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 Valkampanj: Läs 2 mån. utan kostnad, därefter 185 kr/mån. Avsluta när du vill.Prova nu

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Underkänt – väljarna har
missat skolans comeback

NYKÖPING | De flesta svenskar tror att skolresultaten blivit sämre och att
lärartätheten minskat, visar en undersökning av SvD/Sifo. Men sanningen är en
annan. Föräldrarnas bakgrund har samtidigt fått större betydelse för elevernas
resultat. I Nyköping skapades en jätteskola för bryta segregationen, men projektet
har blivit mycket ideologiskt laddat.
Av Göran Eriksson, Magnus Hjalmarson Neideman

 Sön, 08.00

– Det här är den sista slöjdlektionen i ert liv, säger läraren Lennart till
eleverna i 9F.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare

Läs SvD digitalt i 2 månader utan kostnad, därefter 185 kr/mån tillsvidare. Du kan säga upp

Det är bara killar i rummet, och i textilslöjden en trappa upp är det nästan bara tjejer.
Strukturer sitter hårt, också i en skola som har skapats för att bryta segregationen.
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när du vill.

Betalsätt:Betalsätt:

Direkt.

Läs mer

Godkänn med Mobilt BankID så att pengarna kan dras från ditt bankkonto•

För enklare köp i framtiden så sparar vi en koppling till ditt bankkonto•

Klarnas köparskydd ingår•

Genom att gå vidare godkänner jag Klarnas Användarvillkor och bekräftar att jag läst Klarnas
Integritetspolicy.

Kort.

Efter din kostnadsfria provperiod är uppsägningstiden en månad. Säg upp

inom provperioden om du inte önskar tillsvidareprenumeration.

Jag godkänner SvD:s användarvillkor och personuppgiftspolicy.

Bekräfta och läs vidare | 0 kr

Är du mellan 18 och 25 år?
För dig som ska rösta första gången på valdagen den 9 september erbjuder vi

SvD:s kvalitetsjournalistik helt utan kostnad fram till den 15 september.

Prenumerationen avslutas sedan automatiskt. Få fler perspektiv med Svenska

Dagbladet!
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Sverige  Långläsning
 Sön, 08.00

Läs mer om Svenskarnas verklighetsbild

Göran Eriksson
Politisk analytiker. Jag skriver om svensk politik i Svenska Dagbladet…

Magnus Hjalmarson Neideman
Fotograf på SvD sedan 2007
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