
Varmt välkomna till Göteborg och Göteborgs universitet!  
 

Här, precis som i resten av landet, diskuteras breddad rekrytering och breddat deltagande flitigt. 

Ibland med entusiasm, ibland uppgivet, men alltid med grundtanken att det är något väldigt 

viktigt. Det är numera, tack och lov, självklart att alla som bor i Sverige ska få möjlighet att 

studera högre utbildning. Däremot ser vi att presumtiva studenter tyvärr inte alltid ser behovet 

med utbildning på högre lärosäten. Utbildning som inte leder till en yrkestitel är inte attraktivt, 

och kurser kan lika gärna betalas för på internet.  

 

Internet är ju i många fall ett fantastiskt verktyg för lärande. Jag tycker att Wikipedia är ett 

spännande exempel på vår tids sätt att lära. När jag googlade wikipedia, fick jag lära mig att ordet 

wiki betyder ”snabb” på hawaiianska, och är en teknik för att snabbt kunna ändra informationen 

på hemsidor. Wikipedia är tillgänglig för alla, och alla som vill kan också bidra med sin kunskap. 

Det här läste jag på Nationalencyklopedin, som ju ändå måste vara typexemplet för hur högre 

utbildning såg ut förr, och som många kanske fortfarande ser den. Nationalencyklopedin är 

svåruttalat och sprunget ur ett språk som ingen längre talar, det är bara tillgängligt för de som 

betalar och information kommer bara från experter. Någonstans kan vi se att delar av den högre 

utbildningen i Sverige genomgår ett skifte från att ha bara ha varit som nationalencyklopedin, till 

att behöva vara mer som Wikipedia. 

  

Okej, jag vet vad ni tänker nu. Hur kan hon jämföra högre utbildning med Wikipedia, man kan ju 

inte ens källhänvisa därifrån! Men samverkansinlärning, som ju är det som främst kommer 

diskuteras här idag, utgår från att studenterna ska lära sig av varandra, där alla bidrar till lärandet. 

Visst låter det inte helt olikt Wikipedia ändå? 

 

Men jag förstår oron. Där wikipedia är fulkultur är nationalencyklopedin finkultur. Det är lite 

som Camilla Läckberg vs Michel Foucault. Men där Camilla Läckberg är en av Sveriges mest 

sålda författare, är det nog få utanför akademin som vet vem Michel Foucault var. För att kunna 

bredda deltagandet i högre utbildning, måste vi följa samhällets svängningar. Vi måste förnya vår 

utbildning i takt med att behovet förändras, men samtidigt måste vi givetvis stå upp för 

universitet och högskolors autonomi. Det är en svår nöt att knäcka, hur, om och i vilken 

omfattning svenska lärosäten ska anpassa sitt utbud efter det omkringliggande samhället. Ska det 

vara bara Läckberg, bara Foucault, eller kan vi få till någon skön blandning av dem båda?  

 

Utan studenter behöver det här dock inte vara ett problem. Det är där den breddade rekryteringen 

kommer in. Hur ska vi nå ut till personer som inte ser högskolestudier som ett alternativ? 

Samverkansinlärning använder sig av förebilder i tidigare studenter, och jag tror att det är en 

superviktig idé. Vi vet att det är färre elever från studieovana hem som går vidare till högre 

utbildning, än elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning.  

 

Studenter från studieovana hem behöver få stöd från lärosätena med det de inte kan få hemifrån, 

de behöver förebilder i den akademiska världen. Det räcker ju inte att bara rekrytera brett, vi 

måste också se till att de kan delta i utbildningen på lika villkor. Lärosätena måste därutöver ta 

sitt ansvar att förändra den så nationalencyklopediskt homogena professorspopulationen, så att 

även studenter med Wikipedia-bakgrund kan se en möjlighet till akademisk karriär.  

 

Jag ska strax avsluta, men måste först erkänna att jag sa en vit lögn tidigare. Som student, 

åtminstone på Göteborgs universitet, behöver en faktiskt inte betala för att få använda sig av 



nationalencyklopedin. Både gratis utbildning och gratis användarkonto på ne.se, vilken grej va! 

Varken nationalencyklopedin eller wikipedia har dock artiklar om breddad rekrytering och 

breddat deltagande.  

 

Hade jag varit född i Göteborg hade jag nu dragit en ordvits där jag uppmanat er att snabbt skapa 

en sån sida, men ni slipper det. Däremot vill jag uppmana er att ta tillvara på dagens intressanta 

diskussioner och möten. Vi vill att ni ska lämna Göteborg lite mer upplysta än vad ni var innan, 

men ni får såklart också stanna kvar här i snön. Jag vill tacka er för att ni jobbar för att förbättra 

studenters lärande, och förklara Europeiskt centrum för SI-PASS och Göteborgs universitets 

konferens om breddad rekrytering och breddat deltagande öppnat! 

 


