Pressemeddelelse
Hvordan har arbejdet forandret sig – for os, der arbejder?
Arbejdslivet i kritisk perspektiv præsenterer den nyeste forskning
om, hvad forandringer i arbejdet betyder for arbejdslivet – altså for de
arbejdende mennesker.
Arbejdet spiller en central rolle i menneskers liv. Udover at det giver midler til opretholdelse af
livet, er arbejdet vigtigt for status og anseelse i samfundet og giver mening, struktur og retning i
tilværelsen. Det skaber også rammer for de sociale fællesskaber, vi indgår i og etablerer, ligesom
det er med til at forme, opbygge eller ligefrem nedslide vores krop. Antologiens forfattere
diskuterer temaer som:
•
•
•
•
•
•
•

platformsøkonomi
mening og faglighed i arbejdslivet
teknologiens indgriben i vores arbejde
overgange fra uddannelse til arbejdsliv
prekarisering
4-dages arbejdsuge og fleksibel arbejdstid
demokrati i arbejdet.

Forfatterne indkredser og svarer løbende på spørgsmålene: Hvordan påvirkes arbejdslivets
indhold, former og kvalitet? Hvordan skabes, ledes og modvirkes disse forandringer? Det ses
både i et historisk perspektiv og i forhold til spørgsmål om mening, faglighed, teknologi, krop,
kompetenceudvikling og læring.
Arbejdslivet i kritisk perspektiv henvender sig bredt til mennesker med faglig, professionel
eller blot almen interesse for udviklingen i arbejdslivet, men især til forskere, undervisere og
studerende ved højere læreanstalter, universiteter, professionshøjskoler m.v.
Alle forfattere er tilknyttet Forskningsgruppen Arbejdsliv ved Institut for Mennesker og
Teknologi, Roskilde Universitet. Forskernes samarbejde Bogen afspejler RUC’s fokus på, at stærke
forskningsmiljøer skal være grundlaget for universitetets nystrukturerede kandidatuddannelser.
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatterne er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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