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Sara Mörtsell
Jag jobbar för Wikimedia Sverige, en 
ideell förening som är den svenska 
grenen av Wikimedia, organisationen 
som stödjer gemenskapen, tillgången 
och användningen av fri kunskap i 
synnerhet genom Wikipedia.
På min fritid redigerar jag svenska 
Wikipedia.

Vi samverkar med lärosäten, 
myndigheter och institutioner genom 
att stötta deras användning av 
Wikipedia och fria licenser.
Jag jobbar också särskilt ihop med 
lärare som vill utveckla och designa 
Wikipediauppgifter för sina 
studenter och kurser. 

Mig kan man nå på twitter 
@SaraMrtsell 
epost sara.mortsell@wikimedia.se
Nyheter om vår verksamhet finns på 
https://www.facebook.com/Wikiped
iaiutbildning
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&
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Läser du 
Wikipedia?



WIKIPEDIA
världens största uppslagsverk

89 % av unga svenskar läser Wikipedia

SCB’s undersökning Privatpersoners 
användning av datorer och internet 
2013 slår fast att 89 % av Sveriges 
befolkning i åldern 16-24 har använt 
Wikipedia i sin informationssökning.

En halv miljard läsare över 
hela världen

Wikipedia har ca en 500 
miljoner unika besökare 
över hela världen per 
månad. 

Nummer sju i världen

Wikipedia är den sjunde 
mest besökta webbplatsen 
i världen, och den enda på 
topp 10 som är ett 
icke-kommersiellt projekt.



SPRÅKPROJEKTET 
WIKIPEDIA

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



WIKIPEDIAS
GEMENSKAP

“Vem som helst får 
redigera Wikipedia.”



Place your screenshot here

Wikipedia består av en gemenskap 
(community) av användare, som bidrar till 
Wikipedia och underhåller innehållet helt 
oavlönade. De brukar kalla sig för 
Wikipedianer. 

Människorna 
som gör 
Wikipedia



Tänk dig en värld 
där alla människor 
har fri tillgång till 
mänsklighetens 
samlade kunskap.
- det är det vi håller på med. 



Om ändringar görs som inte uppfyller 
Wikipedias krav och standard, kan de tas 
bort, förbättras eller tas upp för diskussion 
med den som gjorde ändringen.

Wikipedias 
ramverk



RIKTLINJER
FÖR WIKIPEDIAS COMMUNITY 

KONSENSUSDRIVET
❏ Communityt 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. 
❏ 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. 



TROVÄRDIGHET

SPRÅK
STIL OCH FORMAT

ENCYKLOPEDISK GENRE

KÄLLHÄNVISNINGAR
PÅLITLIGA KÄLLOR

GRANSKNING

RELEVANT ÄMNESINNEHÅLL
BILDMATERIAL



● "Många anser att..."
● "Det har påståtts..."
● "Vissa människor säger ..."
● "I motsats till många ..."
● "Forskning har visat ..."
● "... påstås vara ..."
● "... är tänkt att vara ..."

● "Man tror att ..."
● "Det hävdas ..."
● "Det sägs ..."
● "Det har rapporterats att ..."
● "Det anses allmänt att ..."
● "En del känner att ..."
● "Kritiker / experter säger att ..."

Exempel
“FÖRSÅTLIGA REFERENSER”
HUR ANVÄNDS SPRÅKET FÖR ATT 
ÅBEROPA AUKTORITET?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Undvik_f%C3%B6rs%C3%A5tliga_referenser


Samarbeten för 
tillgängligt 
kulturarv
KONSTHISTORIEN I DEN DIGITALA MILJÖN
[...] “konsten ägs av alla och är till för alla, oavsett hur 
användningen av bildmaterialet ser ut. Vi hoppas att vår 
öppna samling leder till nya kreativa vidareutvecklingar 
av konsten.“ 
Nationalmuseum oktober 2016



Fri licens är en av 
Wikipedias 
förutsättningar

CREATIVE COMMONS
Tre av Creative Commons licenser kvalificerar sig som 
fria och kan användas för Wikipedia. 



Wikipedia i 
undervisningen

Kan Wikipedia vara ett redskap i 
undervisningen, vad kan det i så fall 
bidra till för lärande?



Nyhetssida 1942 Nyhetssida 2017

KÄLLKRITIKEN



Modul i läslyftet för 
gymnasieskolan
Framtagen ihop med Malmö högskola på uppdrag av Skolverket 2016.

➢ https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/7-Gymnasieskola/022_textarb-i-digitala/del
_02/

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/7-Gymnasieskola/022_textarb-i-digitala/del_02/
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/7-Gymnasieskola/022_textarb-i-digitala/del_02/
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/7-Gymnasieskola/022_textarb-i-digitala/del_02/


Verktygsraden är tillgänglig i 
redigeringsläget

“Redigera“ 

Spara sidan och 
ändringen är 
synlig direkt.

Läs på diskussionssidan

Många nycklar till att förstå 
texten finns runt omkring själva 

innehållet. 

Läs och granska historiken



WIKIPEDIAS 
utbildnigsprogram
Bygger på en pedagogik som 
tillåter eleverna att tänka 
kritiskt kring information, fakta 
och kunskap i det digitala 
medielandskapet, 

och utifrån sin analys och 
förståelse agera till att påverka 
och forma kunskapen som är 
en central digital resurs för 
allmänheten. 

Wikipediauppgiften ger 
eleverna tillfälle att träna och 
utveckla färdigheten att 
hantera frågor om tillförlitlighet 
som stärker den digitala 
kompetensen. 



FILM
Intervju med lärare och skolbibliotekarier om att skriva på Wikipedia med 
gymnasieelever i Wikipedias utbildningsprogram. Del av Skolverkets 
fortbildningsmaterial om kritisk användning av nätet.
➢ Skolverket: Att skriva sig till källkritik https://youtu.be/g0klV6161Os 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/3-digitalisering/Grundskola/200_Kritisk_anvandning_av_natet/del_04/
https://youtu.be/g0klV6161Os


Användargemenskapen på 
Svenska Wikipedia 2015



“Jag fick en annan bild av Wikipedia och insåg att jag har 
haft fördomar om sidan som inte stämmer. Vi fick ju lära 
oss om de personer som har ‘koll’ på Wikipedia och som 
ser till att information som kommer upp på sidan är 
trovärdig och relevant. 
Jag tyckte även det vara roligt att kunna bidra till sidan, 
att göra så att en artikel utvecklades och att det jag skrev 
fick stå kvar kändes väldigt roligt. Jag lärde mig under 
tiden att källor är väldigt viktigt och också vilka källor 
man använder sig av.”

Elev 18 år, Stockholm
Dülmen, Hausdülmen, Feld -- 2015 -- 5405 by Dietmar Rabich CC 
by-sa 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:XRay


Vilka 
folkbildningsinslag 
ser du i Wikipedia?



TACK.



ATTRIBUTIONS
My presentation was made possible by these awesome free resources:
∎ Presentation template by SlidesCarnival
∎ Wikipedia mini globe handheld by Lane Hartwell CC by-sa 3.0
∎ Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / ”Dülmen, Umland, Sonnenaufgang -- 

2012 -- 8069” / CC BY-SA 4.0, 
∎ Wikimedia Conference 2016 - 157 Av Jason Krüger for Wikimedia 

Deutschland e.V. (Jason Krüger) [CC BY-SA 4.0
∎ Heavens above her by Ian Norman CC by-sa 2.0
∎ Victorian Valves by RevDave CC by-sa 3.0
∎ Girl Looking through a Telescope (Pietro Antonio Rotari) - Nationalmuseum by 

Erik Cornelius / Nationalmuseum Public Domain
∎ Composing room of the New York Times newspaper by Marjory Collins Public 

domain
∎ Amtrak Station (16758755281) by micadew from US CC BY SA 2.0 
∎ Dülmen, Hausdülmen, Feld -- 2015 -- 5405 by Dietmar Rabich CC by-sa 4.0
∎ Pluto-01 Stern 03 Pluto Color TXT by NASA / Johns Hopkins University Applied 

Physics Laboratory / Southwest Research Institute Public Domain

∎ All images can be found 
on Wikimedia Commons, 
commons.wikimedia.org

∎ My presentation is free 
under Creative Commons 
license Attribution Share 
Alike 4.0.

http://www.slidescarnival.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:XRay

