Björklundeffekten

– en bok om svartmålningen som blev sann

Beställ boken så här: Skicka

din beställning av originalpocketen Björklundeffekten till:
kontakt@kataforlag.se. Ange antal exemplar, namn och leveransadress på beställaren samt eventuell
separat faktureringsadress. Pris: 72 kr/bok exkl. frakt. Mängdrabatt: Vid beställning av 50 böcker: 60
kr/bok exklusive frakt. Vid beställning av 100 böcker eller mer: 50 kr/bok exklusive frakt. Vid beställning av större mängder kontakta: kontakt@kataforlag.se för information om mängdrabatt. Vid frågor
kontakta: kontakt@kataforlag.se. Mer information på: www.kataforlag.se och www.katalys.org

Boka föredrag med författarna!
Sten Svensson är lärare och journalist. 2010 gjorde han utredningen
Perspektiv på skolan – om det fria skolvalets effekter på skolans likvärdighet åt
Lärarförbundet. Mats Wingborg är skribent och utredare. Han har under lång
tid följt utbildningspolitik. På uppdrag av Skolverket har Mats Wingborg bland
annat skrivit om mobbning och våld i skolan. Bägge ingår också i Nätverket
för en likvärdig skola, som bland annat publicerat antologin Slaget om den
likvärdiga skolan (Katalys 2013) och manifestet Vägen till en likvärdig skola
(Katalys 2014). Båda är vana föredragshållare och inspiratörer. Kontakta dem
om medverkan: mats.wingborg@gmail.com och sten.sven62@gmail.com

Katalys argument

Den som googlar på ”Jan Björklund skyller på S” får över 80 000 träffar. En
sådan sökning är inte särskilt vetenskaplig, men Björklund har gjort till vana
att i alla lägen skylla på socialdemokratin.
Sten Svensson och Mats Wingborg har granskat Björklunds skolpolitik. De
fann ett statsråd som propagerar för kunskap
men inte alltid själv har så väl på fötterna. En
politiker som använde skolpolitiken för att
göra karriär men som misstror professionen
och expertisen. Björklund vet bäst själv. När
skolan brakar samman fortsätter han längs sin
egensnickrade väg med ständiga utspel om
hårdare betygsregler och krav. Få politiker har
lika kapitalt misslyckats med nästan allt de
företagit sig utan att få avgå.
I dag är den skolkris Björklund länge talat
om ett faktum. Han är själv ansvarig för
skolan sedan snart ett decennium medan
resultaten faller och klyftorna växer. Ändå
skyller Björklund på ”flumskolan”. Hans
reformer har inte slagit igenom ännu. Om vi
bara håller ut ett tag till ska det bli slut på
flummet. Frågan är om vi har tid att vänta?
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