Pressemeddelelse
Ny bog viser, hvordan man kan indlemme gymnasiereformens kompetencer i sin undervisning
Nye kompetencer i gymnasiet tager udgangspunkt i gymnasierefor
mens krav om, at elever på ungdomsuddannelser skal have innovative,
digitale, globale og karrieremæssige kompetencer med under huen, når
de bliver studenter. Bogen viser, hvordan man som lærer i praksis kan
lade kompetencerne indgå i sin undervisning.
Titlen er et bidrag til den verserende debat om gymnasiereformen fra 2017. Her lægges der
vægt på at styrke studieforberedelse, faglighed og dannelse i gymnasieskolen. I aftaleteksten
kommer dette blandt andet til udtryk under overskriften ’styrket faglighed’, hvor fire nye
kompetencer – innovative, globale, digitale og karrieremæssige – introduceres.
Forfatternes synspunkt er, at der i arbejdet med de nye kompetencer er hjælp at hente fra
almendidaktikken. Derfor indledes bogen med et kapitel om almendidaktik som gymna
sieskolens grundsten. Herefter følger et kapitel om hver af de fire kompetencer, der både
introducerer til og går i dybden med hver kompetence. Hvert kapitel indeholder også en
række praksiseksemplarer, der kan inspirere til egen undervisning.
Bogens forfattere er Lea Lund, Laura C. Felby, Christian Dalsgaard, Mette Kjærsholm Boie, Sarah
Robinson, Alex Young Pedersen, Helle Meibom Færgemann og Francesco Caviglia. De forsker alle
i pædagogik og didaktik på ungdomsuddannelserne, størstedelen med kontor på Aarhus
Universitet. Flere af forfatterne har også deltaget i faggrupperne for teoretisk pædagogikum.
Nye kompetencer i gymnasiet udkommer i Frydenlunds Pædagogikumbibliotek, hvori der også er udkommet
bøgerne Teopædopgaven og Didaktisk tænkning på arbejde. I 2021 udkommer Dialog og dannelse og Almendannelse i det
moderne gymnasium.
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