
 
 

Programmering 1 C++ 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 31461  



 
 

Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

• Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

• Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

• Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven! 

• Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

• Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 
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Läraranvisning 

Titel: Programmering 1 C++ 

Författare: Magnus Lilja, Ulrik Nilsson, Bo Silborn 

ISBN: 978-91-40-67709-9 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Till läsaren .................................................................................................. 21 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 22 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 23 

Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

• De flesta av skärmdumparna har utgått i stället för att beskrivas eftersom 
funktionen oftast finns i löptexten men var observant på att den 
punktskriftsläsande eleven kan behöva extra handledning kring de grafiska 
gränssnitt som boken refererar till. 
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Allmänt för TextView 

• Symboler (pilar) som de i uppgift 8.2 på sid 112 utgår. 
• Marginalbilden på en glödlampa har ersatts med texten "Tips:" 

• Citaten från ”The Tao of Programming” har lyfts ut och placeras i en egen flik. 

• Många bilder/Skärmdumpar samt bilder av utfyllnadskaratkär har utgått. Vissa 
skärmdumpar har beskrivits med text och vissa har blivit svällpappersbilder. 

• Facit med svar på repetitionsfrågor och bokens programmeringsövningar har 
placerats i egen flik. 

• Appendix och Register har placerats i egna flikar. 

• All kod har fått en start- och slutmarkering: 
--- Kod --- 
--- Slut kod --- 
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Sidspecifika förändringar 

8-11 

Exempelbilderna från Visual C++ samt texten "När du först startar Visual C++ ser det ut så 
här." har utgått. Var observant på att du kan behöva guida eleven extra i användandet av 
programmet. 

21 

Uppgift 1.3 och 1.4 utgår. Vid behov kan du ersätt dem med fler uppgifter i av samma sort 
som 1.2. 

40 

Tabellen har vänts och skrivits så här: 

Positionsnamn, värde 

tid [0], 10.12 

tid [1], 9.88 (osv) 

42, 52, 64, 66, 68, 70 

Här har bilderna utgått 

66 

Text har lagts till: 

Det dyker upp en röd ikon i marginalen till vänster på raden som visar: int summa = tal1 + 
tal2 + tal3;. Det gäller att sätta stoppunkten innan de satser man tror att felet finns på. 

72 

Text har lagts till: 

Figur symboler 

a) rektangel med avrundade hörn = start eller stopp 

b) vanlig rektangel = något utförs 

c) romb = ett val mellan två alternativ 

73 

Här finns en svällpappersbild att använda. 

73 

Text har lagts till: 

Aktivitetsdiagram: 

Start (rektangel med rundade hörn) 

Läs in ta1 (rektangel) 
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Läs in tal2 (rektangel) 

Summa = tal1 + tal2 (rektangel) 

Skriv ut summa (rektangel) 

Stopp (rektangel med rundade hörn) 

74 

Text har lagts till: 

Aktivitetsdiagram: 

Start (rektangel med rundade hörn) 

Läs in ta1 (rektangel) 

Läs in tal2 (rektangel) 

Tal1 >tal2 (romb)sant eller falskt. Pilar visar de två vägarna som programmet kan ta. 

Skriv tal 1 (sant) 

Skriv tal 2 (falskt) 

Stopp (rektangel med rundade hörn) 

75 

Text har lagts till: 

Aktivitetsdiagram: 

Start 

Summa = 0 

Läs in tal 

Tal! = 0 sant eller falskt 

Sant: Summa += tal 

Läs in tal 

Falskt: Skriv in summa 

Stopp 76 

77 

Här finns en taktil bild att använda. 

78 

Bild har utgått. 

79 

Text har lagts till: 

Aktivitetsdiagram: 
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Start 

Mata in tid 

Tid > 22 

Sant: skriv ”Gå och lägg dig” 

Falskt: skriv ” Läs en bok!” 

Stopp 

83 

Tabellen har skrivits om: 

7.1 Lista relationsoperatorer a-f 

a) Relationsoperator: lika med 

Symbol: == 

Exempel: 3==5 

Värde: false 

88 

Tabellen visar hur portokostnaden beror av vikten: 

  0-20 gram, 5 kr 

  20-100 gram, 10 kr 

  100- gram, 20 kr 

99 

Tabellen har skrivits om: 

Villkorssatser 

syntax, beskrivning 

a) if (uttryck) { satser }If 
Om uttrycket är sant utförs satser 

b) if (uttryck) { satser_1 } else { satser_2 } 
Om uttrycket är … (osv) 

101 

Uppställningen har ändrats: 

Tre av satserna i spalt a nedan (som använder logiska operatorer) har precis samma 
innebörd som tre i spalt b (utan logiska operatorer). Para ihop de som har samma 
innebörd. 
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A) Logiska operatorer 

1. if (uttryck_1 && uttryck_2) sats 

2. if (uttryck_1 || uttryck_2) sats 

(osv) 

B) Utan logiska operatorer 

102 

Uppställningen har ändrats: 

Sambandet mellan kön och lön jämfördes i ett företag. Resultatet visas nedan: 

Lön 

Minst 20 000 kr: 12 män, 3 kvinnor 

Mindre än 20 000 kr: 5 män, 8 kvinnor 

105 

Exempel 8.1 

(Hjälptext har placerats inom []) 

for ( int n=0 [initierar räknaren. Sker bara en gång.] ; n<10 [kontrollerar räknaren. Sker 
innan varje loop.] ; n++ [Ändrar räknaren. Sker efter varje loop]) 
{ 

    cout << n << ' ';, } 

} 

109 

Utveckla exempel 8.4 så att du får en utskrift av en tabell som visar sambandet mellan 
hastigheter uttryckta i m/s respektive km/h enligt uppgifterna nedan. 

m/s km/h 
5 18 
10 36 
15 54 
20 72 
25 90 
30 108 
35 126 
40 144 

111 

Exempel 8.6 har beskrivits: 
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Utskriften visar hela multiplikationstabellen från 1–10 i ett rutnät. Om man tänker sig att 
raderna och kolumnerna är numrerade, så är m radnumret och n kolumnnumret. Kolumn 1 
börjar med siffran 1 och rad 1 börjar med siffran 1. 

131 

Förklarande hjälptext står inom []. 

int x = 1; 

[Den här variabeln är synlig i hela filen och "lever" under hela programkörningen. På 
engelska säger man att den har file scope.] 

main() 

{ 

    int z = 0; 

    int x = 2; 

[Dessa två variabler är endast synliga i sitt kodblock (block scope). x-variabeln gömmer 
filens x eftersom de har samma namn, men de har sina egna minnesplatser och är inte 
samma variabel. Filens x-variabel ändras inte till 2.] 

    funktionA(); 

    funktionB(); 

} 

funktionA () 

{ 

    int x = 3; 

[Här skapas ytterligare en variabel som heter x. x i main finns fortfarande i bakgrunden 
men är inte synlig i detta block (out of scope). Filens x är synlig, men göms av den här 
lokala x-variabeln. Detta x försvinner ur datorns minne när funktionA kört klart.] 

} 

funktionB() 

{ 

    x = 4; 

[Här skapas inget nytt x, utan det är filens x som syns. Värdet 1 ersätt med 4.] 

} 

132 

Figuren har beskrivits: 

En global (main) och två lokala variabler( area klot, volym klot). 

Area: 314.159 
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Volym: 523.598 

144 

Har skrivits så här: 

Syntax/beskrivning 

a) returtyp namn(typ p1, typ p2, ...); = funktionsdeklaration 

b) returtyp namn(typ p1, typ p2, ...) { satser } = funktionsdefinition 

149-151 

Bilder har utgått 

152 

Bilden har ersatts av följande lista på komponenter: 

Titelrad: Älskar/älskar inte 

Text: "Vem är sötast i klassen?" (lblVemSötast) 

Tom textruta (tbxNamn) med namnet "Namn" (lblNamn) 

Bild på en blomma (pbxBlomma) 

Text under blomman: Älskar inte (lblÄlskar) 

Knapp med texten: "Klicka här" (btnKlicka) 

153-158 

Bilder har utgått 

158 

Har ställts upp så här 

a) Egenskap: size 
Värde: 380;300 

b) Egenskap: text 
Värde: Exempel 

158 

Har ställts upp så här: 

a) Kontroll: GroupBox 

Egenskap: Name Text Size Locatio 

Värde: gbxSpeldata Speldata 210; 70 12; 65 

161 

Text har lagts till: 

… Den gör att innehållet i textrutan tbxMinaResultat blir så här: 
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  Rad 1 

  Rad 2 

  Rad 3 

  Rad 4 

(med en skrollningslist till höger). 

165 

Texten har ändrats 

10.1 Detta är en lite större projektuppgift. Skriv ett program där användaren kan spela 
sten, sax eller påse mot datorn. 

a) Skapa gränssnittet med komponenterna nedan. Förslag på namn får du också. 

Komponenter 

• 1bxStenSaxPåse 

• pbxSten 

• pbxSax 

• pbxPåse 

• btnSpela 

• gbxMinaResultat 

• lblDatronsVal 

• lblResultat 

• tbxMinaResultat 

Namnförslag 

• Sten, sax eller påse. 

• Välj sten, sax eller påse genom att klicka på en bild. 

• Datorn valde: 

• Spela 

• Mina resultat. 

171 

Har ställts upp så här: 

a) Kontroll: 

Egenskap: 

Värde: 
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171-173 

Bilder har utgått 

173 

Texten har ändrats: 

Skriv ett program som visar ett trafikljus som kan visa rött eller grönt. När programmet 
startar ska trafikljuset visa grönt. Vid klick på knappen ”Slå om” ska trafikljuset visa rött. 
Varje gång användaren klickar på knappen ”Slå om” ska trafikljuset ändra den lampa som 
lyser. 

175 

Har skrivits så här: 

a) Funktion: DrawRectangle(Pen^ penna, int x, int y, int bredd, int höjd) 

Beskrivning: Ritar en rektangel 

177 

Bilder har utgått 

179 

 [Den förklarande hjälptexten inom hakparentes ingår inte i programkoden.] 

Point^ [datatyp] skärmPosition [referens]= gcnew [ge minne]Point [konstruktor]( 20, 8 );, 

180 

Bilder har utgått 

184 

Koden har lagts in som text: 

1 #pragma once 

2 

3 Ref class Cirkel 

4 { 

5 Public: 

6    int x; 

7    int y; 

8    int diameter; 

9 } 

185 

Koden har lagts till: 
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66 protected: 

67     Virtual void OnPaint (PaintEventArgs^ e) override 

68     { 

69         // Skapa två cirklar och ange deras värden: 

70         Cirkel^ liten      = gcnew Cirkel (); 

71         liten->x        = 110; 

72         liten->y        = 50; 

73         liten->diameter = 20; 

74 

75         Cirkel^stor         =gcnew Cirkel (); 

76         stor->x          =95; 

77         stor->y          =35; 

78         stor->diameter   =50; 

79 

80         e->Graphics->DrawEllipse ( gcnew Pen (Color:: Red, 3), 

81             liten->x, liten->y, liten->diameter ); 

82         e->Graphics->DrawEllipse ( gcnew Pen (Color:: Blue, 5), 

83             stor->x, stor ->y, stor ->diameter ); 

84     } 

85 }; 

183–190 

Bilder har utgått. 

187 

Programkoden har skrivits in: 

…Form1 som det ser ut när programmet kör. 

a) Exempel form 1: 

 

66 protected: 

67     virtual void OnPaint ( PaintEventArgs^ e ) override 

68     { 

69         // Skapa två cirklar och ange deras värden: 

70               Cirkel^liten = gcnew Cirkel (); 
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71                liten->x = 110; 

72                liten->y = 50; 

73         liten->diameter = 20; 

74 

75                Cirkel^stor =gcnew Cirkel (); 

76                 stor->x =95; 

77                 stor->y =35; 

78          stor->diameter =50; 

79 

80         // Rita cirkeln liten: 

81         e->Graphics->DrawEllipse ( gcnew Pen (Color:: Red, 3), 

82             liten->x, liten->y, liten->diameter ); 

83 

84         // Rita cirkeln stor tre gånger, flyttad 10 pixlar varje gång: 

85         for (int i = 0 ; 1 >3 ; 1++ ) 

86         { 

87             e->Graphics->DrawEllipse ( gcnew Pen (Color:: Blue, 5), 

88                 stor->x, stor ->y, stor ->diameter, stor ->diameter ); 

89 

90             stor-> Flytta ( 25, 0); 

91         }; 

92     }; 

b) Exempel Global Scope 

1 #pragma once 

2 

3 ref class Cirkel 

4 { 

5 public: 

6 int x; 

7 int y; 

8 int diameter; 

9 

10     void Flytta ( int dx, int dy ) 
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11     { 

12         x = X + dx; 

13         y = y + dy; 

14     { 

15 }; 

196, 198, 200, 204, 207 

Bilder har utgått 

209 

Texten har ändrats 

1. Börja med det andra talet som jämförelsetal (17). Jämför med talet till vänster. Om 
detta är större ska det förskjutas till höger, och jämförelsetalet infogas på dess 
plats. De byter alltså plats. 
18[0], 17[1], 16[2], 20[3], 19[4] 

2. Välj … tomma platsen. 
17[0], 18 [1], 16[2], 20[3], 19[4] 

3. Välj nästa jämförelsetal… hoppar vi vidare utan åtgärd. 
16[0], 17[1], 18[2], 20[3], 19[4] 

4. Återigen ska … infogas på den tomma platsen. 
16[0], 17[1], 18[2], 20[3], 19[4] 

5.  Listan är nu sorterad. 
16[0], 17 [1], 18[2], 19[3], 20[4] 

210 

Text har lagts till: 

Så här kan programmet se ut: 

Övning (rubrik) 

  tal 1, 3 

  tal 2, 6 

  tal 3, 5 

  tal 4, 8 

  tal 5, 2 

sortera (knapp) 

211 

Texten har ändrats 
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En annan sorteringsalgoritm heter bubbelsortering och fungerar enligt följande princip. 

1. Jämför talen … som är längst till höger. 
67[0], 54[1], 76[2], 63[3], 34[4] 

2. Upprepa på nästa två tal (67 och 76) … ska de inte byta plats. 
54[0], 67[1], 76[2], 63[3], 34[4] 

3. Gå vidare… snäpp 
54[0], 67[1], 63[2], 76[3], 34[4] 

4. Gå vidare. 76 är störst… 
54[0], 67[1], 63[2], 34[3], 76[4] 

5. Nu är det största talet … osorterade delen (index 0 till 3). 
54[0], 67[1], 63[2], 34[3] 

6. Det näst största talet (67) hamnar då … sorterat 
54[0], 63[1], 34[2], 67[3], 76[4] 

212 

Bilder har utgått. 

213 

Text har skrivits in. 

3[0], 5[1] (osv) 

215 

Övning 13.3 Skärmdump 

utgår 

216 

Text har lagts till: 

Här nedan visas en lista där sorteringen nått halvvägs. Alla tal i den sorterade delen som är 
större än nästa osorterade tal (15) ska förskjutas ett steg, och det osorterade talet infogas 
på den tomma platsen. 

11, 14, 16, 21, 25 (sorterad del) 15, 8, 32, 29, 30 (osorterad del). 

219 

Har ställts upp så här: 

Funktion/egenskap, förklaring 

Add (element)   Lägger till elementet sist i listan 

Insert (pos, element)   Infogar elementet… (osv) 
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220 

Har skrivits så här: 

Värde, position 

Mia: 0 

Lisa: 1 

Anna: 2 

229 

Text har lagts till: 

Programmets gränssnitt kan till exempel se ut så här: 

Tal (inmatningsfält) 

Push (knapp) , Pop (knapp) 

Inmatad ordning: 

123,456 

234,567 

345,678 

Omvänd ordning: 

345,678 

234,567 

123,456 

232 

Text har lagts till: 

Skriv ett program… Plats i kön. 

Gränsnitt: 

Namn (inmatningsfält) 

Enqueue (knapp) 

Dequeue (knapp) 

Inmatad ordning: Mia, Lisa, Jonas 

Plats i kön: Mia, Lisa, Jonas 
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232 

Har ställts upp så här: 

1. Kontroll: Form 
Egenskap: Name, Text 
Värde: Form1, Exempel 

2. Kontroll: Label 
Egenskap: Name, Text 
Värde:  1b1Namn, Namn 

234 

Text har lagts till: 

Gränssnitt övning 14.3 

Namn (inmatningsfält) 

”Linus Andersson har expedierats” 

Ny kund(knapp) 

Expediera kund(knapp) 

235 

Har ställts upp så här: 

Funktion/egenskap, förklaring 

Add (element)   Lägger till elementet element sist i listan 

237 

Text har lagts till: Gränssnitt uppgift 14.1 

Gränssnittet till programmet kan till exempel se ut så här. 

Del: (inmatningsfält) 

Demontera (knapp) 

Chassi 

moderkort 

Montera (knapp) 

Moderkort 

Chassi 

237 

Text har lagts till: 

Programmets gränssnitt kan till exempel se ut så här: 

Lägg till glosor 
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Svenskt ord: (inmatningsfält) 

Engelskt ord: (inmatningsfält) 

Lägg till glosa (knapp) 

 

Glostest 

Svenskt ord: (inmatningsfält) 

Engelskt ord: (inmatningsfält) 

Svara (knapp) 

Starta Glostest (knapp) 

Nya glosor (knapp) 

 

Resultat (Gruppruta) 

238 

Bild har utgått. 

242 

Bild har utgått. 

243 

Har ställts upp så här: 

Kontroll, egenskap, värde 

a) Kontroll: Form 
Egenskap: Text 
Värde: Exempel 

b) Kontroll: Label 
Egenskap: Name, Text 
Värde: 1b1tal, Tal: 

c) Kontroll: Textbox 
Egenskap: Name 
Värde: Tbxtal 

d) Kontroll: Label 
Egenskap: Name, Text, Autosize, Borderstyle, Textalign 
Värde: Lblresultat, False, Fixed3d, Middleleft 

e) Kontroll: Button 
Egenskap: Name, Text 
Värde: btnsumma, Summa 
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248 

Text har lagts till: 

Resultat: 1.65 (position 0), 1.60 (1),1.55 (2), 1.50 (3), 1.45 (4), 1.40, (5. 

250 

Text har lagts till: 

Resultat: 1.65[0], 1.60[1], 1.55[2], 1.50 [3], 1.45 [4], 1.40 [5]. 

251 

Text har lagts till: 

I figuren syns de olika pappersstorlekarna. Till höger A1 som är hälften av papperet. Överst 
till vänster A2 hälften så stort som A1. Under A2 delas papperet in i A3, A4 och 2 stycken i 
A5 storlek. 

252 

Har ställts upp så här: 

a) Kontroll: Förm 
Egenskap: Text 
Värde: Exempel 

b) Kontroll: Button 
Egenskap: Name, Text 
Värde: BntRita, Rita 

255 

Bild har utgått. 

258 

Bild har utgått och text lagts till: 

Antal år: 3 (inmatningsfält) 

”Kapitalet är 9261 kr” 

Visa kapital (knapp) 

258 

Har skrivits så här: 

Antal cirklar 

  N1: 1 

  N2, 3 (två cirklar i basen) 

  N3, 6 (tre cirklar i basen) 

  N4, 10 (fyra cirklar i basen) 
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  N5, 15 (fem cirklar i basen) 

259 

Text har lagts till: 

Gränssnittet kan se ut så här: 

Nummer: 5(inmatningsfält) 

Fält: ”Antalet cirklar är 15” 

Visa (knapp). 

259 

Text har lagts till: 

Gränssnittet kan se ut så här: 

Fält: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Sökt tal: 18 (inmatningsfält) 

Sök (knapp) 

Fält: Positionen är 8 

261-262 

Bilder har utgått. 

275 

Text har lagts till: 

Läs in antal timmar, minuter och sekunder 

Öka sekunder med timmar * 3600 

Öka sekunder med minuter * 60 

Skriv ut antalet sekunder 

Aktivitetsdiagram: 

Start 

Läst in timmar 

Läs in minuter 

Läs in sekunder 

Öka sekunder med 3600*antal timmar 

Öka sekunder med 60* antal minuter 

Skriv ut antalet sekunder 

Stopp 
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275 

Text har lagts till: 

Aktivitetsdiagram: 

Start 

Läs in vikt 

Läs in pris 

Vikt >0,5 (sant eller falskt) 

Sant: kostnad = 0,90*pris*vikt 

Falskt: kostnad = pris*vikt 

Skriv ut kostnad 

Stopp 

276 

Text har lagts till: 

Aktivitetsdiagram: 

Start 

Tal = 10 

Tal>0 

Falskt: stopp 

Sant: skriv ut tal 

Minska tal med 1 

290 

Bild har utgått. 
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Till läsaren 
Fet eller kursiv stil har inte markerats i textviewboken. 

Citaten från ”The Tao of programming” som finns i boken har placerats i en egen flik. 

Ordlistan och facit till uppgifterna finns i egen flik. 

Tabeller har ibland omarbetats för att underlätta läsningen. 

Det finns svällpappersbilder till denna bok. 

Vissa bilder är beskrivna med text. Dessa hittar du i fliken ”bildbeskrivningar”. En del av 
bilderna är beskrivna i text som placerats in direkt i den löpande texten. 

Ibland finns förklarande text inlagd. Den är då placerad inom hakparenteser []. 

Kom ihåg att du har rätt at få mer tid på dig vid prov om du behöver det. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
• Din elev kan behöva mer tid till uppgifterna och så även vid provsituationer. 

• Din elev kan behöv förförståelse inför ett nytt moment och till exempel få tid att förbereda 
sig genom att läsa igenom text, bildbeskrivningar och svällpappersbilder innan hen genom 
för en uppgift. 

• Läs gärna igenom texten Till Läsaren tillsammans med eleven. 

• Din elev kan behöva extra handledning inför hemuppgifter och läxor. 
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Bildbeskrivningar 

7 

För att skriva egna program måste man ha tillgång till en textredigerare, en kompilator och 
en länkare: 

exempel.cpp (kompilering) ex1.obj (länkning) ex1.exe 

65 

1 // Exempel 2.6 
2 #include <iostream> 
3 Using namespace std; 
4 int main() 
5 { 
6    setlocale(LC_ALL, ""); 
7    cout << "Mata in tre tal: "; 
8    cin >> tal1>> tal2 >> tal3; 
9 
10   int summa = tal1 + tal2 + tal; 
11   Double medel = summa /3; 
12 
13   cout << "medelvärde: " <<medel<< endl; 
14   return 0; 
15 } 
 
Error C2065: "tal" : undeclared identifier 

125 

Figur 9.1 

Temperaturomvandling. 

Programmet byggs upp av två delar: ”main” och delprogrammet ”tempOmvandling” 

1. Läs in temperaturen i Fahrenheit (main) 

2. Anropa ”tempomvandling” 

3. Utför temperaturomvandlingen 

4. Återvänd till main 

5. Skriv ut temperaturen i Celsius (main) 

149 

10.1 Vanliga fönsterkomponenter: 

Titelrad, Klientyta, Knapp (Button), Textruta (TextBox), Bildruta (PictureBox), Etikett 
(Label). 
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181 

Tre kopior med olika uppsättning ger olika färger. 

Gemensam mall: röd, grön, blå 

1.  Röd 128, grön 255, blå 0 = grönGul 

2.  Röd 64, grön 64, blå 64 = mörkGrå 

3.  Röd 255, grön 0, blå 255 = magenta 

185 

Objekten är instanser av klassen. 

Liten  

x:110,  y:50,  diameter: 20 

Stor 

x:95,  y:35, diameter: 50 

196 

Måltavla 

x: 142,  y: 100, radie: 100 

251 

I figuren syns de olika pappersstorlekarna. Till höger A1 som är hälften av papperet. Överst 
till vänster A2 hälften så stort som A1. Under A2 delas papperet in i A3, A4 och 2 stycken i 
A5 storlek. 
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