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’’Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla 
sin kompetens att använda olika digitala verktyg och hjälpmedel 
för information, kommunikation och lärande.’’ 
Ur kursplanen för sfi (s. 8)

På Wikiversity finns en portal speciellt framtagen för sfi-undervisningen. Den här 
webadressen tar dig direkt dit http://bit.ly/sfi-lararhandboken

 l Wikipedia är ett gratis, tillgängligt, digitalt, aktuellt och mångfacetterat läromedel.

 l Wikipedia är ett läromedel där texter, bilder och filmer får kopieras, ändras och 
spridas, enligt CC BY-SA-licensen.  

 l Texter på Wikipedia är både genuina och har olika syften och passar därför utmärkt 
för genrepedagogiska arbetssätt. Alla artiklar går enkelt att skriva ut som snygg pdf.

 l Med Wikipedia i utbildningen utvecklar eleven digital litteracitet och sin källkritiska 
och interkulturella kompetens.

 l Övningarna tar eleven från vara novis till internationell Wikipediaexpert som pro-
ducerar fri kunskap för en världspublik.
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En serie med sex övningar 
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Portalen på Wikiversity är en enkel och gratis resurs för språkundervisningen på 
sfi kurs D. Att använda Wikipedia i undervisningen med hjälp av det material och 
övningar som finns samlade i där, innebär att eleverna ges möjlighet att utveckla 
sin förmåga att:

 l läsa och förstå svenskans genretypiska drag och uppbyggnad utifrån texters olika 
syften;

 l tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang;

 l använda relevanta digitala och visuella hjälpmedel; samt

 l anpassa språket till olika mottagare och situationer.
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Visste du att...
Genom samarbeten med mobiloperatörer 
i fattiga länder har hundratals miljoner 
människor fri tillgång till Wikipedia. Om 
eleverna bidrar till Wikipedia hjälper de allt-
så till med folkbildningen i sina hemländer 
och våra erfarenheter är att eleverna känner 
ett ökat ansvar för texterna de producerar. 

Läs mer om den ideella föreningen Wikimedia 
Sverige på wikimedia.se. 

Bli medlem för att stödja arbetet för fri kunskap 
åt alla.

Kontakt: 
Webbplats: wikimedia.se 
E-post: utbildning@wikimedia.se 
Telefon: +46(0)73-383 26 70 
Bankgiro: 5822-9915
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