Vad roligt att du vill använda Wikipedia tillsammans med dina
studenter!
Här nedan följer tips om hur du och dina studenter kan komma igång
med att använda Wikipedia i er utbildning.
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1.

Läsning

Be studenterna läsa igenom dessa sidor och diskutera dem sedan
tillsammans.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nyb%C3%B6rjarkurs
Detta är nybörjarkursen som finns tillgänglig på Wikipedia. Den
innehåller nio steg.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stilguide
Denna guide anger riktlinjer för språk och form på Wikipedia.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanskriterier
Vad som är relevant på Wikipedia är inte hugget i sten, men här är en
sammanställning av hur aktiva Wikipediaskribenter ser på relevans i
nuläget. Dock ska man alltid ha med sig att man alltid har
möjligheten att diskutera kring dessa kriterier.
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2.

Förberedelser

Be studenterna att skapa konton innan första lektionen. Max 6 konton
kan skapas på samma IP-adress under en viss tid, sedan slår en spärr
till. Låt därför studenterna skapa sina konton hemma. Det kan vara en
fördel att skriva in en emailadress när man registrerar sig som
användare. Då får man uppdateringar om de sidor och artiklar man
väljer att bevaka utan att behöva gå in på Wikipedia och kolla.

När studenterna gjort detta kan de skicka sina användarnamn till dig.
Då kan du som pedagog kan lägga till dessa användarnamn på din
bevakningslista. Du gör detta genom att gå in på dina studenters
användarsidor och klicka i stjärnan som du finner till höger ovanför
användartexten. Din bevakningslista hittar du uppe i det högra
hörnet. Nu följer du dock endast var som sker på användarsidan och
inte vad studenterna bidrar med generellt.
För att du som pedagog ska kunna följa vad dina studenter bidrar med
har du två alternativ.
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A, Du går aktivt in på deras användarsidor, klickar i vänsterspalten
på verktygslåda och får fram användarbidrag som du trycker på. Där
kan du se vad den studenten bidragit med.
B, Du kan automatiskt följa vad dina studenter bidrar med genom att
klicka på verktygslåda, trycka på användarbidrag och sedan trycka på
RSS knappen som heter Atom. Du kommer då vidare till nästa sida där
du, om du är inloggad på till exempel ett Google konto, kan trycka
direkt på prenumerera, alternativt får kopiera adressen för att sedan
klistra in den i en RSS klient.
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3.

Testa att redigera

Börja med att använda sandlådan och låt studenterna testa hur man
lägger till en källa och en bild.
Låt även studenterna använda slumpgeneratorn för att hitta tre
artiklar med stavfel eller tryckfel som de kan rätta.
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Studenterna kan även kort presentera sig på sina användarsidor vilket
ger ett seriöst intryck för övriga skribenter på Wikipedia. De gör
detta genom att trycka på sitt användarnamn uppe till höger på sidan.
De trycker sedan på redigera och skriver något om sig själva innan de
trycker på visa förhandsgranskning för att se att de är nöjda. Kort
skriver man även vad man gjort när man redigerat i sammanfatta
redigeringen. Detta är extra viktigt när man börjar skriva i artiklar
då det är enklare för andra att se vad man gjort och vad man tänkt
med sin redigering. Sedan kan man välja att antingen fortsätta
redigera eller att spara. Just att komma igång med att använda visa
förhandsgranskning är viktigt då det är en möjlighet att granska att
bilder, källor och annat ser bra ut innan det sparas.
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De kan dessutom lägga in en bild på sin egen användarsida från
Wikimedia Commons. Se nästa avsnitt för hur man hittar bilder på
Wikimedia Commons och lägger upp dessa på sin sida genom att använda
snabbknappar. Här ovan ser du möjligheten att själv skriva länken för
att se en bild på sin sida. Den ser ut såhär;
[[File:namnpåfil.filtyp]]
Samma gäller då här; tryck på visa förhandsgranskning för att se att
om det ser bra ut eller om något borde ändras. Fyll dessutom i
sammanfatta redigering. Sedan kan man välja att antingen fortsätta
redigera eller att spara.
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4.

Hitta en bild på Wikimedia Commons

Gå in på https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
för att komma till Wikimedia Commons huvudsida. Wikimedia Commons är
en mediadatabas med bilder, filmklipp & ljud.

För att sedan leta efter en bild skriver du i sökrutan. Vi letar nu
efter en höstbild.
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När man tryckt kommer det upp förslag på all media relaterat till
höst. Studenterna kan bläddra för att hitta en bild de gillar och
trycker sedan på den filen.

Enklast är sedan att kopiera filnamnet på den bild som önskas
användas. Viktigt att kopiera filnamnet och filtyp, alltså det efter
kolontecknet. Sedan tillbaka till Wikipedia och användarsidan.
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På användarsidan trycker man på bildsymbolen.

Då kommer denna ruta upp där man klistrar in filnamnet. Man kan sedan
skriva en bildtext som hamnar under bilden. Dessutom väljer man
justering och format. Oftast är det lämpligt att använda
miniatyrformat.
Efter att detta är gjort, tryck på visa förhandsgranskning, kolla hur
det ser ut och skriv kort i sammanfatta redigering vad som gjorts.
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Ser

det bra ut, spara. Annars är det bara att fortsätta redigera.

Nu ser användarsidan ut såhär, med en kort introduktionstext och en
centrerad bild i miniatyrformat med bildtext.
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5.

Nybörjare

När studenterna skapat sina användarsidor och du har en lista över
namnen kan du lägga till en mall på deras sidor med lite
nybörjartips.

Gå in på deras användarsida och tryck sedan på diskussion följt av
redigera. Där kan du lägga till {{nb}}.
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6.

Hitta ämnen att skriva om

Om studenterna vet ungefär inom vilket ämne de vill skriva kan de
titta på de artiklar som finns inom ämnet och kan därigenom hitta en
röd länk.

I artikeln om Finland finns en röd länk. Denna röda länk betyder att
en artikel inte finns men att den är önskvärd.
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För att skapa den artikeln kan studenterna klicka på den röda länken.
Ett annat alternativ är att gå in på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Önskelista Detta
är önskelistan på Wikipedia och kan ge uppslag om nya artiklar att
skriva.
Det går även att titta på listor på olika ämnen för att hitta röda
länkar. Här http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Listor är
alla listor som finns på Wikipedia.
Kolla även på http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Stubbar där
studenterna hittar stubbar, alltså korta artiklar, i diverse
kategorier där de kan bidra med att utveckla och förlänga dessa.
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7.

Undersidor

Låt studenterna börja skriva om sina ämnen på undersidor. Undersidor
är sidor vars namn innehåller ett snedstreck, där namnet innan
snedstrecket är adressen till dess huvudsida. Undersidor används för
information som är underordnad en viss sida.
Det är kutym på Wikipedia att inte röra varandras undersidor så låt
studenterna skriva som en del i presentationen på sina användarsidor
vilka andra användare som redigerar på undersidan. Detta för att
administratörer inte ska tro att någon inte respekterar att användare
får ha sina undersidor i fred.

För att skapa en användarsida skriver studenterna på sin användarsida
vad de önskar undersidan ska heta. De skriver ut hela länken som ser
ut såhär;
[[Användare:användarnamn/namnpåundersida]]
När de förhandsgranskat och sett att undersidan heter vad de önskar
skriver de kort i sammanfatta redigeringen rutan och sparar. Detta
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kommer generera en röd länk som de trycker på för att börja skapa en
undersida.
Till varje sida på Wikipedia finns även en diskussionssida där
pedagogen och studenterna kan skriva kommentarer om undersidan.
Precis som vid användarsidor kan de nu klicka på stjärnan uppe i det
högra hörnet ovanför artikeln för att följa varandras undersidor samt
diskussionssidor. Diskussionssidan följs automatiskt när man följer
sidan som diskussionssidan är relaterad till. Om de registrerat en
mejl när de skapade konto får de då uppdateringar via denna mejl när
undersidan ändrats.
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8.

Bybrunnen

Bybrunnen är sidan där man sprider nyheter om och kring Wikipedia
samt diskuterar sådant som angår en större andel av Wikipedias
användare. Det kan vara bra att som pedagog skriva kort om att det är
ett projekt på gång och att användare kan skriva till dig om det är
några problem.

För att skapa ett nytt ämne på Bybrunnen klickar du i vänsterspalten
på Bybrunnen och sedan till höger ovanför texten på nytt ämne.
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Kom ihåg att avsluta ditt inlägg med att signera vilket du antingen
gör genom att använda signeringsknappen eller genom att skriva ~~~~.
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9.

Licenser

Var tydlig och berätta för studenterna om varför Wikipedia endast
använder bilder ifrån Wikimedia Commons och vad det innebär att deras
bidrag ligger under en fri licens.
Läs mer om Creative Commons licenser
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv
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10.

Möjliga fällor

Det är viktigt att undvika intressekonflikter,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IK
Skriv inte om egna projekt, den egna skolan eller egna
fotbollsföreningen. På Wikipedia är det väldigt viktigt med
neutralitet.
För att lägga in information från uppsatser och liknande, kom ihåg
att omarbeta till att passa formatet på Wikipedia.
Det är viktigt att inte använda material som är upphovsrättsskyddat.
För att du ska ha rätt att lämna ditt bidrag måste du inneha
rättigheterna till verket, till exempel genom att du producerat det
själv, eller ha hämtat materialet från en källa som medger att det
publiceras under Wikipedias licens. Läs mer här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt
Det finns mycket hjälp att få på Wikipedia. Våga be om det! Lägg till
mallen hjälp {{hjälp}} på undersidor för att bjuda in andra
skribenter att bidra. Denna mall kan även användas på
diskussionssidor till artiklar om man har frågor eller funderingar.
Du kan även trycka på hjälp i vänsterspalten.
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Om du har frågor eller funderingar om hur man använder Wikipedia och
vad du kan göra tillsammans med dina studenter, hör gärna av dig!

Med vänliga hälsningar,
Sophie Österberg
sophie.osterberg@wikimedia.se
0733-832670
Wikimedia Sverige
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