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1.1 Förberedelseuppgift  
Fyll i luckorna och svara på följande frågor. Kan du inte svaren får du läsa på i boken. Redovisa                   

för din labbhandledare. 

 

För att lagra ett värde använder man en . . . . . och den måste alltid ha en . . . . . .  

tal = 12; kallas för att göra en . . . . .  och det måste man alltid göra innan man . . . . . 

 

Skriv en villkorssats som testar om int tal är större än 10 och i så fall skriver ut ”Större                   
än 10” , annars skriver ut ”Ej större än 10” . Utskrift sker med: 

 

System.out.println("texten"); 
 

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en for-loop som skriver ut alla siffror från 0  till 9 . Utskrift sker med: 

 
System.out.println(siffran); 
 

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Att skriva Java-kod 

När ni är redo att programmera så startar ni editorn Atom. I ett skalfönster kan               
det ske som följer: 

>  atom  NamnetPåErJavaklass.java& 

Där det står NamnetPåErJavaklass ska ni skriva in vad ni tänkt döpa er              
Javaklass till (namnet ska vara kopplat till det programmeringsproblem ni ska           
lösa). Observera att er fil måste heta samma som klassen/programmet fast med            
”.java” på slutet. &-tecknet gör att Atom startas i en separat process i             
bakgrunden och därför inte låser skalfönstret. 

I Atom kan ni få stöd genom så kallad syntax highlighting. Det betyder att              
Atom känner igen t.ex. alla reserverade ord i Java och automatiskt sätter olika             
färger på olika delar av programkoden. På det viset blir det mycket lättare att läsa               
sina Javaprogram.  

Nu är det bara att skriva in Javakod i Atom. När ni vill prova att kompilera och                 
köra ert program så sparar ni först koden i Atom och skriver sen följande i               
skalfönstret: 

>  javac  NamnetPåErJavaklass.java 
>  java  NamnetPåErJavaklass 

Om något inte är korrekt i er programkod så kommer kompilatorn           
( javac ) att ge er felmeddelanden. Då kommer heller ingen körbar fil att            
skapas vilket betyder att ni inte kan starta programmet med kommandot           
java NamnetPåErJavaklass . Istället får ni läsa felmeddelandet och        
sen återgå  till Atom och försöka rätta till felen som kompilatorn rapporterade. 

  

1.3 Första programmet ... 

I de följande labbarna kommer ni dels lära er hur information kan flyttas             
mellan er och ert Javaprogram, dels prova på några av Javas konstruktioner för             
att styra programflödet. De labbar som markerats med en asterisk (*) ska ni             
redovisa för labbhandledaren och sen lämnas in. 

Inmatning kommer ske via tangentbordet och utmatning via monitorn. Om ni           
vill prova på att få igång ett Javaprogram direkt så ta något ur er lärobok eller                
skriv av programmet Backwards (döp filen till Backwards.java): 

 
 
 
 
 
 
 



import java.util.Scanner; 
  

class Backwards { 
public static void main(String[] 
args){ System.out.println("Ange 
text:"); Scanner in = new 
Scanner(System.in); String 
inputString = in.nextLine(); 

  
for(int i= inputString.length()-1; i>=0 ; i--){ 
System.out.print(inputString.charAt(i)); 

} 
} 

} 
 

Fundera på vad som händer på varje rad. Ändra programmet så att en tom rad skrivs ut efter                  

att baklänges utskriften är klar. Nu är det dags att börja lösa labbuppgifterna! 
  

1.4 Hur gammal är du? 

Skriv ett program som frågar användaren hur gammal han/hon är och sen skriver ut åldern               
på skärmen. En programkörning skulle kunna se så här ut: 

[john@emil23 java]$ java HurGammal  

Hej!  Hur gammal  ¨ar  du? 
27 
Du  är  27  år  gammal.  
[john@emil23 java]$ 

  

1.5 De fyra räknesätten 

Skriv ett program som ber användaren mata in två tal (behöver inte vara heltal) och sen                
presenterar resultatet av de fyra räknesätten. En programkörning skulle kunna se så här ut: 

[john@emil23 java]$ java FyraRaknesatt  

 
Mata in ett tal: 
23 
1.6 + 23.0 = 24.6 
1.6 - 23.0 = -21.4 
1.6 * 23.0 = 36.800000000000004 
1.6 / 23.0 = 0.06956521739130435 
[john@emil23 java]$ 
  

 

 



1.6  Vad heter du? 

Skriv ett program som frågar användaren vad hen heter och sen hälsar på honom/henne. En               
programkörning skulle kunna se så här utr: 

[john@emil23 java]$ java VadHeterDu  

Vad heter du? 
John Wilander 
Hej, John Wilander!  
[john@emil23 java]$ 
  

1.7 Största talet 

Skriv ett program som ber användaren om två heltal och sen skriver ut det största av de                 
två talen. En programkörning skulle kunna se så här ut: 

 
[john@emil23 java]$ java StorstaTal    
Mata in ett heltal: 34 
Mata in ett heltal till: 3 
34 är  störst.  
[john@emil23 java]$ 
 

1.8 Räkna växelpengar * 
Låt oss nu lösa en lite mer komplicerad programmeringsuppgift. Ni ska skriva ett program som               

räknar ut växel för svenska pengar. Uppgiften är uppdelad i små steg som följer: 

1. Skriv ett program som räknar ut växel på en tiokrona i femkronor och enkronor.              

Användaren anger ett pris mellan en och tio kronor och ert program svarar med vilken               

växel hen får tillbaka. 

2. Ändra till växel på en femhundralapp i hundralappar, femtiolappar, tjugor, tiokronor,           

femkronor och enkronor. Användaren får nu ange ett pris mellan en och 500 kronor. 

3. Lägg till att användaren får ange både priset och betalningssumman. Utöka programmet            

så att det hanterar femtioöringar. En programkörning efter steg 3 skulle kunna se så här               

ut: 
 
[john@emil23 java]$ java Pengar 
Ange pris (kr): 124.50 
Du betalar (kr): 500 
Du får tillbaka 3 hundralappar, 1 femtiolappar, 1 tjugor, 0 tior, 1            
femmor, 0 enkronor och 1 femtioöringar. 
[john@emil23 java]$ 
 



4. Studera programmet. Flera steg är troligen väldigt snarlika. Samma operationer utförs           

med olika data. Ändra er lösning så att ni använder arrayer för att spara datan i varje                 

steg och en loop för att gå igenom alla steg. När ni är klara med programmet tänk sedan                  

igenom och testa följande: 

● Vad händer om man betalar för lite? 

● Vad händer om man matar in ett negativt pris eller en negativ betalningssumma? 

● Vad händer om man matar in bokstäver istället för siffror, t.ex. priset "tio"? 

● Får man någon växel om man matar in priset 5.60 kr och betalar 6 kr? 

● Om man ska få 60 kr i växel vill man kanske ha det i form av tre tjugor. Får man                    

det via ert program? Om inte, hur skulle det lösas? 

 

Nu har ni genomfört ert första test av ett program! Det är alltid bra att utsätta                

sina lösningar för olika test och specialfall. Man upptäcker alltid saker man glömt eller              

inte förutsett. Redovisa programmet för handledaren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


