
Insikter 2009
– kursen om fackets ideologi och värderingar

Insikter är en facklig kurs som ger dig just det – insikter.  
Här är några korta utdrag ur kurskritik från de senaste kurserna:

”Det kändes stressigt och rörigt första veckan, men allt föll på plats vecka två.  
Tack för en mycket bra kurs, jag går stärkt härifrån!!!”

”Den muntliga redovisningen gick bra till slut, men jag var jättenervös.”

”Kursen har rätt namn. Stundvis sätter den kanske för mycket griller  
i huvudet, på mig i alla fall. Vill hem och ändra på saker och ting.”

”Omvälvande.”



Insikter är kursen som håller de fackliga idéerna 
levande. Idag ifrågasätts och angrips de fackliga 
värderingarna och grunderna från många håll. 
Därför blir det ännu viktigare att det finns en 
förståelse och kunskap som gör att de som valt att 
företräda sina arbetskamrater i ett fackligt upp-
drag kan hålla de fackliga idéerna levande och 
föra dem vidare till andra.

Skiljelinjen mellan arbete och kapital och en 
kritisk analys av den så kallade fria marknaden – 
det är två viktiga delar i LO-kursen ”Insikter”. En 
förbundsgemensam utbildning där fackets ideo-
logi och värderingar står i centrum.

Insikter ger dig en stabil grund att stå på i dis-
kussioner om de fackliga villkoren. Det är viktigt 
till exempel inför en lönerörelse eller i samband 
med stora förändringar på din arbetsplats. Insik-
ter ger dig kunskaper om det politiska klimatet 
i allmänhet och om arbetarrörelsens idéer i syn-
nerhet.

För att kunna leva upp till den här målsätt-
ningen är Insikter en mycket levande och flexibel 
utbildning. Varje utbildning formas av de män-
niskor som deltar. Deras erfarenheter, kunskaper 
och behov styr till stor del hur utbildningen ut-
formas. Det betyder också att Insikter är en in-
tensiv och uppslukande utbildning.

Precis som resten av LOs kurser i Kunskaps-
systemet är Insikter ständigt föränderlig när det 
gäller kurslitteratur, pedagogiska metoder och an-
vändande av de senaste vägarna för att söka och 
hitta information.

Internatkurser 2009
Kursplats och datum Sista ansökningsdag 

Runö 12 december -08
1–13/2

Runö 16 januari
8–20/3

Runö 13 mars
3–15/5

Runö 3 juli
23/8–4/9

Runö 14 augusti
4–16/10

Runö 9 oktober
29/11–11/12

Externatkurser 2009
Kursplats och datum Sista ansökningsdag 

Göteborg 21 november -08
12–16/1 + 23–27/2

Stockholm 28 november -08
19–23/1 + 16–20/2

Uppsala 28 november -08
19–23/1 + 2–6/3

Malmö eller Lund 12 december -08
2–6/2 + 9–13/3

Norrköping 2 januari
23–27/2 + 30/3–3/4

Hässleholm 23 januari
16–20/3 + 20–24/4

Örebro 30 januari
24–26/3 + 15–17/4 + 18–20/5 + 1 distansdag

Luleå 6 februari
30/3–3/4 + 4–8/5

Gävle 6 februari
30/3–3/4 + 11–15/5

Östersund 27 februari
20–24/4 + 8–12/6

Halmstad 13 mars
4–8/5 + 1–5/6

Växjö 20 mars
11–15/5 + 8–12/6

Trollhättan 26 juni
17–21/8 + 5–9/10

Kristianstad 3 juli
25–27/8 + 29/9–1/10 + 3–5/11 + 1 distansdag

Västerås 3 juli
1–3/9 + 22–24/9 + 20–22/10 + 1 distansdag

Karlstad 3 juli
7–11/9 + 5–9/10

Helsingborg 3 juli
7–11/9 + 12–16/10

Borlänge 3 juli
15–17/9 + 20–22/10 + 24–26/11 + 1 distansdag

Umeå 7 augusti
28/9–2/10 + 2–6/11

Skellefteå 21 augusti
12–16/10 + 16–20/11

Stockholm 28 augusti
20–22/10 + 17–19/11 + 15–17/12 + 1 distansdag

Skövde 4 september
26–30/10 + 23–27/11

Göteborg 4 september
26–30/10 + 30/11–4/12

Jönköping 18 september
9–13/11 + 14–18/12
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För vem
Insikter är för dig som är förtroendevald, men du 
bör ha gått en grundläggande förtroendemanna-
utbildning. Insikter är en bra väg in i kunskaps-
systemet oavsett om du tänker fortsätta med ”Ar-
betsrätt”, ”Vidareutbildning för skyddsombud”, 
eller något annat.

Innehåll
Insikter inleds med ett gemensamt idé- och vär-
deringsblock. Detta följs sedan av ett antal spän-
nande fördjupningsprojekt inom viktiga fackliga 
områden. Projektarbetet växer fram under kursen 
och redovisas i grupp, både skriftligt och på ett 
avslutsseminarium. Det ger deltagarna en chans 
att lära av varandra och om de olika områdena.

Regionalt genomförda Insikter
Under 2009 finns ett stort antal Insikter som 
kommer att genomföras regionalt i externatform. 
Det vill säga att alla deltagarna åker hem till bo-
staden varje kväll. Därför bor också alla kurskam-
raterna nära dig och kursorten. Det finns både 
kursvarianter med två fristående veckor och va-
rianter med tredagarsblock, med mellanliggande 
distansarbete. Oavsett vilken variant man väljer 
så är kursen Insikter alltid 10 dagar.

Internatkurserna
Insikter finns också som två veckors samman-
hängande internatkurser på Runö folkhögskola. . 
Om du har möjlighet att åka iväg på en internat-
kurs och sova borta, 12 dagar i sträck, så är inter-
natkursen en fantastisk upplevelse som ger stor 
möjlighet till koncentration och fokusering – och 
många bildande samtal på kvällarna.

Praktiskt
Lämna din intresseanmälan till studieorganisa-
tören, till klubben eller till förbundsavdelningen. 
Kom ihåg att söka ledighet minst 14 dagar innan 
kursen startar. Då kan inte arbetsgivaren neka 
dig ledighet!

Alla regionala Insikter genomförs av någon av 
de lärare som undervisar vid folkhögskolorna Al-
bins, Runö och Medlefors. Det garanterar nivån 
och kvalitén i kursen. Det är också skolan som 
kommer att skicka dig kallelsen, när det är dags 
för kursstart.

Ekonomi
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode eller 
förlorad arbetsförtjänst från sitt förbund. De får 
också ersättning för utlägg för eventuella resekost-
nader som milersättning eller lokaltrafikbiljetter.

Fyll i nedanstående talong och lämna till din 
studieorganisatör eller klubb om du vill anmäla 
dig till Insikter.
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Jag är intresserad av att delta i utbildningen Insikter 2009:

Vecka:

Ort:

Namn:

Personnummer/Medlemsnummer:

Arbetsplats:

Bostadsadress:

Telefon:

E-post:

Lämna talongen till din studieorganisatör eller till din fackklubb.
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