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Velkommen

Fortelle om Wikipedia

Lære redigering

Bilder og lisenser





Viktige prinsipp



Fem søyler

Wikipedia er en encyklopedi som 
behandler emner fra generelle 
encyklopedier, spesialiserte encyklopedier, 
leksika og almanakker. Wikipedia er ikke 
en ordbok, en propagandamaskin, en avis, 
en markedsplass, et annonsemarked, en 
bedriftskatalog, et eksperiment i anarki 
eller demokrati eller en samling lenker 
(hverken interne eller eksterne).

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hva_Wikipedia_ikke_er
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hva_Wikipedia_ikke_er


Fem søyler

Wikipedia har en nøytral synsvinkel, som 
innebærer at vi streber etter artikler som 
ikke forfekter ett enkelt standpunkt. 
Dette krever av og til at man presenterer 
mange synspunkter, og ikke presenterer 
noen av disse som «sannhet». Dette betyr 
at man skal sitere verifiserbare 
autoritative kilder i størst mulig grad, 
spesielt på kontroversielle områder.

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Objektivitet
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Objektivitet
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiserbarhet
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiserbarhet
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bruk_av_kilder
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bruk_av_kilder
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kontroversielle_artikler
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kontroversielle_artikler


Fem søyler

Wikipedia er fritt tilgjengelig og 
redigerbart for alle. All tekst i 
Wikipedia er lisensiert under Creative 
Commons-lisensen Navngivelse-Del på 
samme vilkår 3.0, og mye er også 
lisensiert under GNU fri 
dokumentasjonslisens (GFDL). Tekst 
fra Wikipedia kan distribueres 
deretter.

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Opphavsrett
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Opphavsrett
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License
http://no.wikipedia.org/wiki/GNU_fri_dokumentasjonslisens
http://no.wikipedia.org/wiki/GNU_fri_dokumentasjonslisens
http://no.wikipedia.org/wiki/GNU_fri_dokumentasjonslisens
http://no.wikipedia.org/wiki/GNU_fri_dokumentasjonslisens


Fem søyler

Wikipedia har regler for etikette: 
Respekter andre wikipedianere selv 
om du ikke er enig med dem.

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikikette
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikikette


Fem søyler

Wikipedia har ikke permanente 
regler bortsett fra de fem 
prinsippene som belyses her.

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ignorer_alle_regler
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ignorer_alle_regler
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ignorer_alle_regler
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ignorer_alle_regler


Samarbeid med 
museum













Kulturinstitusjonenes 
oppgaver



Kulturinstitusjoner som galleri, 
bibliotek, arkiv og museum skal ta 
vare på vår felles hukommelse i 
form av gjenstander, bøker, 
arkivmateriale bilder etc., men 
institusjonen skal også formidle 
denne kunnskapen videre både i 
vår tid og i fremtiden. Det er 
derfor viktig at en finner frem til 
flere måter å formidle på.



Bruke kulturarven til beste for 
befolkning, næringsliv, 
lokalsamfunn og regioner 

Ta vare på kulturarven 

Utvikle og spre kunnskap om 
kulturarven som ressurs 



Institusjonene ønsker å nå flest 
mulig, og en ønsker at folk skal 
oppsøke dem 

En ønsker at kulturinstitusjoner skal 
være mer synlige 

En ønsker at formidling av 
kunnskap om institusjonenes 
innhold skal være riktig og 
kvalitetsikret 



«Visjonen om den digitale 
allmenningen skaper også forventning 
om og behov for at kultur- og 
kunnskapskildene i arkiv, bibliotek og 
museer skal formidles. Det er et mål å 
formidle slik at det er tilpasset de 
forskjellige brukergruppenes 
forutsetninger og behov. Det er også 
viktig å legge særlig vekt på utvikling 
av gode digitale tilbud for bruk i 
utdanningssektoren. » Framtidas 
museum 



Kulturinstitusjonene og 
Wikipedia 



I 2008 publiserte Henry Jenkins et 
arbeid med tittel: If it Doesn't Spread, 
It's Dead

Hver gang noen ser et bilde av 
gjenstander eller leser om dem blir 
innholdet spredt til et videre publikum.

Å spre kunnskap om kulturgjenstander 
gjennom bilde og tekst produserer 
også mening for publikum og gir dem 
redskaper til å forstå verden rundt seg.

http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html
http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html
http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html
http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html




En måte å spre kunnskap om det 
kulturinstitusjonene har er å 
skrive om det.

2011 Nina Simon: Want To Get Your 
Content Out There? Put it on 
Wikipedia

http://museumtwo.blogspot.no/2011/01/want-to-get-your-content-out-there-put.html
http://museumtwo.blogspot.no/2011/01/want-to-get-your-content-out-there-put.html
http://museumtwo.blogspot.no/2011/01/want-to-get-your-content-out-there-put.html
http://museumtwo.blogspot.no/2011/01/want-to-get-your-content-out-there-put.html
http://museumtwo.blogspot.no/2011/01/want-to-get-your-content-out-there-put.html
http://museumtwo.blogspot.no/2011/01/want-to-get-your-content-out-there-put.html




Brooklyn Museum skrev i forbindelse 
med en utstilling i 2010 en rekke 
artikler på Wikipedia som var brukt i 
en Ipad applikasjon i forbindelse 
utstillingen.

http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/2010/10/14/welcome-to-wikipop-25-articles-in-english-on-ipads-in-the-gallery/
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/2010/10/14/welcome-to-wikipop-25-articles-in-english-on-ipads-in-the-gallery/




Samarbeid mellom 
kulturinstitusjoner 

og Wikipedia



GLAM er forbokstavene i Galleries, 
Libaries, Archives, Museums og er 
brukt i det internasjonale arbeidet 
for å samarbeide med 
institusjonene. Begrepet omfatter 
også arbeid med andre typer 
institusjoner.



Den første Wikipedian in Residence 
var i en periode ved British Museum i 
London. Ideen var å være en 
brobygger mellom Wikipedia-
samfunnet og museet. I løpet av 
perioden foregikk det mye 
spennende. Wikipedianere ble invitert 
til å komme bak kulissene på museet 
for å bli nærmere kjent med det og 
de ansatte ved museet fikk opplæring 
i hva wikipedia er og hvordan ting 
virker.





Mål
Ønsket er at dere i løpet 

av denne dagen skal 
kunne redigere og skrive 
på Wikipedia, og kunne 

laste opp og bruke bilder.



Hjelpesider

Hjelp til redigering

Hjelp til å logge inn

Opphavsrett

Rettningslinjer for billedbruk

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hvordan_man_redigerer_en_side
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hvordan_man_redigerer_en_side
http://no.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Logge_inn
http://no.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Logge_inn
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Opphavsrett
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Opphavsrett
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Retningslinjer_for_billedbruk
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Retningslinjer_for_billedbruk


Lykke til!


