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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. utveckla enkla appar för Android på egen hand med 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.

Kursens innehåll Introduktion till programmering och grundläggande programmeringskoncept
Introduktion till Android-plattformen
Layouts och anpassningsbara gränssnitt
Metoder för interaktion med det grafiska gränssnittet
Tekniska begrepp som Activities och Fragments
Beständig datalagring

Undervisning Läsanvisningar, förinspelade videoföreläsningar, eventuellt online-möten/föreläsningar i
realtid vid behov, handledning på distans

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Inlämningsuppgifter och programutvecklingsuppgift
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materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Kursens lärmoduler innehåller praktiska uppgifter vars lösningar examineras.

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

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig  eller examinator i samband med kursstart.
 
Kursen innehåller skriftliga lärmoduler som leder till aktivt lärande och har ett webbaserat
diskussionsforum för frågor och svar där alla kan bidra (en dynamisk FAQ). 

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

Moment 
0010   Inlämningsuppgifter 2,5 hp Betyg: UG

0020   Programutvecklingsuppgift 5 hp Betyg: AF


