
LÅG- OCH MELLANSTADIEUTBILDNING

Vi på YouTube tror att onlinevideor kan spela en stor och viktig roll 
i att förse alla elever — även de som ofta missgynnas — med 

verktyg så att de kan uppnå sin fulla potential.

    

”Ge alla en röst och en 
väg ut i världen.”
Det är inte bara YouTubes officiella 

uppdrag, utan även ett utbildningsmål.

Jämlikhet och frigörelse med 
utbildningsinnehåll på YouTube

Jämställdhet kontra jämlikhet 

Landskap Möjlighet

Att vara missgynnad är en upplevelse, inte en identitet eller ett befolkningssegment.
Det som får människor att uppleva att de är missgynnade är deras relation till resurser, och 
det har att göra med både systematiska aspekter och mer dynamiska aspekter som uppstår 

i särskilda situationer. Därför är det viktigt att tänka på att elever har många olika 
erfarenheter och upplevelser.

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.

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. 

Börja med att utforska två avsnitt:
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Landskap

Orättvis utbildning har länge varit ett 
problem, men covid-19-pandemin både 
förstärkte och förstorade skillnaderna 
mellan socioekonomiska och etniska 
grupper.1

I en analys som gjordes före pandemin2 uppskattade man det till att en betydande del av 
världens barn inte har de färdigheter på mellanstadienivå som krävs för att de ska klara sig väl 

i livet och arbetslivet:

”Jämlikhetens kärna: förstå 
vilka dina barn är och hur du 

uppfyller deras behov.”
– Pedro Noguera
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Nästan alla barn har halkat efter, men barn i utsatta grupper världen över 
har tappat mest mark.3 

En grundläggande färdighet för att lära sig är att kunna läsa, och skolors 
nedstängning under pandemin kan leda till “utbildningsfattigdom”– 

andelen tioåringar som inte kan läsa en enkel text.4
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Elever som inte var i skolan 
när flest skolor var stängda5

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.

Globala utmaningar inom utbildning
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Pandemidriven 
utbildningsfattigdom4

Covid-19 påverkade utbildningssystem över hela 
världen

1. McKinsey & Company, december 2020 | 2. The Education Commission, september 2016 | 3. Världsbanken, december 2021 | 4. Världsbanken, juli 202 | 5.  Brookings, september 2020

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/
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Möjlighet

YouTube Learning har näst intill oändliga 
möjligheter att förändra liv.

Hjälp elever att förstå sig själva 
och lära sig om nya kulturer.1

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. När elever får se 
andra kulturer som skiljer sig från deras egen 
(genom ett fönster) kan det uppmuntra dem att 
bli världsmedborgare som omfamnar olikheter 
och hyllar gemensamma upplevelser.

För många av oss är det självklart att kunna gå till museer och djurparker, men missgynnade 
elever får sällan ta del av dessa informella utbildningsmöjligheter som bygger kunskap och 
förståelse. Videor kan fungera som virtuella studiedagar, väcka nyfikenhet och berika barns 
utbildningsresor. 

Låt elever besöka platser de aldrig varit på.3

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

2

Innehåll kan vara ett utbildningsstöd, särskilt 
när det inte finns direkt tillgång till lärare. Något 
som är minst lika viktigt är att kreatörer kan 
skapa innehåll som hjälper vårdgivare som 
känner skamkänslor över att det är svårt för 
dem att hjälpa sina barn.

Vad innebär det att vara 
världsmedborgare? | Hugh Evans

Hjälp ditt barn att lyckas

Dinosaurie i 360 VRUtforska Mayakulturen 12 marknader världen 
över

6. PBS Education, november 2020 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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Odla motståndskraft mot bakslag vid 
avgörande ögonblick.4

Alla ställs vi inför utmaningar, men för elever i 
utsatta grupper kan utmaningarna 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.7 

Kreatörer kan stötta elever som 
upplever det genom att ge relevant och beprövad 
vägledning, slå hål på missuppfattningar, 
presentera innehåll på ett engagerande och 
motiverande sätt och till och med genom att 
bygga upp en känsla av samhörighet8 i det 
”virtuella klassrummet”. Redaktörer kan dela 
berättelser om inspirerande personer från olika 
sammanhang och deras uthållighet.

Stötta lärares yrkesmässiga 
utveckling med pedagogiska 
redskap.

5

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,9 
främjar kulturellt medveten undervisning10 och 
förstår hur man upptäcker och hanterar 
polarisering.11

“Utbildning är det mäktigaste vapen du 
kan använda för att förändra världen.”

– Nelson Mandela

Kvinnliga astronauter

Undervisningsvetenskap

Gay och stolt från Södern Funktionshinder: så här ser 
du mig

Mattetips

Relevanta råd och bekämpning av missuppfattningar

Måste vi ha läxor?

Det innehåll du skapar betyder något och har oändlig potential att göra skillnad.
Få fler tips med resursen strategi och design.

Kulturellt medveten pedagogik

Inspirerande röster och ikoner

”När du ser på andra och tänker att de behöver 
bättre karaktär behöver de egentligen mer hjälp. 
Och när du tänker att de behöver bättre disciplin 

behöver de egentligen mer vänlighet.”
– Emily Nagoski

Professionell utveckling för lärare

8 fantastiska SVARTA 
KONSTNÄRER som utmanar 

status quo

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, oktober 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, december 2019 | 11. Brookings juli 2020 

https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/

