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CSS3. Vil du arbejde med hjemmesider, er det en fordel at vide, hvad HTML er, og hvordan det fungerer. Vi
gennemgår de grundlæggende teoretiske begreber, og du lærer at lave din første HTML kodning. Du bliver
også introduceret for editoren, Brackers, som er nem og gratis at bruge.   Når du kender strukturen i et

HTML-dokument og har kendskab til de vigtigste tags, kan du selv oprette HTML-kildekode til hjemmesider.
Du kan også navigere sikkert rundt i et eksisterende HTML-dokument og f.eks. ændre på dets indhold eller
formatering. Lær også hvordan du kan udvidde dine HTML5-færdigheder med CSS3, og få fuld kontrol over,
hvordan indholdet i dine HTML-dokumenter præsenterer sig. CSS står for Cascading Style Sheets og er den
anbefalede metode til at styre og vedligeholde udseendet af websider. Til titlen medfølger 10 øvelsesfiler og

ekstra 20 sider online.
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