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Det webbaserade uppslagsverket Wikipedia sågs länge med misstro både 

i skolvärlden och bland etablerade forskare. Den bilden har ändrats. Den 

engelskspråkiga versionen av uppslagsverket är idag världens sjätte störs-

ta sajt. När tidningen Nature år 2005 lät forskare granska ett antal veten-

skapliga artiklar på Wikipedia och i Encyclopædia Britannica ansågs båda 

uppslagsverken ha ungefär lika korrekta uppgifter.  Fortfarande finns dock 

stora variationer i kvaliteten på wikipedias artiklar. 

OM EXEMPLET 
I exemplet ger vi några förslag på hur man som 
nybörjare kan närma sig Wikipedia. Innan man 
påbörjar arbetet med en helt ny artikel bör man 
lära sig wiki-tekniken genom att till exempel 
komplettera och förbättra befintliga artiklar eller 
lägga till saknade källhänvisningar. 

FÖRDELAR MED ATT PUBLICERA  
PÅ WIKIPEDIA 
När elevernas arbetar med Wikipedia kommer 
deras bidrag sannolikt att få tusentals läsare, vil-
ket kan fungera både inspirerande och motiveran-
de. Man kommer också att få direkt återkoppling 
från de många erfarna och engagerade skriben-
ter som redan finns där. När eleverna lär sig hur 
en wiki fungerar kommer det också att leda till 
ökad kunskap om källkritik. 
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Artikeln om groddjur har till stora delar skrivits av en gymnasieelev i Kalmar, våren 2014 (lärare: Dan Frendin,  
Kalmarsunds gymnasieförbund). Som källor användes gamla zoologiböcker från skolbiblioteket såväl som engelska 
Wikipedias artiklar om djurgruppen. Skribenten belönades med en guldstjärna för sin insats.

Grunden till artikeln ”Smärta hos djur” skrevs 2012 av elever på kursen Djursjukvård (Realgymnasiet i Uppsala). 
Erfarna Wikipediaanvändare hjälpte sedan till att utveckla artikeln. 

VAD ÄR EN WIKI?
 
En wiki är en webbplats med undersidor som 
kan skapas och ändras av användarna själva, 

utan någon redaktionell förhandsgranskning. Ordet 
kommer från hawaiiskans ”wiki” som betyder snabb. 
Den utan tvekan största wikin är uppslagsverket 
Wikipedia, vars engelska version är världens sjätte 
största webbplats. I augusti 2014 innehöll den svenska 
versionen över 1,8 miljoner artiklar. 

ELEVER ÄR VÄLKOMNA
 
”Wikipedianer” är i grunden positiva till att sko-
lan använder wikipedia i undervisningen. Man 

har själva gjort en lista över vad webbpublicering i 
undervisningen kan syfta till. Nämligen…

… att inspirera och motivera; det är spännande att 
skriva för en större publik, och kursdeltagare får en 
anledning att kontrollera fakta bättre och vara mer 
precisa i sina formuleringar.

… att ge möjlighet till mer återkoppling än vad kurs-
deltagarna kan få från lärare och kurskamrater – 
människor i hela Sverige eller världen kan förbättra 
kursdeltagarnas artiklar, både till språk och innehåll.

… att ge djupare instudering till materialet än vad  
inläsning av kursboken kan ge.

… att ge erfarenhet av Wikipediapublicering, som 
kan vara viktig förberedelse inför framtiden.

… att leda till en sund källkritisk hållning till Wiki- 
pedia.

… att förbättra Wikipedia.

WIKISPACES 

En bra början kan vara att 
med hjälp av wikitekniken 

skapa en helt egen wiki. Ett bra 
verktyg är Wikispaces, som är  
gratis att använda i undervisnings- 
syfte. Där kan eleverna ansvara 
helt för innehållet och adressen 
blir valfrittnamn.wikispaces.com.  
Tack vare att varje elev kan få ett 
eget konto är det lätt för läraren  
att via historiken se exakt vilka 
ändringar som gjorts, när de gjorts 
och av vem. 

UMGÅS, FRÅGA & EXPRIMENTERA 
 
Det finns många sätt att börja närma sig Wikipedia – kunniga användare står beredda att hjälpa till.  

BYBRUNNEN – en  
samlingsplats för infor-
mation om och diskus- 
sioner kring Wikipedia. 
 

DELTAGARPORTALEN 
– en naturlig start för nya 
användare. Här finns tips 
på hur man enkelt kan 
komma igång och snabbt 
göra ett bidrag (till  
exempel genom att fak-
tagranska en artikel el-
ler ladda upp en saknad 
bild). 
 

SANDLÅDAN – en klot-
tersida där man fritt kan 
testa Wikipedias redi- 
geringsfunktioner.  
Sidan nollställs varje 
natt. Man kan också ska-
pa en sandlåda under sin 
egen användarsida om 
man vill göra längre  
experiment i lugn och ro. 
 

ÖNSKELISTAN – här 
finns efterlysningar på 
artiklar som fortfarande 
saknas och behöver  
skrivas. Titta gärna  
under ämnen som Bio-
logi, Teknik, Kemi och 
Fysik. 


