
 
 
GymForsk #3: Gymnasiereformen og udvikling af undervisning af høj kvalitet  
 

To-dages seminar om strategi- og organisationsudvikling med den verdenskendte 

uddannelsesforsker Paul Cobb. 
 

Hvordan realiserer din skole bedst målene for jeres specifikke indsatsområder og udvikler 

undervisning af høj kvalitet – inden for rammerne af gymnasiereformen? 

Hvordan organiserer I for eksempel bedst arbejdet med at udvikle brugen af formativ evaluering i 

undervisningen? Eller hvordan kan Jeres strategi for arbejdet med skriftlighed udvikles og 

forbedres?  Hvordan kan teamsamarbejdet og teamlederne bedst understøtte disse udviklinger? Og 

hvilken rolle spiler skoleledelsen i forhold til at sikre den samlede pædagogiske 

kompetenceudvikling, som kan realisere skolens specifikke mål for god undervisningspraksis?  

 

Gymnasieforskning inviterer til ’hands-on’-seminar med den verdenskendte amerikanske 

uddannelsesforsker Paul Cobb og hans to forskningskolleger Kara Jackson og Erin Henricks.  

 

Seminariet foregår d. 14. – 15. Maj 2018 i Nyborg. 

 

Seminariet har til formål at udvikle de deltagende skolers strategi og deres konkrete arbejde med 

at realisere den enkelte skoles specifikke indsatsområder for undervisning af høj kvalitet inden for 

rammerne af gymnasiereformen. 

 

Sammen med Paul Cobb tilrettelægger vi seminariet specifikt for de gymnasiale uddannelser i 

den aktuelle reform-kontekst og med afsæt i de deltagende skolers konkrete strategi, organisation 

og særlige indsatsområder. 

 

Der er således ikke tale om endnu et PowerPoint foredrag med en international ’hot shot’ – men om 

et ’hands on’-seminar, hvor Paul Cobb og hans to forskningskolleger i en række sessioner går i tæt 

dialog med de enkelte skoler og leder og guider skolernes konkrete arbejde med at videreudvikle og 

justere forskellige aspekter af deres udviklingsstrategier. 

 

Professor Paul Cobb har gennem de seneste ti år stået i spidsen for et af verdens største empirisk 

baserede forskningsprojekter i skole- og undervisningsudvikling, det såkaldte MIST-projekt. I 

tæt samarbejde med over 40 skoler og fire skoledistrikter har Paul Cobb og hans store 

forskningsteam undersøgt, hvordan man som skole bedst udvikler undervisning af høj kvalitet. 

 

Paul Cobbs omfattende forskning har resulteret i en sammenhængende og empirisk 

funderet Theory of action om, hvordan man gennem ledelse og organisering understøtter og 

udvikler et konstruktivt samspil mellem de mange forskellige faktorer, der spiller en rolle for 

udvikling af undervisningspraksis. Paul Cobbs forskning tilbyder således en række empirisk 

funderede forbedrings-strategier, der tager højde for den enkelte skoles specifikke kontekst 

og organisering. 

 

Med afsæt i Paul Cobbs forskning giver seminariet de deltagende skoler konkrete redskaber og 

ideer til praktiske tiltag, der kan udvikle og forbedre netop deres strategi og arbejde med at 



fremme deres udvalgte indsatsområder for udvikling af god undervisningspraksis. Seminariet har 

særligt fokus på, hvordan de deltagende skoler kan understøtte og udvikle den pædagogiske 

kompetenceudvikling i hele deres organisation, som det kræver at realisere deres specifikke mål i 

den konkrete undervisningspraksis. 

 

Til seminariet har vi også inviteret lektor Ane Qvortrup fra SDU, som står i spidsen for det store 

forskningsprojekt Reform 2017, der følger reformens implementering og betydning på over 40 

gymnasier. Ane Qvortrup vil præsentere de første delresultater fra forskningsprojektet, så denne 

helt nye viden om reformens betydning kan indgå og danne baggrund for udviklingsarbejdet på 

seminariet. 

 

Seminariet har relevans for rektorer, pædagogiske og uddannelses-ledere, team- og fagledere og 

andre personer, der arbejder med at organisere og udvikle undervisning på skolen. 

Det anbefales, at hver skole deltager med flere personer på tværs af organisationen, således at det 

konkrete udviklingsarbejde med skolens strategi på seminariet bliver bedst muligt og til gavn for 

skolens samlede udvikling. 

 

Tid: 

14. – 15. maj 2018. 

 

Sted: 

Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. 

Østerøvej 121. 

http://www.sinatur.dk/hoteller/hotel-storebaelt 

 

Pris: 

Kr. 4.850 ex moms. pr. person. Prisen er inklusiv fuld forplejning og overnatning. 

 

Ved tilmelding af mere end tre personer pr. skole vil der være rabat. 

Af hensyn til seminariets format vil der være begrænset antal pladser, så book allerede nu en plads 

til din skole ved at skrive til peder@gymnasieforskning.dk – også hvis du har spørgsmål eller er 

interesseret i at høre mere om seminariet. 
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