
Det visste du inte

om Wikipedia

Vem bestämmer på Wikipedia?
En del ämnen, som politik, rel igion el ler

ekonomi, finns det många åsikter om på

Wikipedia. Det finns ingen redaktion som

bestämmer, utan wikipedianerna försöker

hitta en lösning som alla kan acceptera.

Dels ska alla påståenden som går att

ifrågasätta ha en källhänvisning. Wikipedia

refererar bara vad andra trovärdiga källor

har skrivit el ler sagt. Dels är diskussions-

sidorna viktiga verktyg för att komma

överens. Många wikipedianer har bl ivit

skickl iga på att bedöma sådana texter. Ta

gärna hjälp av dem ifal l du själv har starka

åsikter om ett ämne eller om det är dig (el ler

något närstående) artikeln handlar om.

Självklart får du rätta uppenbara fel, men

det bästa är att kl icka på "diskussion" och

beskriva ditt problem där.

Wikimedia Sverige
Wikimedia Sverige är en ideel l förening som

verkar för att sprida fri kunskap. Hitti l ls har

föreningen bland annat samarbetat med

Centralmuseerna (1 4 av Sveriges största

museiorganisationer) och Arbetsl ivs-

museerna (över 400 museer), för att göra

kunskapen som finns där mer ti l lgängl ig för

al lmänheten. Föreningen arbetar också

mycket med att hjälpa lärare att använda

Wikipedia i undervisningen.

Wikimedia Sverige har många projekt för att

sprida mer kunskap ti l l al lmänheten. Det

bästa sättet att hjälpa ti l l är att bl i volontär.

Bl i medlem genom att sätta in 1 00 kronor på

föreningens bankgiro 5822-991 5. El ler

skänk pengar på

http://wikimedia.se/sv/donera.

Tack för ditt stöd – du behövs!

Mer om föreningen på
http://wikimedia.se, el ler skicka e-post

ti l l info@wikimedia.se.

"Wikipedia är inte perfekt, men det är
fantastiskt! " — Stefan Goettsch
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Wikipedia
Namnet Wikipedia kommer från hawaiian-

skans 'wiki ' ("snabb") och '-pedia' från eng-

elskan 'encyclopedia' (uppslagsverk).

Wiki-webbplatser är gjorda så att flera per-

soner kan ändra i innehål let, snabbt och

enkelt. Wikipedia är numera en av de tio

mest besökta webbplatserna i världen.

Al lt innehål l på Wikipedia skrivs av dess

besökare. Därför ändras Wikipedia ständigt.

Mycket av innehål let uppfyl ler dock Wiki-

pedias grundprinciper: det går att bekräfta

att det stämmer, artiklarna tar inte stäl lning,

materialet är inte plagierat från någon

annan, och innehål let ti l lkommer i sam-

arbete mellan skribenterna, på ett så effek-

tivt sätt som möjl igt. Sånt material behål ls,

medan resten hamnar under fl iken "visa

historik". Därför växer Wikipedia snabbt,

både i storlek och i kval itet.

Var med och förbättra Wikipedia
Det finns redan mil jontals artiklar på Wiki-

pedia, men hjälp gärna ti l l att göra artiklarna

bättre. Det är enkelt och rol igt. Du behöver

inget konto, utan kan sätta igång direkt.

Al la artiklar har kommit ti l l genom att någon

person har tagit det första steget. Därefter

har andra vågat kl icka "redigera" längst upp

på artikeln för att bygga ut texten, lägga ti l l

bi lder, etc. Du måste inte kunna allt el ler

göra artikeln perfekt – det räcker att du

förbättrar den l ite grand.

Al la vet att det finns brister på Wikipedia. Vi

som bidrar gör det just därför att vi vi l l att

det står rätt. När du skriver på Wikipedia

hjälper du tusentals läsare varje månad att

få rätt information gratis.

Var kommer bilderna ifrån?
Ett uppslagsverk utan bi lder vore tråkigt.

Men Wikipedia godkänner inte vi lka bi lder

som helst. Al la bi lder kommer antingen från

frivi l l iga el ler från samarbeten med olika

organisationer. Många museer och arkiv har

börjat ladda upp sina samlingar ti l l Wiki-

pedias bi lddatabas. I Sverige har bland

annat Riksantikvarieämbetet, Livrustkam-

maren och Nordiska museet bidragit med

bi lder.

I gengäld är al la bi lder (l iksom all text) ti l l -

låtna att sprida vidare, så länge man anger

käl la och inte hävdar att man själv äger

dem. Det går al ldeles utmärkt att använda

dem i föreläsningar, böcker, tidningar el ler i

sociala medier. Det finns flera mil joner

bi lder som är gratis att kopiera och sprida

vidare. Dela gärna med dig av dina egna

bi lder ti l lbaka.

Vilka är wikipedianerna?
Det finns "wikipedianer" av al la sorter: unga

och gamla, akademiker och självlärda,

dyslektiker, nördar, pedagoger och grind-

vakter. Varje månad är det flera tusen

svenskar som bidrar ti l l Wikipedia och i hela

världen är det hundratusentals människor.

Vi diskuterar mycket kring hur artiklarna

borde se ut. De flesta av oss stäl ler höga

krav, men vi hjälps också åt. Följ gärna med

genom att kl icka på "diskussion" längst upp

på varje artikel.

Vissa wikipedianer träffas regelbundet för

att fika och diskutera Wikipedia. Det är ett

bra sätt att lära sig hur Wikipedia fungerar i

praktiken. Besök gärna http://wikifika.se för

att se när nästa wikifika nära dig äger rum.
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