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Ideell förening.

Wikimedia Sveriges styrelse 2018
Av Gitta Wilén  CC by SA 4.0



Innehållet.
● Den digitala utvecklingen och 

Wikipedias utveckling.

● Förutsättningar för hur Wikpedia 
fungerar. 

● Förhållandet mellan Wikipedia, 
utbildning och trovärdighet.

● Elever som gör avtryck på 
Wikipedia med sina bidrag. 



“Wikipedia fungerar 
inte i teorin, men 

fungerar i praktiken.” 



Världens mest besökta.
WEBBPLATS DOMÄN ALEXA RANKING 2018

Google google.com 1

Youtube youtube.com 2

Facebook facebook.com 3

Baidu baidu.com 4

Wikipedia wikipedia.org 5

https://www.alexa.com/topsites 

https://www.alexa.com/topsites


Gemenskapsdrivet.

Raimond Spekking CC by SA 4.0,



“Tänk dig en värld där 
alla har fri tillgång till 
mänsklighetens samlade 
kunskap.

Det är det vi gör.”





Tidig 
diskussion 
om sant 
och falskt.

Giles, J. (2005). Internet 
encyclopaedias go head to head.
https://www.nature.com/articles/4389
00a 

https://www.nature.com/articles/438900a
https://www.nature.com/articles/438900a


Nya 
utmaningar.

Heavens above her 
Ian Norman CC by-sa 2.0

Ny status?



Trovärdighet.
theguardian.com
YouTube will use Wikipedia to help solve its 
conspiracy theory problem 

theverge.com
YouTube didn’t tell Wikipedia about its plans for 
Wikipedia

mashable.com
Facebook outsources its fake news problem to 
Wikipedia—and an army of human moderators

fastcompany.com
Facebook thinks the answer to its fake news 
problems is Wikipedia

https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/13/youtube-wikipedia-flag-conspiracy-theory-videos
https://www.theverge.com/2018/3/14/17120918/youtube-wikipedia-conspiracy-theory-partnerships-sxsw
https://mashable.com/2017/10/05/facebook-wikipedia-context-articles-news-feed/?europe=true#Gv0f6_fblqqU
https://www.fastcompany.com/40477586/facebook-thinks-the-answer-to-its-fake-news-problems-is-wikipedia


Wikipedia är fritt.
Betyder inte att Wikipedia är fritt från regler...



Vem 
bestämmer?

Wikipedia sköts, skrivs och kontrolleras 
av människor som du och jag. 

För människor som du och jag.



Hur låter det?
Wikipedia förändras i realtid av den aktiva 

gemenskapen.
http://listen.hatnote.com/#sv,en,ar,de 

http://listen.hatnote.com/#sv,en,ar,de


Ramverket.

KONSENSUSDRIVET

❏ Gemenskapen tar fram riktlinjer genom 
förhandling och diskussion med varandra.

❏ Administratörer har inget större redaktionellt 
inflytande än någon annan, men tillgång till fler 
verktyg för att kunna genomföra blockeringar, 
sidlåsningar etc.

WIKIPEDIA ÄR FRITT

❏ Fria licenser tillåter återanvändning och bearbetningar 
också för kommersiella syften. 

❏ Plagiat är hårt kontrollerat och inte tillåtet. 

❏ Fritt från annonser och användares data spåras ej.

NEUTRALITET

❏ Wikipedia kan inte ta ställning i frågor utan ska 
rättvist redogöra för alla sidor. 

❏ Wikipedia tillåter inte reklam eller annonsering.

VERIFIERBARHET

❏ Innehåll måste tydligt kunna verifieras av 
trovärdiga källor, genom fotnoter och 
referenslista.

❏ Wikipedia kan inte acceptera originalforskning. 

WIKIPEDIA ÄR ETT UPPSLAGSVERK

❏ Wikipedia är stort och samtidigt väldigt smalt 
i sin genre.

❏ Formen ska vara enligt Wikipedias stilguide.

❏ Allt kan inte ingå i ett uppslagsverk, därför 
finns relevanskriterier. 



Fria licenser
Upphovsrättsinnehavaren ger alla 
(elever, bibliotek, tidningar, 
intresseföreningar, näringsliv) 
rättigheter till att göra 
bearbetningar, sprida, och 
återanvända verket, oavsett syfte.

Men inte villkorslöst.



Redigera är makt.

เศียรพระพุทธรูปในรากโพธิ์ Av 
Siripatwongpin  CC by SA 4.0



Luckor och 
skevheter.

Wikidiversity conference day 1
Av Habib M’henni CC by SA 4.0

● 1 av 5 biografiska artiklar 
handlar om kvinnor.

● 9 av 10 som redigerar är 
män.



“Who edit the Encyclopedia shapes 
the knowledge we are choosing to 
remember. “

Adrianne Wadewitz



Eleverna och 
Wikipedia.

● 89% unga svenskar använder Wikipedia 
(2013).

● 3 milj visningar på svenska Wikipedia/dag.

Wikipedia Education Backpack
Blanca Flores CC by-sa 4.0



En startpunkt
inte slutpunkt för 

informationssökning.





Elever gör avtryck.
Exempel på att skriva historia, tillgängliggöra kunskap 

bortom det som tidigare var möjligt.



Kulturhistoria som 
gymnasiearbete.

Coffee table talk with students – project Att skriva 
kulturhistoria på Wikipedia som gymnasiearbetete, run 

in 2016–2017 av Zache CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coffee_table_talk_with_students_%E2%80%93_project_Att_skriva_kulturhistoria_p%C3%A5_Wikipedia_som_gymnasiearbetete,_run_in_2016%E2%80%932017.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coffee_table_talk_with_students_%E2%80%93_project_Att_skriva_kulturhistoria_p%C3%A5_Wikipedia_som_gymnasiearbetete,_run_in_2016%E2%80%932017.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coffee_table_talk_with_students_%E2%80%93_project_Att_skriva_kulturhistoria_p%C3%A5_Wikipedia_som_gymnasiearbetete,_run_in_2016%E2%80%932017.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Video
https://www.youtube.com/watch?v=eS_UKUDUGMg 

https://www.youtube.com/watch?v=eS_UKUDUGMg


Elever 
skriver 
historia.
“Det är ett jätteviktigt ämne och när jag först sökte 
om det på Wikipedia fanns nästan ingenting om det 
skrivet där.”



Skriva med 
andra elever 
som 
mottagare.



Språk.

Astrid Lindgren somaliska Wikipedia 
av Ealex39 CC BY-SA 4.0

● Wikipedia finns på 292 olika 
språk.

● Somaliska Wikipedia har 4 000 
artiklar.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astrid_Lindgren_somaliska_Wikipedia.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv


Arabiska 447 772 
artiklar
74 000 visningar/timme

Finska  403 569 
artiklar
46 000 
visningar/timmen

Spanska  1,3 milj artiklar
828 000 
visningar/timmen

Engelska  5,2 milj artiklar
6,1 miljoner 
visningar/timmen

Svenska  3,6 milj artiklar
60 000 
visningar/timmen



Följ upp.

Wikimedias öppna lärplattform med 
steg-för-steg instruktioner och arbetsflöde.



Wikimini.se



Wikipedia fungerar 
inte i teorin, men i 

praktiken. 



Threewisemonkey av  SixSigma CC BY 3.0 

Tack.
sara.mortsell@wikimedia.se

@SaraMrtsell

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Threewisemonkey.gif
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/

