Så skapades Folkbildningsnätets Wikifarm (Projekt Fria Wikin)

Inledning
I januari 2012 startade FlexLär-projektet Fria Wikin. Tanken var att undersöka och understödja
delakulturen med fokusområde fria programvaror, och då i huvudsak den fria programvaran
Mediawiki som används på Wikipedia. Den grundläggande idén med Wikipedia ville vi införa inom
folkbildningen med ledorden samverkan och fördjupning och etablera en egen wiki som en resurs
för alla på Folkbildningsnätet.
Arbetet med Fria Wikin har varit enligt följande:

Planering
En årsplanering över verksamheten togs fram men en stor flexibilitet hölls i bakhuvudet med fokus
på medskapande utifrån behov och möjligheter som kunde dyka upp under projektprocessen. I
februari togs det första samarbetskontakterna med den svenska Wikipediaföreningen Wikimedia
Sveriges EU-projekt WikiSkills, samtidigt som den första workshoppen för pedagoger inom
folkhögskolor i Skåne med ämnet wikis hölls, i samarbete med det EU-finansierade
fortbildningsprojektet Fhsk 2.0 (Folkhögskola 2.0).
Tanken här var att fånga upp de behov, önskemål och nyfikenhet som finns bland pedagogerna
inom folkbildningen för wikis samt att undersöka ifall någon redan idag arbetade med wikis i sin
vardag. Samtidigt påbörjades en visions-diskussion kring wiki-tjänsten med Folkbildningsnätet och
det parallella FlexLär-projektet Folkflexwikin genom Västerås folkhögskola. Nätverksarbetet
fortsatte i mars månad då den första positiva responsen med företaget Kreablo gjordes, samt en
ytterligare workshop inom Fhsk 2.0 som genomfördes i början av april, tätt följt av en unconference
(deltagarstyrd demokratisk form av konferens) kallad EdCamp Öresund, en WikiSkills-workshop i
Stockholm, och sist i april en regional FlexLär-träff i Malmö.
Under maj månad fortsatte insamlandet av kunskap och nätverksbygget genom ett Wikipediaseminarie med en av grundarna av svenska Wikipediaföreningen Lennart Guldbrandsson. Samtidigt
fortsatte dialogen inom folkbildningen och i juni månad fick vi klartecken för de extra projektmedel
som krävdes för att påbörja bygget av vår egna wikifarm genom företaget Kreablo AB.

Produktionsprocessen
Under juli och augusti genomfördes programmeringsuppdraget och uppbyggandet av wikifarmen.
Redan i början av september kom en förfrågan från Studiefrämjandet Uppsala om att lägga upp ett
material kallat Folkbildningens lärplattformar vilket gjordes, även om allt vad det gällde funktion på
wikifarmen inte var helt klart. Den gamla wikin om fria programvaror som startades 2008 flyttades
över från ett privat webbhotellsutrymme till wikifarmen och uppdaterades med bl a ett
kategorisystem, samt att projektet Folkflexwikin startade upp Nätpedagogwikin.
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Arbetet fortsatte vidare i oktober då möjligheterna att bädda in videos i artiklar byggdes så att man
kunde infoga rörliga bilder från de vanligaste videotjänsterna med tillägget Bambuser och
Videomaten vilket inte existerat tidigare i Mediawiki-världen. Nätverksarbete för en ny separat wiki
påbörjades med namnet MedborgarjournalistikWikin och en workshop genomfördes, samt
ytterligare ett Wikipedia-seminarie på Furuboda Folkhögskola inom Fhsk 2.0. Förberedelser för en
PermakulturWiki påbörjades.
Året började närma sig sitt slut och i november marknadsfördes wikifarmen på seminariet FlexLär
2012 där en kollaborativ demo som skapade en dokumentation av hela dagen genomfördes i aktivt
samarbete med 5 personer. Totalt ett hundratal åhörare fanns under dagen och nästan det dubbla via
en sändning över Bambuser. Samma process gjordes under projektledarträffen för FlexLärprojekten två veckor senare med gott resultat, vilket var att visa upp hur man kan på ett mycket
enkelt sätt kan samarbeta på en wiki. I december har en metodhandledning, denna
produktionsbeskrivning skrivits, samt att en snabbintroduktion på wikin börjat byggas upp.

Projektorganisation
Projektet har genomförts i huvudsak på distans och som workshops i fysiska lokaler i Malmö och
Stockholm samt seminarier i Malmö, Stockholm och Furuboda.
Projektledare:

Jörgen Qvartsenklint, projektledare, Glokala folkhögskolan

Styrgrupp:

Håkan Larsson, rektor, delat ledarskap Glokala folkhögskolan
Marie Hagström, rektor, delat ledarskap Glokala folkhögskolan

Samarbetspartners:

Anna Bauer, projektledare för WikiSkills, Wikimedia Sverige
Leo Wallentin, workshopledare WikiSkills, Wikimedia Sverige

Programmering:

Andreas Jonsson, systemutvecklare, Kreablo AB

Inspiratör:

Lennart Guldbrandsson, författare och Wikipedia-expert

Workshopdeltagare:

Lärare på Malmö folkhögskola (Fhsk 2.0)
Lärare på Glokala folkhögskolan (Fhsk 2.0)
Lärare på Västerås folkhögskola (WikiSkills)
Lärare grundskolan Sollentuna/Stockholm (WikiSkills)
Deltagare i forskningscirkeln Medborgarmedier

Länkar
Folkbildningsnätets Wikifarm
https://wiki.folkbildning.net
Projektets bloggsida
http://www.friit.se/projektsbloggen.html
Källkoden till förbättrad Mediawiki Extension EmbedVideo för wikifarmen
https://github.com/AndreasJonsson/mediawiki-embedvideo
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Slutsatser
Det har varit en fantastisk resa att få vara med om att utveckla grundidén om en gemensam publik
wiki för folkbildningen som nu är verklighet. Alltid kul att se en idé som man burit på en längre tid
plötsligt finnas där på riktigt!
Allt har flutit på förvånansvärt smidigt och jag inser att det kommer att krävas tid och ytterligare
insatser för att få igång tänket kring arbetssättet kring wikis för folkbildningen i brett. Mycket
återstår att bygga upp såsom ett grafisk utseende som passar folkbildningen, tydligare struktur och
information kring hur wikifarmen ska funka praktiskt och mycket mera. Men jag har hela tiden känt
att jag inte skulle rusa iväg och bygga upp och ”göra klart” wikifarmen efter eget huvud, även om
det många gånger har kliat i fingrarna att göra så. Jag tror det är mycket viktigt att wikifamen ska
byggas upp av de som använder den och hela tiden arbeta aktivt med att få alla att förstå att de har
denna möjlighet. Något som troligtvis kommer att ta tid men som jag tror kommer att flytta
folkbildningens aktörer och deltagare något närmare det som annars händer på nätet, där wikin blir
ett verktyg för att på ett enkelt sätt kunna bygga samarbeten kring innehåll över gränserna mellan
människor och organisationer.
Jag har stora förhoppningar om ett berikande och växande wiki-liv inom folkbildningen!
Projektledare Fria Wikin
Jörgen Qvartsenklint
Glokala folkhögskolan
0765-42 47 06
jorgen@glokala.se
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