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Främja jämlikhet och egenmakt med 
utbildningsinnehåll på YouTube

Jämställdhet kontra jämlikhet 

Landskap Möjlighet

Jämställdhet har som syfte att 
främja rättvisa, men det 
fungerar bara om alla utgår 
från samma punkt och 
behöver samma hjälp.

Jämlikhet är att ge alla det just 
de behöver för att lyckas, 
medan jämställdhet är att 
behandla alla på samma sätt.

Våra värderingar på YouTube bygger på fyra 
grundläggande friheter: yttrandefriheten, 
möjligheten att lyckas, fri åtkomst till 

information och möjligheten till samhörighet.
Dessa grundläggande friheter är 

viktiga inom utbildning.

Vi på YouTube tror att onlinevideor kan spela en stor och viktig roll i 
att förse alla elever – även de som ofta glöms bort – med verktyg så 

att de kan uppnå sin fulla potential.

Vi ser (och är tacksamma för) allt arbete och engagemang som våra 
kreatörer ägnar åt utbildningsvideor. Denna handbok har utformats för 
att hjälpa kreatörer att nå fram till världens elever, lärare och vårdgivare 

på ett ännu effektivare sätt. Det gör vi med en genomgång av två avsnitt.

Det gör vi med en genomgång av två avsnitt:
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Landskap

Försök att stävja spridningen av coronaviruset ledde till ett 
aldrig tidigare skådat utbildningsavbrott.  

En analys före pandemin visade att trots att registreringarna för 
högre utbildning fördubblades från 19 till 38 % på global nivå mellan 

2000 och 2018 så fortsätter de fattigaste befolkningarna att ligga 
efter. Av dessa har 10 % tillgång till högre utbildning jämfört med 77 % 

bland höginkomsttagare.2

Därför är YouTube Learning-material 
viktigare än någonsin. 

Orättvis utbildning är ett gammalt och envist problem, men YouTube är en 
kraftfull, kostnadsfri och lättillgänglig väg mot att bekämpa det.

Globalt utbildningsavbrott på grund av covid-19 

220 mn
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Klyftor i tillgång till högre utbildning
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Orättvis utbildning har länge varit ett problem, men 
covid-19-pandemin både förstärkte och förstorade 

skillnaderna mellan socioekonomiska och etniska grupper.1

Skolstängningar i hela världen3  Studenter inom eftergymnasial 
utbildning påverkas4  

Utbredd ojämlikhet inom högre utbildning 
I hög- och medelinkomstländer var effekterna på registreringar begränsade.5 

Inkomstnivån påverkar åtkomsten till resurser, vilket påverkar förmågan att 
hantera avbrott relaterade till covid-19 och få tillgång till utbildning igen.

1. Inside Higher Ed, juni 2020 | 2. Unesco, december 2020 | 3. OECD, november 2020 | 4. Unesco, juli 2021 | 5. Unesco, 2021

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
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Hjälpa eleverna att se högre utbildning som 
en spännande och genomförbar möjlighet.

1

Vee Kativhu on 
Personal Statements

YouTube Learning erbjuder näst intill oändliga möjligheter  
att främja  inlärning och fatta välgrundade beslut om karriärvägar.

Här följer några exempel på hur det kan 
bygga fler broar till högre utbildning:

● Innehåll kan vara en spegel eller ett fönster.6 

Det är viktigt att elever ser människor som liknar 
dem själva (som speglar dem) göra saker de kan 
sträva efter. Visa upp förebilder med riktiga 
berättelser för att presentera potentiella elever för 
livet på högskolan (fönster) och 
förberedelsetaktiker för övergången.

Vår erfarenhet är att universitet 
ofta har lyckats med följande format:

Mottagning/överraskande reaktioner av stipendier •
ansökningshjälp • campusrundturer • 

vloggar där man följer personen under en dag • 
rundturer av studenthem • övningsintervjuer • 

studentberättelser • inledningstal

How to Pay for College | 
Crash Course

Ge föräldrar och vårdgivare verktygen att 
förstå och vara delaktiga i barnens 
övergång till högre utbildning.

2

● Ha första generationens högskoleelever i åtanke. 
Kreatörerna kan ta fram innehåll för att fylla 
kunskapsluckor och minska den osäkerhet vårdgivare 
kan känna kring att stödja elevernas övergång till högre 
utbildning. Tips på hur man slutför ansökningar, skriver 
antagningsuppsatser och fyller i formulär för 
ekonomiska bidrag kan vara till hjälp för elever och 
familjer som annars skulle välja bort utbildning för att de 
inte känner till hur man gör eller inte får hjälp.

7. ”Förberedelser för högskolan” Apex Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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6. PBS Education, november 2020

Förbered eleverna för 
högskolestudier.3

● Hjälp eleverna med att finslipa standardprov 
och kritiskt tänk. Det är förmågor som påverkar 
åtkomst och kvarhållning. Att utveckla förmågan 
att tänka kritiskt när man läser, skriver och räknar 
är nödvändigt för utbildning på högskolenivå. 
Fundera över sätt innehållet kan skapa 
beprövade ”learn-by-doing”7-aktiviteter som ökar 
engagemanget och förbättrar 
begreppsförståelsen genom verkliga exempel 
och interaktiva anvisningar.

Resultat
Eleverna bygger upp en stark grund 
för att lyckas med högre utbildning 

som kan visas upp på intagningsprov 
till högskolan och slutföra 

kursuppgifter på högskolenivå. 

Illustrera hur högre utbildning är 
kopplad till karriärvägar.

4

● Hjälp elever att se vad som ligger till grund för olika karriärer. Dubbla huvudämnen eller 
beslutsångest? Certifikat, tvåårig eller fyraårig examen, eller mer? Fundera på hur innehållet kan 
dela insikter om hur du väljer huvudämnen och får elever att se vägar till karriärer de är 
intresserade av. För vuxna som överväger att läsa på högskola igen kan innehållet vara till hjälp 
för att välja rätt vägar utifrån deras aktuella erfarenhet och hur de vill bättra på sina kunskaper.

Still Don't Know What 
Major To Choose!

10 AWESOME Highest 
Paying Associate 

Degree Jobs

College as an Adult | 
How I feel About Being a 

Student at 30

How to College: Playlist

Fast Guides: 
To Electives and Major

5 tips to improve your critical 
thinking 

BYGGA FLER BROAR

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
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8. TILT Higher Ed 9. Unit4, juni 2016 

Strategier för att justera 
erbjudandet.92

University of California First 
Generation College Student

● Övergången till högskola kan vara 
isolerande av flera anledningar. Eleverna 
kanske är först ut i familjen att gå på 
högskola.  Internationella och 
underrepresenterade elever kan ha svårt 
att få kontakt med klasskamrater eller 
lärare på grund av kulturskillnader och 
språkbarriärer. 

Odla motståndskraft mot bakslag 
vid avgörande ögonblick.

1

● Alla ställs vi inför utmaningar, men vissa utmaningar kan bli 
bristningsgränser i utbildningen som är mycket svåra att hämta 
sig från. Tänk på hur man kan känna sig som elev när man ska lära 
sig något (till exempel förvirrad och illa förberedd) och hur det kan 
påverka elevers förmåga att fortsätta kämpa.8 Kreatörer kan stötta 
elever som upplever det genom att ge relevant och beprövad 
vägledning, presentera innehåll på ett engagerande och 
motiverande sätt och till och med genom att bygga upp en känsla 
av samhörighet i det ”virtuella klassrummet”.

Hjälp eleverna att se bortom 
högskolan när de ska välja 
högre utbildning.

3

● Jobb? Forskarutbildning? Att se nästa 
steg kan skapa uthållighet vid utmaningar 
som ingår i ansökningsprocessen för 
högre utbildning. Praktikplatser och 
samarbetsprogram kan ge ovärderlig 
erfarenhet inför tiden efter examen. 
Därför kan kreatörer försöka ta fram 
innehåll för att dela tips på hur man hittar 
program och säkrar platser.

How to get Engineering Internships 
(From No Experience to $63/hour)

Dessutom kan YouTube Learning-innehåll 
göra att fler fortsätter sina studier på högre nivå. 

Här följer ett antal förslag:

”När du tittar på andra och tycker att de 
måste bita ihop så behöver de mer hjälp.  
När du tycker de behöver mer disciplin 
behöver de bli bemötta med vänlighet.”

- Emily Nagoski

Real College Advice by 
Nicolas Chae

FRÄMJA KVARHÅLLNING

https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
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Intersektionalitet: 
Identitetsmarkörer som etnisk tillhörighet, religion, 
nationalitet, klass och kön existerar inte oberoende 

av varandra – de samverkar och skapar ofta en 
komplex situation av förtryck.

Innehållet du skapar är viktigt och har 
potential att skapa förändring.

Få fler tips med resursen strategi och design.

Möjlighet

● Sättet eleverna upplever världen kan komma att forma 
upplevelsen av kurserna.  Genom att skapa medvetenhet kring 
kultur- och religionsutövning kan man stärka inlärningen och hjälpa 
fakulteten med logistiska åtgärder som att schemalägga tidsfrister 
för kurser och evenemang så de inte krockar med 
religionsutövning eller högtider.

Hjälpa fakulteten att få insikt i vilka eleverna är.5

Stötta lärares yrkesmässiga utveckling med 
pedagogiska redskap.4

● Lärare behöver också lära sig nya saker. Learning-innehåll kan 
inte bara komplettera det lärare lär ut till sina elever, det kan 
även hjälpa lärare att utvecklas på viktiga områden som hur de 
skapar en inkluderande undervisningsmiljö, främjar kulturellt 
medveten undervisning och förstår hur man upptäcker och 
hanterar polarisering.

TEDx Implicit bias in 
higher education

”Utbildningseffekten är mer än utvecklingen av de 
förmågor vi behöver för att lyckas ekonomiskt. Det kan 

bidra till att bygga nationer och vara till försoning.”

”Om vi inte är 
intersektionella kommer 
de mest sårbara att falla 

mellan stolarna.”

FRÄMJA KVARHÅLLNING

- Kimberlé Crenshaw

- Nelson Mandela

https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY

