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Tidenes største idé? 

• Jimmy Wales grunnla i 2001 Wikipedia 

• Hans ide er kanskje tidenes største: 

• “Alles kunnskap skal deles med alle”. 

• Den nesten umulige tanke ser ut til å kunne bli en realitet: 

• Gjennom  Wikipedia 



Verdens største nettleksikon? 

• Wikipedia er verdens største internettleksikon med kvalitet og 
pålitlighet tilsvarende 

• Ecyclopedia Brittannica 

• Det store norske leksikon og tilsvarende 

• Alles kunnskap skal deles med alle. 



Et kollektivt prosjekt! 

• Wikipedia er kanskje verdens største frivillige kollektive 
samarbeidsprosjekt. 

• Per juni 2009 har Wikipedia ca. 13 mill. artikler  

• Disse er fordelt på over 200 språk, prosjekter.  

• Wikipedia ansees som et av verdens ti mest besøkte 
nettsteder. 



Ikke demokrati – ikke anarki 

• Wikipedia er også kanskje verdens største frivillige kollektive 
samarbeidsprosjekt. 

• Uenigheter avgjøres ved konsensus. 

• Prosjektene har ingen definert ledelse, men har et tillitsapparat 
valgt av brukerne. 

• Dette apparatet består av valgte brukere som får noen utvidete 
muligheter til slette og låse artikler, og å gi slike verktøy til 
andre brukere. 



Meritokrati 

• Wikipedia er et meritokrati. 

• Man får tillit gjennom aktivitet på Wikipedia. 

• Man får tillit gjennom utvist kompetanse. 

. 



Nettsamfunn 

• Wikipedia er et nettsamfunn. 

• Man får et digitalt sosialt nettverk. I mange tilfeller med 
personer man bare kjenner under pseudonym. 

• Nettverket byr på et stort og variert kompetansespekter. 

• .Man kan delta på mindre, uformelle sammenkomster og bli 
personlig kjent med andre wikipedianere. 

. 



Hvordan bli en del av dette? 

• Man må registrere seg som bruker. 

• Man kan opptre under pseudonyn 

• Man må bidra. 

• Man må opprettholde aktiviteten. 



Kollektivt samarbeid 

• Artiklene skrives, korrigere og utvikles av hvem som helst, 
oftest  med skjult identitet. 

• Man må akseptere at det er et kollektivt arbeid. 

• Man må akseptere å bli rettet på. 

• Man kan ikke ha eierforhold til artiklene 

• Man kan ikke regne med at arbeidet blir kreditert 

• Man må kunne glede seg over at det en har gjort  blir forbedret 
av andre. 



Søsterprosjekter 

•  Commons. Lagringssted for delt multimedieinnhold 
•  Wiktionary. Fri ordbok 
•  Wikibooks. Bøker og manualer 
•  Wikiquote.  Sitatsamling 
•  Wikikilden. Originale tekster 
•  Wikispecies. Oppslagsverk over dyre- og 

plantearter 
•  Wikinytt.     Nyhetstjeneste med fritt innhold 



Hvordan i allverden begynner jeg? 

? ? 
? 



Registrer deg! 

• Du bør begynne med å registrere deg. Det er gjort på minutter. 

• Du kan registrere deg under fullt navn. Hvis du ikke vil det, kan 
du registrere deg under pseudonym, f. eks. forbokstavene dine 
og fødselsåret ditt ell. 

• Kvikkheter som “Nattepus” og “Tanga-tarzan” kan vekke 
reaksjoner. 

• Går du over streken kan du bli nektet å bruke pseudnymet. 



Registrering 1 



Registrering 2 



Registrering 3 



Hvordan kan jeg bidra? 

? ? 
? 



Begynn i det små? 

• Bruke Wikipedia. 

• Rette skrivefeil. 

• Korrigere uklart språk. 

• Rette faktamessige svakheter 



Hvorfor skal jeg skrive? 

• Du vet noe som andre kan ha glede av å vite. 

• Du lærer ved å måtte trenge inn i emner. 

• Det å formulere seg skriftlig skjerper og klarer bevisstheten. 



Hvordan kan jeg tillate meg dette? 

• Du har kunnskaper som på enkelte områder er bedre, eller like 
gode som andres. 

• Du har kritisk sans og sunn fornuft 

• Korrigere uklart språk. 



Neste skritt? 

? ? 
? 



Kilder 

• Skaff deg oversikt over tilgjengelige kilder 

• Er kilden relevant i forhold til spørsmålet?  

• Er kilden troverdig?  



Kildenenes ekthet 

• Er kilden ekte?  

• Hvor gammel er kilden?  

• Er kilden offentlig eller privat?  

• Er kilden formell eller uformell?  



Kildenes legitimitet 

• Hvem har produsert kilden, hvilket miljø stammer den fra? 

• Hva er denne kilden, Hvilken karakter har den, Under hvilke 
forhold oppstod den?  

• Hvilke formål har de som har laget den med den?  

• Har kilden en eller flere opphavsmenn?  



Kildenes karakter 

• Er dokumentet et konsept eller et endelig vedtatt 
dokument?  

• I hvilken kontekst står kilden?  

• Fremstilling av konflikt; finne materiale fra begge parter.  

• Finn den beste kilden  



Kildenes brukbarhet 

• Er kilden relevant i forhold til artikkelen?  

• Er kilden troverdig?  



Kildetyper 

• Førstehåndskilde  - f. eks. en øyenvitneskildring  

• Annenhåndskilde  - beretninger om hendelsen  

• Primærkilde – f. eks en forskningsrapport 

• Sekundærkilde – kilde som bygger på forskningsrapporten 



Original forskning? 

•  Et hovedkrav til kildene er at de er publisert materiale. 

• Som en hovedregel skal ikke original forskning publiseres i 
Wikipedia. 

• Det som blir ansett som original forskning vil normalt bli 
slettet. 

• Som original forskning regnes upubliserte 
forskningsrapporter, førstehånds beretninger, egne 
oppdagelser og lignende. 



Hvorfor kildeangivelse? 

•   For å forbedre wikiens troverdighet og autoritet 

•  For å sikre at artiklenes innhold kan sjekkes av enhver leser 
eller skribent.  

•  For å hindre eventuelle uoverensstemmelser om innholdet.  

•  For å kreditere en kilde for informasjonen  

•  Unngå anklager om plagiat.  



 Bruk av stoff 

• Avskrift og overføring av tekst er brudd på lov 
om opphavsrett. 

• Et unntak er sitater. De må merkes med 
”Sitat”. 



Hva med bilder? 

? ? 
? 



Bruk av bilder 

• Bruk av relevant illustrasjonsmateriale vil i alminnelighet løfte 
artikkelens verdi og lesbarhet. 

• Bilder som er hentet fra Wikimedia Commons kan brukes 
fritt. 

• Denne billedbasen inneholder millioner av bilder. 



Lisens 

•  Bilder skal publisering under en lisens som bestemmer 
publiseringsbetingelsene. 

• Wikipedia bruker en lisens som tillater fri bruk av bildene,  

• Bildene kan også endres og republiseres under samme lisens.   

• Konkurrentene derimot, kjøper retten til å publisere bildene. 



Hva betyr dette i praksis? 

• Konkurrentene har derfor, så langt økonomien tillater det, en 
langt friere tilgang til bilder med opphavsrett og til bilder som 
gjengir objekter belagt med opphavsrett. 

• Opphavsretten gjør vanskeligere å skaffe bilder til artikler om 
bildende kunst og arkitektur og bilder av objekter som er belagt 
med opphavsrett. 

• På den andre siden stiller et stort antall frivillige fotografer til 
disposisjon bilder av tildels god kvalitet og legger dem ut på 
Wikimedia Commons, hvor alle kan laste dem ned og bruke 
dem fritt.   



Hvilke konsekvenser får dette? 

• Bildene skal kunne brukes på alle språkutgaver, prosjekter 

• Wikipedia gjerne må derfor rette seg etter de strengeste 
lovgivningene i hvert enkelt land. 

• Et eksempel er at den Italienske lovgivningen ikke tillater 
publisering av bilder av bygninger før arkitekten har vært død I 
70 år.  



Begrensninger 

 Dette gjelder også skulptur på offentlige steder 

Et annet eksempel er at bilder av identifiserbare personer 
ikke kan publiseres uten den avbildete personens samtykke.  



Bono 

• BONO er en økonomisk interesseorganisasjon for kunstnere 
tilsvarende TONO. 

• En kunstner som er medlem av BONO kan ikke selv uten videre gi 
tredjepart anledninge til å publisere bilder av sine verk. 

• Bono krever avgift for bruk og gjengivelse av kuntsverk og utbetaler 
andel til kunstnere. 



Hvis jeg vil skrive en artikkel? 

? ? 
? 



Opprette en artikkel? 

• Først må artikkelen opprettes. 

• Skriv korrekt artikkelnavn i søkefeltet til venstre i bildet. 

• Hvis artikkelen ikke finnes får du en oppfordring til å skrive den 
ved å trykke “her”. 

• Begynn å skrive i redigeringsvinduet som da åpner seg. 



Lukk øynene og kast deg ut i det? 

 Hvis du vil skrive om et tema skriver du navnet på dette i 
søkerfeltet i hovedmenyen. 

• Hvis temaet eller rettere: Oppslagsordet – ikke finnes – så ser 
du en rød lenke her.  



Hva kan jeg skrive om? 

 Trykk på lenken. Et redigeringsvidu åpner seg. Her kan du 
skrive om emnet. 



Kan andre se hva jeg gjør? 

• Første lagring gjør artikkelen synlig for alle i artikkelrommet. 

• Alt som videre lagres blir også synlig. 

• Hvem som helst kan fra det første lagringstidpunkt bidra. 

• Dette er grunnleggende og må aksepteres. 



Jeg vil arbeide uten innblanding! 

• Da må du opprette en kladdeside. 

• Legg den under brukersiden din. 

• Der kan du arbeide i fred med hva som helst. 

• Når du er fornøyd kan du opprette artikkelen og kopiere fra 
kladdesiden over. 

• Men fra da av er den fritt vilt 



Hvordan oppretter jeg brukerside? 

 På samme måte som du oppretter en artikkel: 

• Skriv korrekt sidenavn i søkefeltet til venstre i bildet. 

• Brukerside: “Bruker:Mitt Navn” (Apostrofene skal ikke med) 

• Kladdeside: “Bruker:Mitt Navn/Kladdeside”. 

• Nå har du opprettet en brukerside hvor du kan presentere 
deg og en kladdeside hvor du kan eksperimentere fritt 



Jeg finner ikke kladdesiden igjen 

• En praktisk løsning er å legge en lenke til kladdesiden på 
brukersiden. 

• Skriv adressen til kladdesiden på brukersiden: 
“Bruker:Mitt Navn/Kladdeside “ og gjør adressen om til en 
lenke. 

• Den skal se slik ut: “[[Bruker:Mitt Navn/Kladdeside]]” . 



Dette blir mye å huske på 

• Er du i tvil, så be om hjelp. En adminstrator eller en annen 
bruker vil raskt komme deg til unnsetning. 

• Du kan be om hjelp på Tinget eller Torget. 

• Eller du kan klikke på en av de blå navnelenkene til brukere. 
Kan ikke vedkommende hjelpe deg, vil andre komme deg til 
unnsetning. 

• Listen over administratorer finner du ved å skrive 
“Wikipedia:Administratorer” i søkefeltet. 



Hvordan skal artikkelen se ut? 

? ? 
? 



Wikiformattering 

• En leksikal artikkel skal gis en stram form, struktur og et 
tiltalende utseende. 

• Første linje skal gi klar identifikasjon av oppslagsordet. 

• Bruk avsnittsoverskrifter, hold deg til saken i hvert enkelt 
avsnitt. 

• Ikke bland innholdet i avsnittene. 

• Unngå gjentagelser. 

• Er du usikker kan du kopiere en lignende artikkel og endre 
tekstinnholdet (forsiktig). 



Knapperaden 

Når du trykker på arkfanen “Rediger” får du opp et 
redigeringsvindu. 

• Over vinduet er det en rad med knapper. 

• De forenkler mye av arbeidet og formatteringen . 



Noen viktige knapper 

• Din signatur 
• Lenker til bilde 
• Lager overskrift 
• Lenker til URL-adresse 
• Lenker til andre Artikler/sider 

• Merk teksten  

• Trykk på den passende knappen 



Hvordan får jeg bilder i artikkelen? 

? ? 
? 



Commons 

• Hvis du vil bruke bilder du selv har tatt må de først lastes opp 
på Commons. 

• Hvis du vil lete etter bilder på Commons må du gå til “http://
commons.wikimedia.org/wiki/Hovedside “ 

• Der søker du på vanlig måte. 



Hvordan finner jeg Commons? 

• Eller du kan gå til hovedmenyen og velge “Hovedsiden” 

• Gå nederst på siden og trykk her: 



Hvordan laster jeg opp bilder? 

• Gå til hovedmenyen og velg “last opp fil”. 

• Følg instruksjonene 

• Fyll ut relevante opplysninger om bildet. 

• Les nøye før du velger lisens 

• Velg en lisens som gir kreditering. 
Bildet ditt kan bli brukt verden over 



Legge inn billedopplysninger 



Lagre billedopplysninger 

• Som blir seende slik ut etter 
lagring (utsnitt). 



Hvordan plasserer jeg bilder i teksten? 

? ? 
? 



Hvordan plasserer jeg bilder i teksten? 

• Skriv inn korrekt filnavn i teksten like under avsnittsoverskriften 
eller artikkeloverskriften. 

• Etter suffikset (“.jpg” ell.) skriver du en stolpe “|” (tegnet finnes 
øverst til venstre på tastaturet). 

• Etter stolpen skriver du “thumb” (som setter bildet til 
standarsstørrelse i artikkelen). 

• Ønsker du undertekst setter du inn en ny stolpe og skriver 
deretter teksten. 



Tekststreng for bilde 
• Eksempel på en enkel tekststreng som setter bilde i 
artikkelteksten: 

• 2003_04_03-05_172VeronaCastelloVecchio.JPG|thumb|
Castelvecchio, dørparti 

• Merk at alt skrives i ett sammenhengende ord 

• Merk hele strengen og klikk på lenkeknappen som viser et 
bilde i hvit ramme. Strengen ser da slik ut. 

• [[Fil:2003_04_03-05_172VeronaCastelloVecchio.JPG|thumb|
Castelvecchio, dørparti]] . 



Slik kan det se ut 

• Slik blir det endelige resultatet seende ut: 



Ikke gi opp! 
• Ikke gi opp om det skulle skjære seg. 

• Søk hjelp hos erfarne brukere eller en administrator.: 



Øvelse gjør mester! 


