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GL’S UDDANNELSESKONFERENCE 2017 

Gymnasiereformen 
PROGRAM 

8. MARTS 2017 

Kl. 10:00-10:30  Registrering og morgenkaffe 

Kl. 10:30-10:40  Velkomst og reformoverblik  
v. GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen 

Kl. 10:40-11:25  Reformprocesser i den offentlige sektor – i lyset af de herskende 
styringsparadigmer v. Justine Grønbæk Pors, adjunkt, Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi, CBS 

Kl. 11:25-12:10  Hvad kan vi lære af den sidste reformimplementering? 
Hvordan forløb implementeringen af 2005-reformen, hvordan ændredes 
lærerrollen og hvordan oplevede lærerne processen, v. Steen Beck, lektor, 
Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU 

Kl. 12:10-12:15   Introduktion til eftermiddagens program 
v. Jeppe Kragelund, formand for GL’s uddannelsesudvalg 

Kl. 12:15-13:15  Frokost 

Kl. 13:15-14:15  1. session – vælg mellem: 
1) Gymnasiefagenes nye læreplaner 
 v. Benedicte Kieler, undervisningskonsulent, Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet, Undervisningsministeriet 
2) Digitaliseringens konsekvenser for samfundet og offentligt ansatte 
v. Jan Damsgaard, professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS 
3) Det foranderlige arbejdsliv 
v. Susanne Ekman, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, organisering, 
Etik og Social Bæredygtighed, RUC 
4) Præstationskulturen og reformen 
v. Rane Willerslev, professor i social antropologi, AU 
5) Dannelse og kompetencer 
v. Michael Paulsen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, 
Uddannelsesvidenskab, SDU, Anders Schultz, leder for Global Citizenship 
Program, Rysensteen Gymnasium, og Steen Beck, lektor, Institut for 
Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU 

Kl. 14:15-14:30  Pause  
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Kl. 14:30-15:30   2. session – vælg mellem: 
1) Gymnasiefagenes nye læreplaner 
 v. Benedicte Kieler, undervisningskonsulent, Styrelsens for Undervisning og 
Kvalitet, Undervisningsministeriet 
2) Digitaliseringens konsekvenser for samfundet og offentligt ansatte 
v. Jan Damsgaard, professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS 
3) Det foranderlige arbejdsliv 
v. Susanne Ekman, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, organisering, 
Etik og Social Bæredygtighed, RUC 
4) Præstationskulturen og reformen 
v. Rane Willerslev, professor i social antropologi, AU 
5) Dannelse og kompetencer 
v. Michael Paulsen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, 
Uddannelsesvidenskab, SDU, Anders Schultz, leder for Global Citizenship 
Program, Rysensteen Gymnasium, og Steen Beck, lektor, Institut for 
Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU 

 

Oversigt over sessioner    

1.  Gymnasiefagenes nye læreplaner  
v. Benedicte Kieler, undervisningskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 
Undervisningsministeriet. Benedicte Kieler vil redegøre for Undervisningsministeriets arbejde med 
de nye læreplaner.  
 

2.   Digitaliseringens konsekvenser for samfundet og offentligt ansatte 
v. Jan Damsgaard, professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS 
Jan Damsgaard sætter fokus på de radikale ændringer af vores samfund og offentligt ansattes 
arbejdsvilkår, som digitaliseringen i løbet af få år vil medføre.  

 
3.  Det foranderlige arbejdsliv  

v. Susanne Ekman, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, organisering, Etik og Social 
Bæredygtighed, RUC  
Susanne Ekman sætter fokus på konsekvenser af et foranderligt arbejdsliv og problematiserer 
nutidens opfattelser af arbejdslivet som et personligt udviklingsprojekt, der stedse skal udfordre 
og udvikle medarbejderen. Konkret giver Ekman en række redskaber til, hvad man som 
medarbejder skal være opmærksom på, og hvordan man kan navigere i forhold til de krav, der 
stilles i forbindelse med et moderne arbejdsliv.      
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4.  Præstationskultur og gymnasiereform  

v. Rane Willerslev, professor i social antropologi, AU 
Rane Willerslev sætter fokus på præstationskulturen både generelt i uddannelsessystemet og 
konkret i gymnasiereformen. Reformen indfører både afgangseksamen fra folkeskolen og flere 
eksamener og prøver - men også krav om mere formativ feedback og fokus på innovative 
kompetencer. Konkret arbejder workshoppen med, hvordan præstationskulturen påvirker 
eleverne, læringsmiljøet og gymnasieuddannelserne.  
 

5.  Dannelse og kompetencer  
v. Michael Paulsen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU, Anders 
Schultz, leder for Global Citizenship Program, Rysensteen Gymnasium, og Steen Beck, lektor, 
Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU 
En debat om den nye reforms konsekvenser for almendannelsen i gymnasieuddannelserne. Hvad 
betyder det, når man fokuserer på særlige kompetencer? Er det ødelæggende for 
almendannelsen eller en nødvendig udvikling i lyset af samfundsudviklingen? Kan arbejdet med 
kompetencerne integreres i almendannelsen? 
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