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Rektor Linnéa Lindquist: ”Jag tycker det är fruktansvärt
att vi låter barn växa upp under så olika villkor”

Elever som somnar av utmattning på lektionerna. Som tvingas flytta och byta skola när familjens
andrahandskontrakt går ut. Som äter dubbla portioner av skollunchen på fredagarna för att de vet att

det är det sista målet lagad mat de får på några dagar.
Det är den verklighet som rektorn och skoldebattören Linnéa Lindquist beskriver i sin nya bok ”En

tickande bomb: en bok om skolsegregation”.

Vill du fortsätta läsa?
Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.
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Linnéa Lindquist är rektor för årskurserna 0–3 på Hammarkullsskolan i Göteborg.
Bild: Stina Berglund

Källa: ”En tickande bomb: En bok om skolsegregation”
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ANNONS

Därför drabbas vissa elever
mer av lärarnas stress
LÄRARFÖRBUNDET Här är de två grupperna av elever som riskerar
att få det kämpigast när lärarnas uppgifter växer: ”Hamnar i kläm”

Betala per vecka

Från

39 kr
Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka.
Avsluta när du vill.

Beställ här! ( https://www.etc.se/har-bestaller-
du-dagens-etc?
redirect=https://www.etc.se/inrikes/rektor-
linnea-lindquist-jag-tycker-det-ar-fruktansvart-
att-vi-later-barn-vaxa-upp-under-
sa&valj_tidning=D-
ETC&format=digitalt&betalning=kort_per_vecka)

Betala per månad

Från

139 kr
Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad.
Avsluta när du vill.

Beställ här! (https://www.etc.se/har-bestaller-
du-dagens-etc?
redirect=https://www.etc.se/inrikes/rektor-
linnea-lindquist-jag-tycker-det-ar-fruktansvart-
att-vi-later-barn-vaxa-upp-under-
sa&valj_tidning=D-
ETC&format=digitalt&betalning=kort_per_manad)

Detta ingår:
• Tidning varje dag i veckan
• Läs den digitalt när och var du vill
• Läs låsta artiklar på ETC.se
• Tillgång till arkivet på sajt och i app
• Garanterat inga fossila annonser

 

Detta kan också intressera dig
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   (https://www.plista.com)

(https://www.etc.se/kronika/ta-dig-ur-din-
filterbubbla-och-folj-dina-fiender)

Ta dig ur din filterbubbla och följ
dina fiender
KRÖNIKA ALEKSA LUNDBERG Det är såklart inte
bara kön- och transfrågor som berörs av polemiken
på sociala medier. (https://www.etc.se/utrikes/vetenskapsjournali

ster-i-protest-mot-amy-coney-barrett)

Vetenskapsjournalister i protest  
mot Amy Coney Barrett
UTRIKES Protesterar mot utnämningen till Högsta
domstolen i USA.

(https://www.etc.se/live-usavalet2020)

JUST NU: Valrysaren fortsätter –
Trump väntas hålla tal
USA-VALET 2020 Här följer du Dagens ETC:s
rapportering om presidentvalet: • Trump: ”De
försöker stjäla valet” • Biden: ”Tror vi är på väg... (https://www.etc.se/inrikes/hemlosa-i-london-

far-hotellrum-och-room-service)

Hemlösa i London får hotellrum och
room service
INRIKES Även i Sverige finns coronaanpassad hjälp
– ”Behövs mer än någonsin.”

(https://www.etc.se/kultur-noje/dagens-play-
tips-familia)

Dagens Play-tips: Familia
KULTUR & NÖJE Handlingen kretsar kring en
peruansk familj som under 35 år kämpat mot
fattigdom. Modern i familjen, Nati, reser till...

(https://www.etc.se/inrikes/skont-att-man-inte-
behover-vara-duktig)

”Skönt att man inte behöver vara
duktig”
HÄLSA Funktionella klädesplagg som man kan och
vill använda. Det har varit drivkraften för Erika
Åberg, som skrivit boken ”Stickat...
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