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Mål Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
1. utveckla enkla appar för plattformen Android på egen hand med viss handledning och stöd
av litteratur och andra resurser såsom manualer och filmklipp,
2. använda och förklara teoretiska begrepp samt metoder som behövs för att kunna lösa
enklare typer av programmeringsproblem som ingår i utvecklingsarbete på
Androidplattfomen.

Kursens innehåll Installation av utvecklingsmiljö på egen dator. Introduktion till och träning i nödvändiga
kunskaper om programmering, problemlösning och programmeringsspråket Java.
Introduktion till XML. Introduktion till Android-plattformen. Introduktion till applikationer
på Android. Introduktion till utvecklingsmiljöns Android-emulator. Om Java-komponenter för
Android-applikationer. Hur man placerar och hanterar Java-komponenter i Androids grafiska
gränssnitt. Hur man får Java-kod att på önskat sätt reagera på användarens interaktion med det
grafiska gränssnittet. Hur man installerar appar på sin telefon från utvecklingsdatorn.

Undervisning Läsanvisningar. Skriftliga lärmoduler som leder till aktivt lärande. Lektioner i form av
Multimediapresentationer (text, figurer och berättare). Webbaserat diskussionsforum för
frågor och svar där alla kan bidra (en dynamisk FAQ). Pekare till tutorials på YouTube.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=DVG000&revisionId=476&lang=sv
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Handledning via e-post och telefon (telefontider). Eventuellt online-möten i realtid vid behov.

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform Skriftlig redovisning av lärmoduler: Kursens lärmoduler innehåller praktiska uppgifter vars
lösningar examineras genom skriftlig redovisning.
Programutvecklingsuppgift.
Datoriserad, nätbaserad tentamen: I kursens slut examineras teoretiska kunskaper genom en
webbaserad skriftlig tentamen.
 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av examinator eller kursansvarig i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0030   Skriftlig redovisning av lärmoduler 3,5 hp Betyg: AF

0040   Programutvecklingsuppgift 1,5 hp Betyg: AF

0050   Datoriserad, nätbaserad tentamen 2,5 hp Betyg: AF


