
#wrapper { width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto; }

#header { width: 900px; height: 60px; }

#menu { height: 40px; margin-top: 10px; clear: both; }

#main { margin-top: 40px; }

#headertext{ float: left; }
#headerlogo {  
float: right; }

Id?
Det fungerar att skriva  
taggarna <header>, <nav> 
och <main> utan id om man 
vill eftersom vi bara har en av 
vardera på sidan. 

Divarna #wrapper,  
#headertext och #headerlogo 
måste däremot ha id eftersom 
vi har flera divar på websidan.

Kommentera kod
Skriv gärna kommentarer i  
koden. De visas inte på den 
färdiga webbsidan, men 
underlättar kodningen och 
framför allt när du eller någon 
annan ska göra ändringar i 
framtiden. Man kan också 
”kommentera bort” kod om 
man vill prova ta bort den 
utan att radera den när man 
testar sig fram. Mycket  
användbart!

I html-kod skriver du:
<!-- Här är kommentaren -->

I CSS skriver du:
/* Här är kommentaren */

Exempel på HTML-kod till menyn
<nav id=”menu”>
 <ul> 
  <li><a href=”index.html”>Personuppgiftslagen</a></li> 
  <li><a href=”url.html”>Upphovsrättslagen</a></li> 
  <li><a href=”lek.html”>Lagen om elektronisk kommunikation</a></li> 
 </ul> 
</nav>

Exempel på CSS-kod till menyn
#menu { 
 height: 40px; /* Anger höjd på boxen */ 
 margin-top: 10px; /* Avstånd till headern */ 
 clear: both; /* Nollställer float från headertext och headerlogo */ 
 } 
ul { 
 list-style-type: none; /* Tar bort pricken framför länkarna */ 
 margin: 0; /* Nollställer browser deafult-inställning */ 
 padding: 0; /* Nollställer browser deafult-inställning */ 
 overflow: hidden; /* Gör att det som inte ryms i ul-boxen göms */ 
} 
li { 
 float: left; /* Gör att knapparna hamnar vid sidan av varandra */
 margin-right: 10px; /* Ger ett avstånd runt knapparna */ 
 border-radius: 7px; /* Ger knapparna rundade hörn */ 
 background-color: #5E4B66; /* Bakgrundsfärg på knapparna */ 
} 
li a { 
 display: block; /* Gör hela knappen klickbar, inte bara texten */ 
 color: white; /* Gör texten på knappen vit */ 
 text-align: center; /* Centrerar texten */ 
 padding: 14px 16px; /* Padding på höjden respektive på sidorna */ 
 text-decoration: none;  /* Tar bort understrykning */ 
} 
li a:hover { 
 background-color: #92678D; /* Bakgrundsfärg när musen hålls över knapp */
 border-radius: 7px; /* Ger knapparna rundade hörn */
} 


