
 

  

 

 

Bilder och 
Illustrationer 

 

Beräknad tidslängd: 45 minuter 

 

 

Lektionens mål 
 

Studenterna och eleverna får lära sig om: 
 

● Hur bildmaterial kan utveckla och 
komplettera texter. 

● Hur bilder laddas upp på Wikimedia 
Commons. 

● Hur fria licenser fungerar och vad de står 
för. 

● Vad Wikimedia Commons är och hur det 
används. 

● Vilka riktlinjer och ramverk som ligger till 
grund för hur ett webbaserat community 
fungerar.  

● Hur samarbetet fungerar i ett 
volontärdrivet community som sträcker 
sig över hela världen.  

 

Resurser & Verktyg  
 

 
 
 

● Riktlinjer för illustrationer på 
Wikipedia 

● Wikipedia:Upphovsrätt (mer  om 
fria licenser) 

● Video: Ett filmklipp om Wikimedia 
Commons (youtube) 

● Video: Att ladda upp en bild till 
Wikimedia Commons och använda 
på Wikipedia (youtube) 

● Manual för att ladda upp bilder till 
Wikimedia Commons (pdf) 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Illustrationer#Riktlinjer_f.C3.B6r_bilder_i_artiklar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Illustrationer#Riktlinjer_f.C3.B6r_bilder_i_artiklar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt
https://www.youtube.com/watch?v=zjVm89T9wno
https://www.youtube.com/watch?v=zjVm89T9wno
https://www.youtube.com/watch?v=u5WKH8Qi-Dg&list=PLWM6L2cY229q0xCV-OqY_V01avpmFnitN&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=u5WKH8Qi-Dg&list=PLWM6L2cY229q0xCV-OqY_V01avpmFnitN&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=u5WKH8Qi-Dg&list=PLWM6L2cY229q0xCV-OqY_V01avpmFnitN&index=5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustrating_Wikipedia_brochure_sv.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustrating_Wikipedia_brochure_sv.pdf


 

STEG FÖR STEG 
 

1. Förklara vad Wikimedia Commons är och vad det används för. (Den här sidan 
har grundläggande information om Wikimedia Commons.)  

a. Förklara vad bildens licensvillkor betyder och vilka rättigheter det ger 
den som laddar upp bilden. (Den här sidan har mer 
bakgrundsinformaiton om licenser och vilka rättigheter den som laddar 
upp har).  

b. Demonstrera hur det går till att ladda upp en bild. 
2. Ge uppgiften att alla ska lägga in en eller flera bilder i sin sandlåda för att testa 

Wikikpedias redigeringsverktyg. 
3. Dela upp klassen i mindre gruppen och låt de göra förberedande arbete genom 

att leta upp artiklar som kan kompletteras och förbättras genom att lägga till 
illustrationer.  

4. Leta efter mediafiler på Commons som kan användas för att illustratera 
artikelns innehåll. Använd sökord på engelska. (Om bilder inte finns, kan ni 
ladda upp egna bilder med rätt motiv?) 

5. Redigera artikeln genom att infoga media och ange bildfilens namn i sökfältet 
om bilden inte dyker upp automatiskt. 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Commons
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/sv
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/sv
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/sv

