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Ideell förening.

Wikimedia Sveriges styrelse 2018
Av Gitta Wilén  CC by SA 4.0



Digital miljö med 
ämne, skrivande och 
källkritik i centrum. 



Wikimini.se



Innehållet.

● Introduktion: Grunderna om 
källkritik och skrivande på 
Wikimini. 

● Gruppuppgift: Elevarbeten och 
granskning.

● Diskussion: Idéer till 
arbetsområden.



Vem läser Wikimini?



Av barn och unga, 
för barn och unga.



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. 



Hur funkar 
Wikimini?

1. Ett uppslagsverk.

Här gäller att 
2. “citera”, 
3. dela och 
4. respektera.



Stilguide.

Formulerar en standard för 
hur en text i Wikimini bör 
se ut.



Som 
Wikipedia.

Den grundläggande 
tekniken är densamma.



Wikimini är 
inte färdigt.

Som Wikipedia.



Gå till wikimini.se
Sök “Enskede”.

Enskede skola 2016
Sara Mörtsell  CC by-sa 4.0



“Enskede”
1. Läs texten med 

Wikimini-glasögon.

2. Notera vilka förtjänster och 
utvecklingsområden du ser.

3. Redovisa förslag till hur texten 
kan förbättras.



Elever 
lämnar 
avtryck.
“Om man promenerar på Sandsborgskyrkogården 
så åker tunnelbanan förbi en precis bredvid en. 
Kyrkogården har fått ganska många fler besökare 
efter att mobilspelet Poke'mon Go släpptes.”

Enskede kyrka och elever av 
Sofiapedagog CC by-sa 4.0



Arbetsområden.
Hur skulle Wikimini kunna vara en resurs i din 

undervisning?

EarthRender av 
Tesseract2  CC by-sa 3.0



Fler 
guider om 
Wikimini

Gå till 
https://commons.wikimedia.org/wi
ki/Category:Wikimini_handouts 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikimini_handouts
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikimini_handouts


TACK!


