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http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng&hd=1 

http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng&hd=1
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En genomsnittlig spelare ?
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Antal timmar innan 
21 års ålder



  

Wikipedia – ett socialt medium?

En genomsnittlig spelare En hel skolgång
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World of Warcraft                 ?                     
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World of Warcraft Människan ställde sig 
upp
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Vad ska vi då ha allt det här till?
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På kort sikt

* hålla kontakt med vänner
* tipsa varandra om saker

* ha roligt
* uttrycka oss
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På lång sikt

* lösa problem
* utbilda oss
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”Tänk dig en värld där varje person ges tillgång till 
hela mänsklighetens samlade kunskap. Det är det 

vi gör.”
- Jimmy Wales
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Wikipedia är den femte mest besökta 
webbplatsen i världen. 92% av alla svenska 

journalister använder Wikipedia i arbetet.
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Hur ser genomsnittswikipedianen ut?

Man – kvinna
Ung – gammal

Singel – har barn
Amatör – expert

Matematik – människor
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Hur ser genomsnittswikipedianen ut?

√ Man – kvinna
√ Ung – gammal

√ Singel – har barn
Amatör – √ expert

√ Matematik – människor



  

Wikipedia – ett socialt medium?

Jo, men det är bara de vi vet om.

De allra flesta är anonyma och gör enstaka 
redigeringar.
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Den långa svansen betyder att Wikipedia...

* skrivs av många typer av människor
* det finns många udda ämnen
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Hur kommer man dit?

* går emot magkänslan
* kraftfulla verktyg

* många som bryr sig
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Det är där ni kommer in!
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Sex sorters bidragsgivare:

1. Allt-i-allo-användare
2. Vakthundar
3. Uppstartare

4. Fixare (t.ex. källor)
5. Redigerare (språk)

6. Städare
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Ni kan...

Hjälpa till med redigering (källhänvisningar t.ex.)
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Ni kan...

Svara på frågor om era områden
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Ni kan...

Donera material
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Ni kan...

Lära er mer om Wikipedia och sprida det vidare
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Det finns mycket material om Wikipedia, 
såväl tryckt som på nätet:

* Så fungerar Wikipedia
* Wikipedia i skolan

* Hjälp i vänstermenyn
* Wikimedia Sveriges blogg
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Jag kommer att finnas kvar vid 18.30-19.30 för att 
visa hur man skaffar ett konto och gör sina första 

redigeringar
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