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Inledning
Projektet Fria Wikin har under 2012 samverkat kring en resurs kallad Folkbildningsnätets
Wikifarm. Denna kan nås i en webbläsare på adressen https://wiki.folkbildning.net och är en
öppen publik resurs som kan användas av alla. Här finns ett flertal olika separata wikis, dvs sökbara
webbplatser där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt.
Denna handledning utgår från den allmänna wikin kallad ProvaWikin samt FolkbildningsWikin men
kan i princip användas för vilken wiki som helst som använder wikifarmens system Mediawiki.
Detta är samma system som används på Wikipedia och på många andra webbplatser och genom
kunskaper att hantera detta verktyg så ökar förhoppningsvis chanserna för att de som arbetar på t ex
FolkbildningsWikin kan blir mera delaktig på andra wikis i framtiden då Mediawiki är ett verktyg
som är vanligt förekommande.

Systemkvav
Dator eller annan internetuppkopplad enhet som har goda skrivmöjligheter med valfritt
operativsystem med någon av de vanligaste webbläsarna utan några speciella krav. Om innehållet
på wikisidorna använder filmer i innehållet så krävs fungerade ljud, samt installerat stöd för Flash.
Ju nyare hårdvara, uppdaterad programvara, och snabbare internetförbindelse utan begränsningar
som används, desto större chans är det att det fungerar tillfredsställande. Dock får systemkraven
anses vara låga.
Anledningarna till eventuella problem kan vara många, så om du ska använda materialet så försök
gärna testa på plats så att det fungerar innan du ska använda wikin i ett pedagogiskt sammanhang.
Om du kör en distanskurs så är chanserna stora att deltagarna ska kunna arbeta med verktyget.

Gränssnitt
Folkbildningsnätets Wikifarm använder Mediawiki och har i skrivande stund stöd för att infoga
videos från Youtube, Vimeo, Bambuser, Screen9 och Videomaten genom tillägget EmbedVideo.
Vidare används Namespace på alla sidor vilket innebär att man kan ha undersidor till alla sidor,
med t ex adress ”FolkbildningsWikin/Min_innehållssida/Min_undersida”. Alla undersidor får då en
automatisk tillbakalänk till den överliggande sidan under rubriken på undersidan.
Fler tillägg och förändringar kan ha skett sedan denna metodhandledning skrevs.
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Förslag till studieplan
Verktyget Folkbildningsnätets Wikifarm som skapats av projektet Fria Wikin kan användas såväl i
traditionella studiecirklar eller folkhögskolekurser som workshop med datorer, eller helt eller delvis
på distans. Valet av mötesform innebär inte några större skillnader i upplägget. Man kan utefter
behov använda enbart delar eller allt i sin helhet. Tanken är att materialet kan gås igenom både i
fysisk lokal samt genom t ex länkar i meddelanden på distanskurser.
Innehållet i artikeln kan vara vad som helst, men ett innehåll som känns meningsfullt och
användning av bilder är att föredra för att öka motivationen att arbeta med wikiverktyget. Sidor som
kan vara andra till nytta bör ligga på t ex FolkbildningsWikin och innehåll av mera testande karaktär
på ProvaWikin. Se även om andra wiki-sidor redan finns inom ämnesområdet om samverkan med
externa parter önskas.
Om man börjar från ingenting så bör tänka på att dela upp artikeln i under-rubriker och bestämma
vem som ska jobba med vad och uppmana till att använda redigeringslänkarna till höger om
underrubrikerna.

På så sätt delar wikin upp sidan i delar, alla redigerar var sin del av sidan och wikisystemet
sammanfogar automatiskt innehållet när man sparar. Anledningen till uppdelningen är för att
undvika att två eller fler skriver på samma texter samtidigt, vilket dock wiki-motorn kommer att
varna om när man sparar med en redovisning av skillnader i innehållet. En dubbelredigering med
”redigeringskonflikt” kan kräva en del pysslande att lösa för den som sparar sist och arbetat i
samma stycke och kan vara svårt att överskåda.
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Exempel på studieplan:
Redigera en wiki-artikel tillsammans

Träff 1 1. Introduktion – Vad är en wiki? Vad är Senaste
ändringar-sidan?
2. Redigering – Hur redigerar jag? Vad är förhandsgranskning och en redigerings-sammanfattning?
3. Formatering – Hur görs rubriker, fetstil, kursiv?
4. Wikilänkar – Hur skapas interna och externa länkar?
5. Källhänvisningar – Hur anges källorna till texterna?

Förberedelser: Läraren/ledaren
skapar en enkel sida med
valfritt ämnesområde och minst
fyra rubriker så att innehållsförteckning syns. Skapa gärna
ett förslag på struktur för
innehållet som ska skapas.

Uppgift tills nästa gång: Skapa konto och gör en enkel
redigering.
Träff 2 1. Uppföljning – Vi tittar på historik-fliken, vem gjorde
vad sedan förra träffen?
2. Bilder och illustrationer – Hur laddar jag upp bilder
och infogar dem i en artikel? Vilka bilder får jag
använda?
3. Wiki-diskussioner – Hur använder jag
diskussions-fliken på en wiki? Hur för jag en diskussion
och signerar mitt inlägg?

Förberedelser: Läraren/ledaren
går igenom historiken och gör
justeringar om så behövs. Val
av förslag till bildmaterial.

Uppgift tills nästa gång: Starta en wiki-diskussion om
arbetsfördelningen kring sidans innehåll. Lägg till en
bild.
Träff 3 Sammanfattning och vidare länkar till fördjupande externa resurser.
Länk introduktion Folkbildningsnätets Wikifarm:
https://wiki.folkbildning.net/FolkbildningsWikin/Introduktion
Länk Svenska Wikipedias introduktion:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduktion
Länk Svenska Wikipedias manual:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual

Lycka till och varmt välkommen till wiki-världen!
Projektledare Fria Wikin
Jörgen Qvartsenklint
Glokala folkhögskolan
0765-42 47 06
jorgen@glokala.se

Sid 3 av 3

