Ersättning för behörighetskursen Matematik 2 för ansökan till
Sjuksköterskeprogrammet
Du ska:
 kunna redogöra för olika prefix och deras användning kopplat till enheterna för
massa, volym och tid (exempel μg/l, mg/min)
 kunna genomföra enhetsbyten
 kunna lösa problem där beräkningar av procent och proportionalitet ingår
 kunna enklare statistiska begrepp
 kunna visa på räkneexempel på räta linjens ekvation samt ekvationer som
innehåller bråk och/eller decimaler
Beskriva och visa ovanstående kunskaper och färdigheter enligt uppgift nedan.
Uppgift:
 Beskriv i vilka sammanhang du använder eller har använt de kunskaper och
färdigheter som nämns ovan.
 Beskriv också dina kunskaper, förklara begrepp du använder och ge exempel
utifrån en verksamhet som du har deltagit i.
Tänk på att vara så konkret och tydlig som möjligt när du beskriver exempelvis
arbetsuppgifter där du använder/har använt vissa kunskaper och färdigheter.
Skicka i möjligaste mån med egenproducerat material som visar dina kunskaper och
färdigheter. Du skickar uppgifterna tillsammans med intyg från din arbetsgivare som
styrker att du arbetat med det här. Skicka med alla dokument som kan styrka din
beskrivning. Visa att det är du och ingen annan som står bakom det inskickade
materialet.

Ersättning för behörighetskursen Naturkunskap B/2 för ansökan till
Sjuksköterskeprogrammet
Du ska, avseende behörighet motsvarande naturkunskap 2/B, kunna utveckla ditt
resonemang och visa på kunskaper i naturvetenskap utifrån angivet område. Du ska
också visa din förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som rör de här
områdena.
De delar av naturkunskap B/2 som kan vara viktiga för sjuksköterskeutbildningen är
 Materiens byggnad och egenskaper
 Grundläggande kemi
 Cellens byggnad och funktion
 Människokroppens byggnad och funktion
Med hjälp av uppgifterna nedan ska du beskriva och visa ovanstående kunskaper.
Uppgift:

•
•

Beskriv i vilka sammanhang du använder eller har använt de kunskaper och färdigheter
som nämns ovan.
Beskriv också dina kunskaper, förklara begrepp du använder och ge exempel utifrån en
verksamhet som du har deltagit i.

Det är viktigt att du är så konkret och tydlig som möjligt när du beskriver till exempel
arbetsuppgifter där du använder/har använt vissa kunskaper och färdigheter.
Skicka i möjligaste mån in exempel på egenproducerat material som visar på dina
kunskaper och färdigheter. Det skickar du in tillsammans med intyg från din
arbetsgivare som styrker att du har arbetat med det här. Skicka med alla dokument som
kan styrka din beskrivning. Tydliggör att det är du och ingen annan har gjort
uppgifterna.

