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Wikipedia - i några snabba siffror

● 31,1 miljoner artiklar

● 287 språkversioner

● Världens sjätte populäraste webbplats.

● Nära 500 miljoner läsare varje månad.

● Innehållet är skapat av över 45 miljoner registrerade 
användare och en mängd anonyma användare världen 
över.



Ett kollaborativt kunskapsprojekt 
av globala mått.



  Wikipedia-
 gemenskapen

Den här bilden (eller delar av den) är upphovsrättsskyddad av Wikimedia Foundation. Den är (eller innehåller) en av de 
officiella logotyperna eller designerna som används av Wikimedia Foundation eller deras projekt.

https://en.wikipedia.org/wiki/copyright
https://wikimediafoundation.org/wiki/


Hur har artikeln vuxit 
fram? 

Hur har artikelns förbättringar 
diskuterats? Redigera!!

Senaste ändringarna 
visar alla redigeringar 
som sker på svenska 
Wikipedia.



Men vem som helst kan  ju redigera!

“- Ja, det är verkligen hur enkelt som 
helst.”



När elevens kunskap 
och röst ska bli hörd 

kräver det lärarens 
skicklighet.



Var finns mer om hur jag gör?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tr%C3%A4ning/F%C3%B6r_pedagoger
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tr%C3%A4ning/F%C3%B6r_pedagoger


Font Awesome by Dave Gandy - CC-BY-SA-3.0 
Aaron Dodson, from The Noun Project CC-BY-3.0 

Förtrogenhet med:
WP:PEDAGOGER

Uppgifter att 
lösa:

Förankra 
Wikipedia-
uppgiften i 
styrdokument och 
kursens syften.

Genomföra 
ämnesinventering för 
val av artiklar, enskilt 
eller med elever.

Ge feedback och ge 
eleverna möjlighet till 
användbar 
kamratrespons.

En arbetsgång

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comments_alt_font_awesome.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noun_project_566.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Search_Noun_project_15028.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ssssssssssss.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Checklist_Noun_project_5166.svg


1. Sätt igång

Vilka begrepp står eleverna inför att lära 
sig och att använda? 

Vilket ämnesinnehåll ska kursen täcka? 

Hur ska eleven utveckla sin 
kommunikativa förmåga inom ramen för 
ämnet?

 



2. Undersök Wikipedias innehåll

Vilka ämnesrelevanta luckor finns i 
Wikipedias innehåll?

Hur ska artikeln utvecklas med elevens 
bidrag?

Många artiklar är bara påbörjade!



3. Följ upp, ge återkoppling

Vad händer när återkopplingen från 
läraren kommer på Wikipedia?

Vad händer med elevens innehåll efter 
det publiceras i uppslagsverket?

Kamratbedömning är redan en 
integrerad del av Wikipedia!



Klassrummet möter verkligheten



Elever som folkbildare

Lokalhistoria
Erfarenheter 
från skolresor

Matspjälkningen i 
olika djurarter



Språk

Medie - och 
informations- 
kunnighet 
(MIK)

Ämne

När 
klassrummet 
flyttar in på 
Wikipedia?



Mer? 
Fortbildning, information, stöd

sara.mortsell@wikimedia.se
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