
Uppgift 5: Wikipedia

1 Hur wikipedia fungerar
Det är dags att lära sig använda uppslagsverket wikipedia. Wikipedia är ett 
onlinebaserat uppslagsverk som bygger på att användarna själva bidrar till 
kunskapen. 

Läs mer om Wikipedia här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/wikipedia:Om

Surfa in på adressen:  www.wikipedia.se

Ett fönster öppnas nu i webbläsaren. Det är Wikipedias startsida. (Se bild A1)
Här hittar du alltid en utvald artikel, centrerad i mitten på sidan. Till vänster hittar du 
menyn och längst upp till höger hittar du sökfunktionen. 

Börja med att söka på ordet Wikipedia. Läs sedan igenom artikeln och bilda dig en 
uppfattning om vad Wikipedia handlar om. 

2 Skapa en användare
Nu ska du skapa en användare på Wikipedia. Ett använarkonto på Wikipedia är inte 
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lika stort och omfattande som t.ex ett Facebook eller YouTubekonto. Börja med att 
klicka på länken 'Logga in/Skapa konto'. Du hittar länken alldeles ovanför 
sökfunktionen. (Se bild A2)

Nu fyller du i dina användaruppgifter i mallen som visas i webbläsaren. 
Användarnamn och lösenord och eventuellt en mailadress. Glöm inte att fylla i den 
automatiserade säkerhetsfrasen som dyker upp med suddiga bokstäver. (Se bild A3)

När du är klar klickar du på knappen 'Skapa ett konto'. 

3 Redigera din användare
När du har loggat in på dina Wikipediaanvändare så finns det en del alternativ och 
inställningar som du bör titta på. Är du inloggad så börjar du med att klicka på länken 
'Mina inställningar' som du hittar högst upp i webbläsaren. (Se bild A4)
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När du klickat på länken öppnar sig inställningarna för ditt Wikipediakonto. (Se bild A4) 
Klicka dig runt under de olika alternativen och anpassa dina inställningar efter hur du 
vill ha dem.

4 Wikipedias nybörjarguide
Wikipedia har själva skapat en väldigt omfattande nybörjarguide som är förlagd på 
Wikipedia. Här förklaras tydligt alla grundläggande kunskaper som du som användare 
behöver för att skapa och ändra bland artiklarna på Wikipedia. 

Klicka dig in på nybörjarguiden och börja utforska. Du hittar den på länken: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/wikipedia:Introduktion

Några andra bra sidor att besöka är:

Wikipedias tips och råd på hur man skriver en bra artikel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/wikipedia:Hur_man_skriver_en_bra_artikel

Du hittar även en lista på vad som anses vara en 'dålig' artikel och varför:
http://sv.wikipedia.org/wiki/wikipedia:Lista_%C3%B6ver_d%C3%A5liga_artikelid
%C3%A9er

5 Skapa en 'Wikibok'
Wikipedia erbjuder sina användare en smart funktion genom att skapa 'böcker' av 
artiklar, så kallade Wikibooks. Du som användare samlar ett antal egna utvalda 
artiklar och lägger till dem i din 'Wikibok' som du sedan kan döpa och exportera från 
Wikipedia till din dator i pdf-format. På det här viset kan du enkelt samla artiklar för 
snygg och smidig utskrift.
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Det här studiematerialet innehåller en Wikipediabok i ämnet 
sociala medier tillgängligt under länken 'Ladda hem' på
studiematerialets hemsida. Öppna pdf-filen 
”socialamedier_wikibok” för att se hur resultatet av en 
Wikibok ser ut.

För att skapa en Wikibok klickar du på länken 'Skapa bok' i 
Wikipedias vänstra meny. (Se bild A5)

Klicka sedan på den gröna knappen 'Starta bokfunktionen', i 
fönstret som visas i bild. (Se bild A6)

Du kan nu surfa runt på Wikipedia, och/eller använda Wikipedias sökfunktion, för att 
leta efter artiklar och texter som är intressanta till innehåll för just din Wikibok.

När du hittat en artikel du vill ha med i boken klickar du bara på länken 'Lägg till den 
här sidan i boken' (Se bild A7). 

Du hittar även en länk 'Föreslå sidor' i samma meny. (Se bild A7) Länken kan användas 
som ett verktyg, Wikipedia ger förslag på artiklar som kan intressera dig utifrån de 
ämnen som du redan valt manuellt till din Wikibok. 

Surfa runt på Wikipedia och lägg till sidor i boken. När du känner dig nöjd klickar du 
på länken 'Visa bok'. (Se bild A8)
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Du kan nu välja att hantera din bok. Ge din bok en titel och möjligtvis en undertitel. 
Du kan skapa kapitel, sortera och mycket mer.

När du sedan är nöjd med innehållet och namnet på din bok kan du välja att hämta 
den till din dator i PDF-format. (Se bild A8) Vill du själv ha möjlighet att gå in manuellt 
i din Wikibok och ändra i texterna så kan du välja att hämta boken som texdokument. 
Välj format i listan.

När du är klar klickar du på knappen 'Hämta' och sparar sedan filen på din dator.

6 Fördjupning
Besöks Wikipedias sandlåda för att bekanta dig med hur redigeringsarbetet av artiklar 
går till, innan du beslutar dig för att själv skriva några.

Sandlådan hittar du på: http://sv.wikipedia.org/wiki/wikipedia:Sandl%C3%A5dan

Lycka till!

Dags att gå vidare till uppgift 6!

Sociala Medier är ett digitalt studiematerial framtaget 2010/2011 av Studieförbundet Vuxenskolan Södra  
Mellansverige för Folkbildningsnätet. Sociala Medier is licensed under a Creative Commons Erkännande-
Ickekommersiell 3.0 Unported-Licens.
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