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WikiGap Umeå 

Evenemangsmanual för skrivstuga 
17 maj på SLU 
Det här dokumentet är en evenemangsmanual specifikt framtagen för att wiki-guider under en 
skrivstuga ska kunna hjälpas åt och ge bästa möjliga stöd till skrivstugans deltagare som i stor 
utsträckning redigerar Wikipedia för första gången.  

Vad gör en Wiki-guide? 
Rollen som wiki-guide innebär att man som volontär har några förkunskaper om hur Wikipedia 
fungerar och har som sin främsta roll att hjälpa andra att lyckas med redigeringsaktiviteten. För 
att göra det har wiki-guiden förkunskaper om hur skrivstugans aktivitet är organiserad och vilka 
nyckelmoment som kräver extra stöd, vilket finns att läsa om i denna manual. Wiki-guiderna 
samarbetar som grupp för att lösa situationer som uppstår och leder aktiviteten i en positiv 
anda.  

Målsättningen 
1. Målet är att alla deltagare i skrivstugan bidrar till minst en kvinnas artikel, antingen ny 

eller redan befintlig. På svenska Wikipedia eller något annat språk.  
2. Dessutom är målet att skrivstugans alla deltagare registrerar sig för eventet i det externa 

verktyget “Dashboard”, som de gör som steg 2 under “kom igång”. Det är detta verktyg 
som kopplar skrivstugan till den globala WikiGap-kampanjen och sammanställer 
resultaten. 

3. Målet är också att deltagarna känner tillhörighet i ett socialt sammanhang och att det 
sätts ett stort värde i deras bidrag, oavsett om de “hinner” åstadkomma mycket eller lite 
innehåll.  
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Om deltagarna 
SLU har riktat sin inbjudan i synnerhet mot egna studenter och personal. Inbjudan har bett 
deltagarna skapa användarkonto på Wikipedia innan den 17 maj. Vi strävar efter att ha en 
kapacitet att kunna stötta 30 deltagare i skrivstugan. Det är troligt att en del av deltagarna inte 
talar svenska och behöver handledning om hur de kan välja artikel. WikiGap passar bra för att 
bidra på olika språkversioner av Wikipedia och instruktionssidorna har också engelska 
instruktioner.  

Om temat: Kvinnor inom skogsnäring 
Skrivstugan den 17 maj är inom ramen för WikiGap som handlar om att öka antalet biografier 
om kvinnor och att öka innehållet i kvinnors redan befintliga biografier på Wikipedia. I Umeå är 
temat satt till kvinnor inom skogsnäring och i vidare bemärkelse inkluderas även 
landsbygdsområdet och forskning/innovation knutet till det. Alla bidrag genomgår givetvis 
Wikipedias kvalitetskontroll och särskilt när det gäller att skapa nya artiklar är det viktigt att 
wiki-guiderna kan ge råd om huruvida de uppfyller Wikipedias krav om relevans. 
Aktivitetssidorna innehåller förslag till vilka artiklar deltagarna kan välja att redigera. 
 
Förslag på artiklar 
Wiki-guiderna bör förbereda sig genom att kolla på de listade förslag till artiklar som kommer att 
finnas på skrivstugans respektive aktivitetssidor. Lägg gärna till fler som passar:  

● https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skrivstuga/WikiGap_Ume%C3%A5  

Program och hålltider 
● Ca kl. 12.00 förberedelsemöte för Wiki-guider. Vi hälsar och spanar in lokalerna.  
● 13.00 Inledning av Näringsråd på Näringsdepartementet och seda Dekanus vid 

Skogsfakulteten, SLU. Genomgång av WikiGap kort presentation av Wikimedia Sverige.  
(förflyttning sker sedan medan kaffe serveras) 

● 13.30 Skrivstugans själva redigeringsaktivitet drar igång (se nedan). Det är i en 
gemensam studiemiljö/uppehållsrum som studenterna i vanliga fall använder. 

● 16.00 Gemensam återsamling för att avsluta skrivstugan och knyta ihop säcken  
● 16.30 Slut för idag. 

Redigeringsaktivitetens början 
Tidsåtgång ca 15-20 minuter beroende på antal 

1. Vi delar upp oss i mindre grupper med en wiki-guide som ledare för varje grupp.  
2. Börja med att alla i gruppen presenterar sig, vilka språk kan de och vill bidra till? Har de 

redigerat tidigare? Använd namnlapparna så är det enklare för alla att prata med 
varandra under hela eftermiddagen.  

3. Se till att alla har det tryckta instruktionsbladet framför sig. 
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4. Wiki-guiden visar alla till skrivstugesidan på Wikipedia, som alla deltagare behöver 
komma till i sin egen webbläsare (detta kan vara krångligt för vissa): 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skrivstuga/WikiGap_Ume%C3%A5  

Kom igång med tre steg 
Alla deltagare i WikiGap har tre steg som de behöver göra för att checka in och delta i 
evenemanget. Dessa tre steg finns på skrivstugesidan under “Kom igång”: 

1. Skapa sitt Wikipedia-konto. Många kan redan ha gjort detta som egen förberedelse, 
då gäller det att påminna om att logga in. Om meddelande kommer att det inte går att 
skapa konto (ett spamfilter tillåter bara sex nya konton från samma nätverk): 

a. Föreslå att deltagaren kopplar upp sig på ett annat nätverk, ex den egna mobilen 
och där skapa kontot och sedan logga in på det via det vanliga nätverket.  

b. Säg till personal från Wikimedia så kan den använda sina kontoskaparrättigheter.  
2. Sedan klicka på länken som registrerar kontot som deltagare i WikiGap-kampanjen 

(Om knappen “gå med” syns  på sidan kan deltagaren behöva klicka på den): 
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/SLU_/Ume%C3%A5  

3. Klicka på knappen “Jag är här” som gör att alla deltagaren konto automatiskt listas 
under “Deltagare” på samma sida.  

4. Stäm av med, “ser alla nu sina användarnamn listade längst ner på sidan”? Vem har 
inte kommit dit ännu? Uppmuntra deltagarna att visa och hjälpa varandra. 

Deltagarna väljer artikel 
Detta är ett nyckelmoment. Den som inte väljer en artikel riskerar att inte alls komma 
igång... 

● Instruera deltagarna att klicka in på respektive aktivtetssida för att där se vilka artiklar 
som ges som förslag för den uppgiften. Var entusiastisk över att deltagarna kommer 
kunna göra skillnad genom att skriva om de här kvinnorna och bidra till ett bättre 
Wikipedia.  

● Deltagarna väljer artikel. Vad som är viktigt för smågrupperna är att deltagarna berättar 
vilken artikel de väljer att jobba med. Det är Wiki-guidernas uppgift att koordinera så att 
inga två deltagare väljer samma artikel på samma språkversion. Det gör vi genom att be 
deltagarna skriva ner namnet på kvinnan som artikeln är om på en av post it-lapparna 
och sätta på sin laptop, när de väl har bestämt sig. Skriv gärna tydligt och på vilket språk 
om annat än svenska. Post-it med en kvinnas namn på laptopen markerar att deltagaren 
har ringat in sitt uppdrag inom WikiGap. 

● De deltagare som inte ska bidra på svenska behöver extra tid/stöd för att hitta artikel 
som är lämplig, hänvisa till vad instruktionerna säger.  

● Wiki-guiden kan förbereda sig genom att kolla igenom vilka artiklar som finns på listan 
kopplad till aktiviteten.  

● Observera att det finns längre steg-för-steg-instruktioner på engelska för varje aktivitet. 
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Om redigeringsaktiviteterna 
Skrivstugans sida ger en översikt över de olika redigeringsaktiviteterna som i sin tur har en egen 
aktivitetssida med instruktioner och förslag på artiklar som passar. 
Obs! Tidsangivelsen är en uppskattning av hur lång tid det tar att genomföra aktiviteten i 
effektiv tid. Den ska ge deltagarna en rättvis bild av att det kräver mer tid att skapa en helt ny 
artikel jämfört med att förbättra en artikel, och att översättningsverktyget kan underlätta att 
skapa innehåll. 
 
De här sidorna är designade så att deltagarna relativt självständigt kan ta sig fram till att börja 
redigera och guiderna kan stötta längs vägen när något uppstår som behöver lösas. Det är inte 
ovanligt att deltagare ger sig i kast med aktiviteten utan att först läsa igenom instruktionerna, 
hänvisa då tillbaka till vad som står i instruktionen när frågorna uppstår så får deltagarna 
möjlighet att hitta lösningarna med stöd. 
 

1. Förbättra en 
artikel 
 
 

Välj bland redan existerande artiklar vilken som du kan hjälpa 
till att förbättra. 

● Visa deltagarna var de kan hitta kompletterande 
källmaterial. 

● Föreslå brister som en kort artikel har för att peka ut 
var förbättringen ligger i.  

● Uppmuntra att spara flera gånger, exempelvis mening 
för mening.  

● Titta på andra språkversioner som har längre artikel 
och utöka. 

● Sök efter biografier som har bild, men som saknar bild 
på andra språkversioner och lägg till. 

● Skriv upp/notera vilka artiklar som redigeras på andra 
språk än svenska. De ska sedan läggas till som 
“available articles” i Dashboard för att inkludera dem i 
mätetalen.  

20 
minuter 

2. Översätt 
artiklar till 
svenska och 
andra språk 
 
Till svenska 
+många 
andra språk 

Hjälp till att översätta artiklar om kvinnor från andra språk till 
svenska. 

● Instruktionen för denna aktivitet säger att deltagarna 
ska använda verktyget Innehållsöversättning. 

● Guiden behöver ha någon kännedom om hur verktyget 
fungerar och att deltagare inte publicerar text med 
oöversatta delar. 

● Skriv upp/notera vilka artiklar som redigeras på andra 
språk än svenska. De ska sedan läggas till som 
“available articles” i Dashboard för att inkludera dem i 
mätetalen.  

45 
minuter 
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3. Skapa en ny 
artikel 
 
Svenska 
 
+skapa ny 
från 
bearbetning 
på annat 
språk. 

Välj en person som du kan hjälpa till att skriva en helt ny 
artikel om. 

● Den här aktiviteten kräver mest när det gäller att göra 
själva researcharbetet.  

● Video finns för hur en ny artikel skapas från sandlåda 
till artikel.  

● Nya konton har inte längre möjlighet att skapa nya 
artiklar på engelska Wikipedia. För detta behöver 
deltagaren hjälp av någon av Wiki-guiderna när det 
gäller själva publiceringen. 

60 
minuter 

Att runda av i gruppen 
Wiki-guiden är uppmärksam på när deltagarna har “slutfört” sin aktivitet.  

● Ge uppmaning att återgå till artikeln och granska den igen. 
● Markera avslutet med artikeln genom att samla in post it-lappen med namnet på artikeln.  
● Deltagarna kan välja att ta sig an en till artikel eller om utrymmet finns, välja en annan 

typ av redigeringsaktivitet för att variera sina bidrag.  
● Visa de extra aktiviteterna som de kan göra, delning i sociala medier och ladda upp 

bilder på Wikimedia Commons.  
● Uppmuntra alla deltagare att vara aktiva till kl. 16.00 då återsamlingen börjar för att fira 

våra bidrag till ett bättre Wikipedia.  

Återsamlingen 
● Sker ca kl. 16.00 då vi alla samlas och sätter upp alla post-it lappar på en vägg för att 

synliggöra bra arbete.  
● Har deltagarna några särskilda bidrag de vill lyfta inför hela gruppen?  
● Hur många språk har vi bidragit till? 
● Fler sätt att bidra till Wikipedia?  
● Bestäm gemensamt vem av guiderna som leder detta, alla är välkomna att göra inspel 

och ge sin återkoppling som avslutning.  
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