
 

30 POENGS STUDIUM  

I REGI AV AOF OG  

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HiST) 
 



INITIATIV 
Fagforbundet i Trondheim/Sør-Trøndelag, LO i Trondheim og 
Utdanningsforbundet i Trondheim tok felles initiativ overfor HiST 
for å lage et nytt studium om fagbevegelsens historie. 

2012-13: Første kull gjennomførte studiet. 

 

2015-16: Andre kull.  

AOF har overtatt koordinatorrollen fra LOs side. 

 

Hvorfor følge dette studiet? 

 Du ønsker å vite mer om fagbevegelsens historie og dens 
betydning for byggingen av det norske samfunnet. 

 Du ønsker å skolere deg i historien for å få et bedre grunnlag for 
strategi og argumentasjon i det faglige arbeidet. 

 

 



OPPTAKSKRAV OG SØKNADSFRIST 

30 studiepoeng (1/2 års studium strukket over 1,5 år) 

 

 Opptakskravet er generell studiekompetanse, eller 

 Realkompetansevurdering:  

Er du over 25 år og har minst 5 års arbeidslivserfaring, 
derav minimum 3 år relevant arbeid, kan du også søke 
opptak. 

 

 SØKNADSFRIST: 15. APRIL 

 



INNHOLDET I STUDIET 
 En generell innføring i fagbevegelsens historie og 

samfunnsrolle. 

 Det politiske og ideologiske grunnlaget for 
fagbevegelsen. 

 Hvordan arbeidslivet og organisasjonene har forandret 
seg fra tida rundt 1850 og fram til våre dager. 

 Hva fagbevegelsen har hatt å si for utviklingen av 
demokratiet og velferden. 

 



TEMATISK TILNÆRMING I TRE DELER 
 

 

Arbeidsliv, organisering og avtaleverk, 

Demokrati og velferd, 

Økonomi og ideologi. 
 



KRONOLOGISK DELT I FIRE EPOKER 
 1850 – 1914: Tar for seg utviklinga fra de første forsøkene fram til 

en velorganisert fagbevegelse. Bondebevegelsen og de Venstre-
inspirerte arbeiderforeningene tilhører forløperne til 
fagbevegelsen og oppsto i denne epoken. Det samme gjør 
Thranitter-bevegelsen med sine 30.000 medlemmer.  

 1914 – 1945: Tar for seg klassekamp, konfliktdemping og 
okkupasjonstid. I denne perioden legges fundamentet for 
utviklingen av velferdsstaten.  

 1945 – 1975: Fokus på "den sosialdemokratiske orden", 
utviklingen av velferdsstat, her diskuteres også spirene til en ny 
radikalisering på 1970-tallet. 

 1975 → : Omhandler høyrebølgen, framveksten av fagforeninger 
utenfor LO-familien, avindustrialisering og globalisering. 

 



ARBEIDSKRAV OG VURDERING 
 

Studentene skal levere: 

 én individuell oppgave på bakgrunn av selvvalgt tema 
og pensum, 

 tre oppgaver løst i gruppe, 

 én avsluttende eksamen. 

 

Vurderingsform: Godkjent/ikke godkjent. 

 



ARBEIDSFORM – 6 SAMLINGER 
 1. samling: 30.09. - 03.10.2015 – Trondheim (4 d.) 

 2. samling: 25.11. - 27.11.2015 – Trondheim (3 d.) 

 3. samling: 27.01. - 30.01.2016 – Sørmarka (4 d.) 

 4. samling: 10.03. - 12.03.2016 – Trondheim (3 d.) 

 5. samling: 20.04. – 23.04.2016 – Sørmarka (4 d.) 

 6. samling: 06.10. - 07.10.2016 – Trondheim (2 d.) 

 

 Eksamen er 7. oktober 

 



https://www.hist.no/fagbevegelsen/ 



https://www.hist.no/realkompetanse 



AOF – KONTAKT, INFORMASJON, 
ØKONOMI, EVENT. BISTAND/HJELP 

 

Kontakt: Arthur Danielsen 

E-post: ada@aof.no  

Mobil: 413 01 245  


