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Kursplan  

Hybridutveckling med JavaScript 

 

 
Utbildning och omgång: iOS/Android Developer, utb-nr YH00186, omg 1, 2, 3  
 
Kursens omfattning: 60 yrkeshögskolepoäng  
 
Engelsk översättning: Hybrid Development with JavaScript,  60 HVE credit points  
 
Beslutad av ledningsgrupp: 2021-08-24 
 
Version: 1 
 
Valbar kurs: Nej  
 
Språk: Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.  
 
Förkunskapskrav: inga förkunskapskrav 
 

 

Innehåll 
 
Kursens mål är att den studerande ska kunna skapa hybrid-mobilapplikationer till iOS och Android 
med HTML, CSS och JavaScript samt ramverk för ändamålet och publicera dem. Den studerande 
ska även lära sig ytterligare ramverk som React Native för att mer likna Native appar. Kursen 
fokuserar huvudsakligen på webbappar anpassade för mobil.  
 
Utbildningsmoment:  

1. CSS, HTML och JavaScript 
ES6, TypeScript, HTML5, Code Quality Tools (exempel ESLint) 

2. JavaScript-ekosystemet, NodeJS samt npm 
3. JavaScript-ramverk samt React Native avsedda för mobila plattformar 
4. Identifiera och sätta sig in i lämpliga resurser för hybridutveckling av mobilapplikationer 
5. Planera och utveckla hybrida webbapplikationer med hjälp av CSS, HTML och JavaScript 
6. Skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i JavaScript 

samt React Native 
7. Finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmerings-

logiska fel i JavaScript samt React Native 
8. Utveckla applikationer för flera plattformar samtidigt  
9. Göra anpassningar av applikationen specifikt för iOS respektive Android 
10. Utveckla mobilapplikationer för både Android och iOS med hjälp av javascript-ramverk samt 

React Native ramverk 
  



 

Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut 

Liljeholmstorget 7, 117 63 Stockholm, telefon 08-545 835 80 

info@sti.se, www.sti.se, Org.nr 802005-9161 

Sida 2 

 

 
 

 

Mål 
Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:  
Kunskaper 

1. Redogöra för CSS, HTML samt JavaScript inom hybridutveckling 
2. Redogöra för designmönster, ES6 och HTML5 inom hybridutveckling 
3. Redogöra för  NodeJS, npm, Expo, hybrid- och JavaScript-ekosystemet 
4. Förstå skillnader, begränsningar och fördelar med hybridutveckling mellan mobila 

plattformar. 
 
Färdigheter 

5. Tillämpa, identifiera och sätta sig in i lämpliga resurser för hybridutveckling av 
mobilapplikationer.  

6. Finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och 
plattformsbegränsningar inom hybridutveckling 

7. Skapa en grundläggande hybridmiljö med navigering, API-kontakt, bibliotek och 
dokumentering 
 

 
Kompetenser  
       7. Planera och utveckla webbapplikationer med hjälp av CSS, HTML5, Expo, ES6 och 
JavaScript 
       8. Skriva, läsa, strukturera, analysera, enhetstesta, dokumentera och kommentera källkod i 
JavaScript 
       9. Välmotiverat och effektivt utveckla samt lansera applikationer för flera mobilplattformar 
samtidigt med hänsyn till ramverk, optimering, nätverk och resurser 
 
 

Former för kunskapskontroll 
• Inlämningsuppgift/er  
• Muntlig redovisning  
 
 
Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resultatet av följande 
kunskapskontroller:  
Kursens läranderesultat 1--5: skriftlig tentamen /er (IG/G)  
Kursens läranderesultat 5-9: en muntlig och en skriftlig projektredovisning (IG/G/VG)  
 
Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontrollerna göras. Efter ordinarie tillfälle har den 
studerande rätten till ytterligare två omprov eller kompletteringar enligt utbildningsplan.  
Kursbetyget baseras på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag. 
 

Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförd kurs med betygen Icke Godkänt (IG), 
Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG).  
 
Icke Godkänt (IG) För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla 
kursens läranderesultat.  
 
Godkänt (G) För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens läranderesultat.  
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Väl Godkänt (VG) För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört 
kursen och nått alla kursens läranderesultat, dels uppfylla kravet att väldesignat och välstrukturerat 
kan skriva, dokumentera och kommentera källkod i JavaScript samt React Native. Vidare ska den 
studerande självständigt kunna planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra utveckling av 
hybrid-mobilapplikationer med HTML5 och JavaScript-ramverk samt React Native för iOS och 
Android samt självständigt kunna utveckla applikationer för flera plattformar samtidigt. 
 


