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PAMFLETTER

Den delte byen
Oslo etter atten år med borgerlig styre

Liva og Linnea er født samme år og vokser opp i samme by. I 
denne pamfletten følger vi de to jentenes livsløp, slik gjennom-
snittlige liv utvikler seg på Slemdal og Enerhaugen, i et Oslo som 
preges av store forskjeller.  

I Oslo har vi hatt borgerlig styre siden 1997. I hele denne perio-
den har forskjellen mellom de rikeste og de fattigste økt. Det er ikke 
tilfeldig, men et resultat av politiske valg. PRIS: 129,-

Fellesskap fungerer
Om hvorfor konkurranse truer 
velferdstjenestene våre

Hva gjør privatisering og konkurranseutsetting med barnehagene, 
skolene og helsetjenestene våre? Hvilke konsekvenser har det for 
kvaliteten? Og hvem tjener på det? PRIS: 129,-

På anbud
Konkurranseutsetting og kommersialisering 
av velferdstjenester for utsatte grupper

Velferdstjenestene til de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt 
har blitt en gullgruve for internasjonale konsern og oppkjøpsfond. 
Innen barnevern, rusbehandling, psykiatri og tilbudet til personer 
med utviklingshemning øker innslaget av anbud og kommersielle 
selskaper. Hva gjør det med tjenestene, og hva er alternativene? 
PRIS: 129,-
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Den delte byen
Heidi Marie Kriznik, 2015. 

Liva og Linnea er født 
samme år og vokser opp i 
samme by. I denne boka føl-
ger vi de to jentenes livsløp, 
slik gjennomsnittlige liv 
utvikler seg på Slemdal og 
Enerhaugen, i et Oslo som 
preges av store forskjeller.  

I Oslo har vi hatt borger
lig styre siden 1997. I hele 
denne perioden har forskjel
len mellom de rikeste og 
de fattigste økt. Det er ikke 
tilfeldig, men et resultat av 
politiske valg. PRIS: 149,-

Velferdsprofitørene
Om penger, makt og  
propaganda i de norske  
velferdstjenestene 
Linn Herning, 2015.

Velferdsprofitørene tjener 
seg rike på skattefinansierte 
velferdstjenester. Hvem er 
de? Hvordan manipulerer de 
den offentlige debatten? Og 
hva skjer når de får ansvaret 
for skoleelever, pleietrengen
de og barnehagebarn?  
PRIS: 199,-

Lærerkoden
Indre motivasjon og  
kampen om norsk skole
Magnus E. Marsdal, 2014.

Bør våre barns skoler bli 
mer som bedrifter? Fører 
testkonkurranse til at barn 
lærer bedre? Skal rektor ha 
resultatbonus og styre som 
en direktør?

Nei, svarer Magnus E. 
Marsdal. Han gir tanke
vekkende eksempler på hvor
dan de voksnes resultatjag 
på kort sikt, blant annet ved 
nasjonale prøver, kan være 
uforenlig med barnas beste 
på lang sikt. PRIS: 129,-

Kunnskapsbløffen
Skoler som jukser og  
barn som gruer seg
Magnus E. Marsdal, 2011

Norsk skolehverdag preges 
stadig mer av prestasjons
tester. Kunnskapsbløffen 
undersøker virkeligheten 
bak testresultatenes blanke 
fasade.

Fører disse metodene til 
bedre læring? Hva skjer med 
den norske skolens grunn
leggende verdier?
PRIS: 129,-

RAPPORTER
Rapportene kan lastes ned gratis på  
www.manifesttankesmie.no/rapporter)

•  22014: Kommunane bygger landet.  
Handlingsrommet for ein aktiv lokal bustadspolitikk.

•  12012: Fritt fall. Erfaringer fra privatisering  
og konkurranse i den svenske skolen

•  22011: Ute av balanse. Finansiering av  
velferd i kommunesektoren

FOREDRAG
Vi reiser gjerne rundt og holder foredrag. Aktuelle tema 
er arbeidsmiljøloven, konkurranseutsetting av jernbanen, 
konkurranseutsetting av velferden, deltidsarbeid, 
skolepolitikk, rettferdig boligpolitikk, finansiering av  
velferd i kommunesektoren. 
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Magnus E. Marsdal (f.  1974) er utreder ved 
Manifest senter for samfunnsanalyse. 
Marsdal har blant annet gitt ut Tredje 
venstre (Forlaget Oktober 2004), 
Frp-koden (Forlaget Manifest 2007) og 
Lærerkoden (Forlaget Manifest 2 014).

norsk skolEhvErdag preges stadig mer av prestasjonstester. Før 
 nasjonale prøver blir lærere befalt å legge vekk pensum i 
måneds vis for å drille barna inn mot testene. Foreldre fortel-
ler om barn som rammes av søvnmangel og vondt i magen og 
gråter på grunn av prestasjonspresset.
 Denne boken undersøker virkeligheten bak test resultatenes 
blanke fasade. Fører disse metodene til bedre læring? Hva skjer 
med den norske skolens grunnleggende verdier?
 Kunnskapsbløffen er en viktig bok for alle med barn i skole-
alder og enhver som har hjerte for vårt felles skolesystem.

«Det er en vekker av en bok Magnus Marsdal har gitt oss. Skarpe 
observasjoner, godt disponert, en bok til fortvilelse og glede.»
nils christie 
er professor emeritus i kriminologi ved universitetet i Oslo

«Kunnskapsbløffen har et viktig budskap. Hva skal vi  
med tester hvis lærerne ikke har tid til å følge dem opp?»

lovleen brenna
Tidl. leder for Foreldre utvalget  

for grunnopplæringen
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«Et stykke vitenskapelig arbeid som må tas seriøst, uansett hvor man 
står politisk. Måtte den bare havne på leselista for politikere både i 
KS og på nasjonalt nivå.»
svein sjøberg
professor em. ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
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