet nedan.

div{
border-radius: 10px 10px 0px 0px;
}

• 2D Transforms

En transform är en effekt som låter en del ändrar form, storlek och position. 
Css3 2D transform gör att element omvandlas i två-dimensionell utrymme 
[10]. Stöds i Firefox, Safari, Opera, IE9 och Chrome. 
2D transform funktioner:

• matrix(a, b, c, d, e,f) //  sex värden
• translate(värde,  värde),  translateX(värde,  värde),  translateY(värde, 

värde)  se figur 3
• rotate(angle) se figur 3
• scale(nr, nr) se figur 3, scaleX(nr, nr), scaleY(nr, nr) // nr= nummer
• skewX(angle), skewY(angle)
• Ex. på translate(), scale och rotate

div{
transform: translate(80px, 80px) scale(1.5, 1.5) 
rotate(45deg)}
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  Figur 3.  translate, rotate och scale[11]

• 3D Transforms

Man kan formatera element med 3D transformation. Css3 2D transform gör 
att  element omvandlas i  tre-dimensionell  utrymme [10]. Stöds i Firefox, 
Safari och Chrome. 

• 3D transforms funktioner:

• matrix(a, b, c, d, e,f) //  matrix av 6 värden
• matrix3d(a,  b,  0,  0,  c,  d,  0,  0,  0,  0,1,  0  e,f,  0,  1)  //   matrix  av  16 

värden(4x4)
• translate(värde, värde)
• translate3d(värde, värde, värde)
• translateX(värde), translateY(värde), translateZ(värde)
• scale(nr, nr)
• scale3d(nr, nr, nr)
• scaleX(nr), scaleY(nr), scaleZ(nr)
• rotate(angle)
• rotate3d(nr, nr, nr, angle)
• rotateX(angle), rotateY(angle), rotateZ(angle)
• skew(angle, angle)
• skewX(angle), skrewY(angle)
• perspective(nummer)

• Transition

Med CSS3 kan man lägga till en effekt vid byte från en stil till nån annan 
utan att använda flash-animationereller Javascript. Stöds i Firefox, Safari, 
Opera och Chrome. Ex:

Transitions värde:

• Transition-property: egenskaper som ska överförts.
• Transition-duration: hur länge transition ska pågå(ex. 0.3s) .
• Transition-timing-function: hur snabbt transition sker över tiden.
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• Transition-delay:  bestämmer  tiden,  som  anges  i  sekunder  eller 
millisekunder, mellan transition utlöses och transition start.

Ex: 
transition: transform 2s, opacity 2s, background 
2s, width 2s, height 2s;

• Animation

Med CSS3, kan man skapa animeringar, som kan ersätta animerade bilder, 
flash-animationer och JavaScripts på många webbsidor [9].    Animering 
kräver explicita värden för egenskaperna att vara animerad. Dessa värden 
anges med animation nyckelbildrutor (keyframes).
Keyframes anger uppträdandet av en cykel av animering. Animeringen kan 
flytta en eller flera gånger. 
Stöds av Firefox, Safari och Chrome.

@keyframes egenskaper:

• animation
• animation-name
• animation-duration
• animation-timing-function
• animation-delay
• animation-iteration-count
• animation-direction
• animation-play-state

Se figur 4. Ex. på @keyframes [9]

 

Figur 4. Animationer anger av keyframes
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• @font-face

CSS3 @font-face tillåter länkning till teckensnitt som automatiskt aktiveras 
vid behov. Flera @font-face regler kan användas för att konstruera font-
families med olika "faces". 

Ex: 

@font-face{
font-family: Arial;}

h1{font-family: Arial;}

• Color

• Opacity

CSS3 opacity är bra för bakgrunder och att skapa hover effekter [4]. Ett  
element  med  opacitetsvärde  1,0  kommer  att  vara  synlig  se  figur  5 
medan ett element med opacitetsvärde 0,0 blir osynlig, se figur 6.

Ex. på bilden nedan [13]:

Figur 5. Före att använda opacity.
 
img{opacity:0.50;} se figur 6

Figur 6. Efter att använda opacity

• RGBA colors

RGB modellen utökas i denna specifikation för att inkludera alpha, för 
att möjliggöra specifikation av opacitet av en färg. 
Ex. på fast orange:

{color: rgba(100%, 50%, 0%, 0.1)}
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• HSL colors, tar tre värde(hue, saturation, lightness ):

Hue är ett läge på färghjulet där 0(eller 360) är röd, 120 är grön och 240 
är blå. Saturation är ett procentuellt värde där 100% är fyrfärg.

 Lightness är  också en procentsats  där 0% är mörk(svart),  100% är 
ljus(vit) och 50% är genomsnittet.

Ex. på röd färg:

{color: hsl(0, 100%, 50%)}

• HSLA colors

Precis som RGB har RGBA alpha motsvarighet, HSL har HSLA alpha 
motsvarighet. 

Ex. på fast blå:

{color: hsla(240, 100%, 50%, 0.5)}

• Text effects

• Text – shadow, lägger till en skugga till varje bokstav  i text. Det finns 
olika modeller till text-shadow som fuzzey text shadow, readable white  
text, multiple shadows, outlines och neon glow.

• Text– wrap, låter långa ord brytas och fotsätta på nästa rad. Det tar två 
värden normal eller break-word.

• Text – stroke, lägger till en kontur till texten.

• Text – overflow: anger att innehållet klipps på bara en axel. Den har två 
egenskaper,  overflow-x och overflow-y som har värde visible-, hidden-  
eller scrolling-overflow.

• Multipla bakgrundsbilder

Man kan använda flera bakgrunder på samma html-element t ex:

Se figur 7 för exemplet nedan [13]:

div  {background-image:  url(images/bild1.jpg), 
url(images/bild2.jpg), url(images/bild3.jpg);}
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Figur 7. En bakgrund med sex bilder

 
• Multiple Columns

Man kan skapa en uppsättning av kolumner utan att ägna enskilda lager för 
varje  kolumn[18].  Innehållet  av  elementet  anpassar  sig  själv  till  det 
tillgängliga utrymmet och man kan ange:

• Column-count: nummer av kolumner som skapas.
• Column-width: bredden på kolumner.
• Column-gap: utrymmet mellan varje kolumn.
• Column-rule:  specificera  en  vertikal  linje  mellan  varje  kolumn. 

Column-rule har samma egenskaper som border som color, width  och 
style.

• Column-fill och Column-span: ger formatmallar ett brett epektrum av 
visuella uttryck i multi-columns layouter.

• Break-before,  break-inside och  break-after:  anger  var  spaltbrytningar 
ska eller borde inte visas.

• Overflow-columns inside/outside multicol elements.

Ex. på två kolumner:

div{
column-count: 2px;
column-gap: 30px;}

3.7  Syntax-Kod till HTML5

Nedan är  syntaxen till  webbsidan som visar  översta  sidan(Header), 
meny(Navigation),  content(Sections och articles),  sidebar(aside) och 
botten(Footer).

<!doctype html>
<html lang ="en">
<head>
    <meta charset="utf-8"/>

    <title>  </title> 
   <link rel="stylesheet" href="main.css">

</head>
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<body>
         <header > </header> (se Header figur 8)

    <nav > </nav>  (se Navigation figur 8)

(se Content figur 8, gäller allt mellan section element)
 <section >    
      <article>
            <hgroup></hgroup>
       </article>
 </section>

 <aside > </aside>    (se Sidebar figur 8)
 <footer > </footer>  (se Footer figur 8)

</body>
</html>

Figur 8. exempel på strukturella element 

4 Resultat 

Utifrån det stora arbetet som genomfördes i förra kapitlet skapades en snygg 
HTML5 webbsida med hjälp av de nya och mest intressanta element som 
finns i HTML5 och CSS3 standarder.

I HTML5 webbsidan används först de basiska HTML5 elementen i  html-
dokumentet som header, nav, section, article, aside och footer. 
Sedan var det dags att börja jobba med CSS3 som fixar stilen till webbsidan.

 I webbsidan används runda hörn till article, header och footer, gradient till 
bodys bakgrund, skuggor till article och reflektion till vissa bilder.

Sedan skapades några  roliga sidor  med  hjälp  av  transform och transition 
genom rotation.

Video, audio och canvas används också i webbsidan. Canvas används med 
hjälp av Javascript.
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Webbsidan  körs  i  Chrome  webbläsaren  och  den  funkar  jättebra  eftersom 
Chrome är en av de webbläsare som klarar redan av det mesta utan några 
konstigheter.
Syntaxen och resultat finns i kapitlet Bilagor.

5 Diskussion 

Idag kan man skapa snygga webbsidor på enkelt och flexibelt sätt. De nya 
HTML5-elementen delar dokumentet i logiska delar, bryter dokumentet i de 
gemensamma delar och visar innehållet i varje avsnitt. 

Samt de nya webbaplikationer (video, audio, canvas) används direkt i html 
sidan vilket gör att man inte behöver installera något nytt program som t ex 
plug-in som krävs för att kunna använda flash.

Med CSS3-elementen har webbsidan blivit snyggare med mindre kod samt 
man behöver inte förlita sig mycket på JavaScript.

6 Slutsats

HTML5  är  den  nya  versionen  av  HTML,  fastän  den  är  utkast  men  den 
används  av  många  webbläsare  redan idag.  HTML5 innefattar  de  tidigare 
standarder samt inkluderar nya taggar och element. De HTML4 element har 
nu klassificerats som föråldrade.

HTMl5  specifikationer  är  både  större  och  bredare  än  HTML4  samt 
innehåller  nya  och  spännande  egenskaper,  som nya  strukturella  element  , 
video, audio, canvas.

Med  de  nya  strukturella  element  (header,  nav,  section,  article,  aside  och 
footer) kan man skapa en enkel webbsida eftersom den ger nya konventioner 
som webbsidans utvecklare kan använda istället för de gamla div-taggar som 
inte ger. 

Video och audio element gör att man kan enkelt bädda in video och ljud utan 
behov av JavaScript,  flash eller komplicerade taggar, samtidigt att  behålla 
vissa funktioner som autoplay och loop.
Med canvas kan man rita grafiska objekt med hjälp av JavaScript direkt på 
html sidan och man använder bara  <canvas> taggen. Canvas är inbyggt i 
många webbläsare.

CSS3 standarden ger egenskaper till HTML5 element på en webbsida. CSS3 
nya egenskaper har nya och förbättrade möjligheter för att presentera HTML-
innehåll. 
Med runda hörn kan man skapa kanter på HTML-element utan behov till att 
skriva mycket kod som förut. I HTML4 var man begränsad till linjer, streck 
och punkter.

Skuggor, gradient och färg skapar helt nya dimensioner av presentation av 
HTML-element. Man kan styra färger och opacitet  samtidigt man lägger till 
skuggor på text eller objekt.
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Transformer, övergångar (Transition) och animationer.
Transform  modifierar  utseendet  av  ett  element  i  webbläsaren  genom 
translation, rotation eller på annat sätt. 
Transition  och  animation  används som en mouseover eller liknande effekt. 
Detta gör att man inte längre behöver att förlita sig på JavaScript för dessa 
funktioner.

HTML5 är den enda html-versionen man behöver och den kommer kanske 
att  bli  en  standard  för  alla  användargränssnitt,  från  webbsidor  till  appar. 
Hoppas  i  framtiden  att  canvas  och drag  and  drop släpper  hjlälpen  från 
JavaScript  och kodas istället  i  CSS3 filen lika  som t  ex animationer  och 
övergångar. 
Tack vare HTML5 som ger enkla, snygga och smarta webbsidor.
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8 Bilagor

8.1 HTML5 webbsidans syntaxen

<!doctype html>
<html lang ="sv">
<head>
    <meta charset="ISO-8859-1"/>

    <title></title> 
   <link rel="stylesheet" href="main.css">

</head>
<body>
     <header > </header>

<nav >  </nav>
<section >
    <article>

                 <header>
            <hgroup></hgroup>

                  </header>

                  <footer></footer>

     </article>
 </section>
 <aside > </aside>
 <footer > </footer>

</body>
</html>

Se figur 9 
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Figur 9. Mallen på HTML5 webbsidan 

8.2 Bilder på HTML5 webbsidan

Med rundade hörn, gradient och skugga.

Transform med Runda hörn, Skuggor och Text effekter 
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före

efter (60 degree)

Med Transition
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före

efter (roterar med 360 degree)

Gradient med Canvas
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Drag and Drop och Text med Tre kolumner
före

efter
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Animation, bilden rör sig och ändrar färger från röd till blå, grön och gul
före

efter

31



32



8.3 Tidsplanering

V.14
• kontaktat handledare (Bengt)
• Definierar syftet med arbetet

V.15
• Samla information om HTML5
• Möte med handledare (Bengt)

V.16
• Rapport påbörjat
• Förtsättning med att samla information
• Möte med handledare (Bengt)

V.17
• Rapportskrivning fortsättning
• Förtsättning med att samla information
• Skapat HTML5 webbsidan 
• Möte med handledare (Bengt)

V.18
• Rapportskrivning fortsättning
• Förtsättning med att samla information
• Jobba med webbsidan 
• Påbörjat CSS3
• Möte med handledare (Bengt)

V.19
• Förtsättning med rapport 
• Jobba med webbsidan 
• Möte med handledare(Bengt)

V.20
• Rapport skrivning
• Jobba med webbsidan 
• Möte med handledare(Bengt)

V.21
• Rapport uppdatering
• Jobba med webbsidan 
• Möte med handledare(Bengt)

V.22
• Förberedelse inför presentation 
• Möte med handledare(Bengt)
• Rapport skrivning avslutad
• Rapport byte

V.23
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• Presentation 
• Opposition 

34


	1  Inledning
	1.1  Syfte
	1.2  Rapportens struktur 

	2  Bakgrund 
	2.1  HTML5 och HTML4
	2.2  CSS3 och CSS2

	3  Analys
	3.1  HTML4 förändring/ tillägg i HTML5 
	3.2  Nya HTML5-element 
	3.3  Borttagna element från HTML4
	3.4  Nya attribut för input element
	3.5  CSS3: Förändringar / tillägg
	3.6  Nya egenskaper i CSS3:
	3.7   Syntax-Kod till HTML5

	4  Resultat 
	5  Diskussion 
	6  Slutsats
	7  Referenser
	7.1  Litteratur:
	7.2  Webbsidor 

	8  Bilagor
	8.1  HTML5 webbsidans syntaxen
	8.2  Bilder på HTML5 webbsidan
	8.3  Tidsplanering


