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Ved at læse dette hæfte kan du lære at lave apps til Android-telefoner og -tablets. Det lyder måske utroligt, at
du kan lære det på det trods alt begrænsede antal sider, der er til rådighed i et hæfte, men det kan du faktisk.
Grunden til det er, at vi bruger et værktøj, som gør det let at lave apps – faktisk så let, at du ikke behøver at

være programmør for at gøre det.

Værktøjet hedder App Inventor. Det er helt gratis at bruge App Inventor, og de apps du laver, er fuldt
funktionsdygtige, og hvis du vil, kan du sætte dem til salg på Googles markedsplads Google Play.

I hvert kapitel laver vi en færdig app fra ende til anden. Vi laver bl.a. en app, hvor du kan tegne på skærmen
og en der fortæller dig hvordan vejret er. Vi starter selvfølgelig med den simpleste, og hæver derefter stille og

roligt ambitionsniveauet.
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