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KRÖNIKA 
Under påsken besökte jag ett collegecampus några timmars bilresa från Chicago. På skolan 
samsas 17.000 blivande ekonomer, arkitekter, dataprogrammera, lärare, tekniker och läkare 
under samma tak. Under de två första åren väljer de ganska fritt mellan olika ämnen för att 
samla på sig en bred samhällsvetenskaplig kunskapsbas. Specialiseringen kommer först de 
två sista åren. 

För att bli antagen är betyg viktiga. Men de varken räcker eller betyder allt. 
”Berättar du för oss vad som gör just dig speciell, så kommer vi garanterat ge dig en plats”, 
säger professorn som guidar runt en grupp amerikanska familjer. 
Här är inte det viktigaste att ha varit bäst eller med i eliten: det viktiga är att kunna berätta på 
”vilket sätt som just din unika erfarenhet är värd något alldeles extra för din fortsatta 
utveckling, för collegegemenskapen i allmänhet och för samhället i stort”. 

Studenterna har löpande kontakt med en handledare som hjälper till med att lägga 
upp en individuell studieplan för de kommande fyra åren. Studenterna uppmuntras att åka 
utomlands. Sommar- och distanskurser drar upp studietakten och genomloppstiden ligger 
på 3,8 år. Få hoppar av. Sex månader efter avslutade studier har 97,5 procent av eleverna 
arbete eller har gått vidare till avslutande studier. 

Här leds samtliga lektioner av en professor eller disputerad lärare, som kan namnet 
på sina elever och har öppen dörr till sitt rum för den som vill komma förbi med frågor. 
Lärarna erbjuder extraaktiviteter för intresserade. Den enda jag känner igen från min egen 
studietid är det väl utvecklade studentkårslivet. 

Här finns en hockeyrink, en basebollplan, gräs för europeisk fotboll och en för 
amerikansk, en simanläggning, konståkningsis, tennisbanor, stall med hästar och en 
träningsanläggning i två plan – allt inom en radie av femton minuters promenadavstånd. I 
grönskan mellan skolbyggnader, föreläsningssalar och bibliotek ligger studentbostäder och 
restauranger. Första- och andraårsstudenter måste bo på campus. 

Idyllen kostar olika. Men alla studenter verkar acceptera att avgiften varierar. Den 
egna delstatens studenter kommer undan med lägsta pris, cirka 18.000 dollar (150.000 
kronor) per läsår. Ett svenskt studielån med utlandstillägg når upp till drygt 160.000 kronor. 
Det ger perspektiv på vår tro om att allt är så dyrt ”over there”. 

Denna generösa studiemiljö på ett campus mitt ute på den amerikanska 
landsbygden är nästan surrealistisk. Men det förtar inte känslan av att svenska universitet 
som bara väljer studenter på betyg eller högskoleprov, erbjuder nischade yrkeslinjer, ger noll 
lärarkontakt och inte engagerar sig i boendefrågan, ger våra studenter en onödigt svår start i 
den globala kunskapskonkurrensen. 
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