
 

  Naturkunskap 1a 

Uppgift: Det vetenskapliga arbetssätet 

Välj att förklara något av följande ”fenomen”. 

 

• Akupunktur 

• Att gå på glödande kol 

• Att spå i kort 

• Telekinesi 

• Horoskop 

• Aromaterapi 

• UFO 

• Bermudatriangeln 

• Pyrokines 

• Poltergeist 

• Telepati 

• Eget förslag 

 

I din förklaring ska du besvara följande frågor 

 

1. Vad krävs för att något ska vara vetenskap? 

2. Är det vetenskap eller pseudovetenskap (falsk vetenskap)? 

3. Varför är det så? 

4. Om det inte är vetenskap hur kan du göra för att få det vetenskapligt?’ 

Berörda centralt innehåll: 

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt 
etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. 

• Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur 
man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning. 

• Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för 
att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden. 

Kunskapskrav 

1. Eleven kan översiktligt (E) eller utförligt (C) eller utförligt & nyanserat (A) diskutera frågor med 
naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven 
kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla (E) eller utforskande (C & A) frågor samt för att ge enkla 
(E) eller komplexa (A) förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara 
ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla (E) eller välgrundade (C) eller välgrundade & 
nyanserade (A) argument för dessa. 
 

2. Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. 
Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt (E) eller 
utförligt (C) eller utförligt & nyanserat (A) för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan 
prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt (E) eller utförligt (C) eller utförligt & 
nyanserat (A) utifrån något (E) eller några (C & A) exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har 
haft betydelse för samhällets framväxt. 

Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 


