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 Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, 

med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna 

sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 

nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 

av olika alternativ.

“... nödvändigt att 
eleverna utvecklar 
sin förmåga att 
kritiskt granska 
fakta och 
förhållanden…”

Vi har ett uppdrag



om 

● Helt gratis, helt öppet
● Det är ett uppslagsverk.
● För elever år 1-7,8,9?
● 325 artiklar sedan 2013
● “Citera, dela, respektera”
● Samma funktioner som 

Wikipedia.



Den här bilden (eller delar av den) är upphovsrättsskyddad av Wikimedia Foundation. Den är (eller innehåller) en av de 
officiella logotyperna eller designerna som används av Wikimedia Foundation eller deras projekt.

Vad känner 
du och dina 
elever till 
om 
Wikipedia?

https://en.wikipedia.org/wiki/copyright
https://wikimediafoundation.org/wiki/


Hur ser en 
artikel ut på 
Wikimini?

Blå länkar

Röda länkar

Genretypiska drag



Diskutera
Redigera
Historik

Hur kan vi ta oss an 
den här sidan med 
våra elever?
● uppfyller texten sitt syfte?
● hur inleds texten?
● Vilka ord är nyckelord som kan 

vara länkade till andra artiklar?
● Finns någon del av texten som 

inte hör hemma i artikeln? 
Varför då och vad kan vi göra 
med den delen av texten som 
inte passar in?



Innehåll som 
utvecklas 
kollaborativt

Använd öppenheten 
till ett pedagogiskt 
verktyg!



Innehåll som 
utvecklas 
kollaborativt

Hur många 
författare kan en 
text ha?



Språk

Medie - och 
informations- 
kunnighet (MIK)

Ämne



Lärresurser:
En titt på Wikimini för lärare

Del 1: Hur ser artiklarna ut? Del 2: Hur ser artiklarnas historik ut? Del 3: Hur går det till att logga in, 
skapa länk och redigera text?

http://www.youtube.com/watch?v=EvtQAUAM8GY
http://www.youtube.com/watch?v=pUVXuW2Iqls
http://www.youtube.com/watch?v=L7bHkjMuTsc


Lärresurser:
Fortbildning för pedagoger och 
arbetslag.
Facebookgruppen “Undervisa med 
Wikipedia”

https://www.facebook.com/groups/773748019303058/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/773748019303058/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/773748019303058/?fref=ts


På vilket sätt tror du att Wikimini kan 
användas i din undervisning?



Tack!
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