Kursplanens röda tråd

(sy1e-centralt innehåll – kunskapskrav)

Beskriver varför ämnet musik
finns i skolans timplan

Syfte
- Vad undervisningen ska
leda fram till
- Vilka kunskaper som
eleverna ska utveckla
genom undervisningen
- Vilka förmågor som
eleverna
sammanfattningsvis ska
utveckla genom
undervisningen

-

Centralt innehåll
Beskriver vilka kunskaper
som ska behandlas i
undervisningen

Kunskapskrav
Beskriver olika
kunskapskvaliteter i
elevernas förmågor
-VAD eleven kan och
- HUR eleven visar sina
kunskaper i handling

Kunskapsformerna ska
balanseras i undervisningen
för a= eleverna ska utveckla
en helhetssyn i ämnet:

Kunskapskvaliteterna visar

Fakta: (kunskaper om)

- på vilken nivå och

Färdighet:(kunskaper i)

- på vilka sä= eleven har
Illgodogjort sig de kunskaper
som har behandlats i
undervisningen

Förståelse: (insikt i)
Förtrogenhet (omdöme)

- i vilken omfa=ning,

En balanserad undervisning av de fyra F:n bildar en helhet för eleverna
FÄRDIGHET

FAKTA

(veta hur)

(veta a7)
Informa<on, data, sanning

utövande teore<skt eller
prak<skt

FÖRMÅGA
FÖRSTÅELSE

(veta varför)
tolkning
”

FÖRTROGENHET

(veta vad & veta när)
vana

Fakta – färdighet – förståelse - förtrogenhet
är byggstenarna i e8 lärande
Fakta
teore9sk kunskap

Färdighet
teore9sk kunskap
(kunskap om)

Förståelse

Förtrogenhet

teore9sk kunskap

teore9sk/prak9sk

- modeller:

- reﬂek9on

- data

- system:

- insikt

- stoﬀ

- strategier

-sakförhållanden

- metoder

(kunskap om)

- sanningar
A8 känna 9ll något

- teknik
A8 uHöra en handling
genom medveten
ansträngning mot e8
bestämt mål.

Prak9sk kunskap
(kunskap i)

A8 uppfa8a betydelsen i
en innebörd
A8 9llägna sig begrepp
och strukturer inom e8
kunskapsområde.

- omdöme
- duglighet
- kunnande
- kompetens
- kapacitet
Förtrogenhet utvecklas
genom associa9oner och
minnen av 9digare
upplevda situa9oner och
är starkt
sammanhangsberoende.
Kunskapsformen är
uppbyggd av
- erfarenhet
- omdöme

Hantverksmässig

-förståelse

Motorisk

-färdighet

Skolans uppdrag enligt Lgr11

Skolans uppdrag är a/ främja lärande
där individen s6muleras 6ll a/ inhämta kunskaper och värden.
Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevernas allsidiga personliga
utveckling 6ll ak6va, krea6va, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare.
(Lgr11 –kapitel 1: Skolans uppdrag

Kompetens är ”förmåga och vilja att utföra en uppgift
genom att tillämpa kunskaper och färdigheter”
Kompetensens byggstenar:
• ”Förmåga” byggs upp av erfarenhet, omdöme och förståelse.
• ”Vilja” omfa>ar a?tyd, engagemang, mod och ansvarstagande.
• ”Kunskap” handlar om fakta och metoder, a> veta hur.
• ”Färdigheten” är a> kunna uCöra i prakDken, a> göra.
(Källa: Swedish Standards InsDtute´s standard )
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Den stora
utmaningen i skolans
uppdrag handlar om
a> skapa meningsfull
undervisning
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