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fagforeningsuddannelse sætter spotlight på, hvad de mange forandringer i arbejdslivet betyder for de

tillidsvalgte på arbejdspladserne. Er kollektiv interessevaretagelse i sin nuværende form tidssvarende?  I de
senere år er der sket skred i lønmodtagernes holdninger til arbejde, til uddannelse og til at være aktiv i
organisationer. Det giver nye udfordringer for fagbevægelsen i forhold til, hvad der skal være de nye

politikfelter og hvordan en kollektiv interessevaretagelse kan se ud.  Fagbevægelsen selv ser uddannelse som
et vigtigt redskab til at kvalificere de tillidsvalgte til at håndtere aktuelle udfordringer. I artiklerne giver

forfatterne et kritisk blik på den nuværende fagforeningsuddannelse. Artiklerne diskuterer, hvad der skal til
for at undgå, at fagbevægelsen og dens uddannelse kommer ud af trit - med medlemmerne og med

udfordringerne på arbejdspladserne.  Antologien er den anden udgivelse i en serie fra forskningsprojektet
Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering ved Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen på Roskilde

Universitetscenter.
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