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< Användare:Axel Pettersson (WMSE)
Stödsida för presentation hos Seniornet Södermalm 2018-09-27. Sidan består av frågor och funderingar med länkar till sidor som ger
svar, och som jag pratar längre kring. Fritt att kommentera, korrigera, komplettera här eller på disk
ussionssidan.

Vad är Wikipedia?
Hur funkar
Wikipedia?
Wikimedia Commons
Wikidata
Vad är Wikimedia Foundation?
Vad är Wikimedia Sverige?
Kan vem som helst redgera? Måste jag ha ett användarkonto?
Användarkonto, personliga, med koppling till eventuell
uppdragsgivare. Transparens och tydlighet är bra.
Oinloggad, pseudonym, namn

Wikimedia logo family complete-2013

Vad innebär det att verifiera information?
Verifierbarhet
Källhänvisningar
Får verkligen en politiker eller anställd över huvud taget uppdatera Wikipedia?
Neutral synvinkel
Intressekonflikt
Hur gör jag om jag vill ta bort felaktig information?
Källor på det som är rätt
Om det är återkommande felaktigheter eller missuppfattningar kan det få stå kvar omformulerat till
Ibland
anges att nånting är X(källa på det) men det är sedan händelsen Y på sättet Z(källa på det)
(Streisandeffekten)
Får jag uppdatera praktisk information?
Absolut! Ange ny källa, och om den gamla informationen är relevant och viktig kan/ska den stå kvar som historik
med den källa den hade.
Blir det extra känsligt om informationen handlar om ett politikområde eller en politiker?
Kontroversiella artiklar
Går det att skriva ”för mycket” information på Wikipedia?
Relevans
Otillbörlig vikt

Inte
Hur gör jag med källhänvisningar?
Källhänvisningar
Vad gör jag om någon är otrevlig mot mig?
Etikett
Finns det några Wikipedia-begrepp som jag bör känna till?
Wikifika, kom och träffa Wikipedianer.
Ordlistan innehåller det mesta, utöver det som finns på sidan.
Är det okej att jag skapa en ny sida på Wikipedia?
Absolut! Men börja i din sandlåda.
Skriv en ny artikel
Finns det något sätt att se hur många visningar en viss sida har och hur den ändras?
Visningar via Pageviews
Seniornet (senaste 90 dagarna)
Jämförelse mellan Seniornet och PRO senaste 90 dagarna
Historik
För Seniornet
(Senaste ändringar)
(Användarbidrag)
Att hålla koll på Wikipedia?
Bevakningslista
Projekt: Samarbetsplattform för intresserade, ibland med konkreta avgränsningar i tid eller område (till exempel
Projekt naturreservat), oftare utan avgränsning men med mål att förbättra ett ämne (till exempel
Projekt politiska
partier).
Statens museer för världskultur, enkel projektsida med länkar till artiklar att hålla reda på och att jobba med
Vad innebär ”utmärkt artikel”?
Artikelgranskning
Externa länkar
Sök externa länkar
Exempelsökning: *.seniornet.se
Exempel på hur det har gått fel i wikipedia-sammanhang. Har stora editeringsstrider utbrutit och skadat institutioner
,
till exempel?
Inte exakt det efterfrågade, men påWikipedia:Redigeringskrig att minnasfinns en sammanställning över långa,
och ibland märkliga, diskussioner.
Juridiska svårigheter:
Censurerande nationer
Upphovsrätten till allmän konst,offentligkonst.se
GDPR
Länkskatt

Praktiska exempel:

Hur skulle vi kunna bidra till att förbättra dessa sidor?
Seniornet
Förbättringsförslag:
Infobox, till exempel Föreningsfakta
Uppdatera antalet klubbar (45) och medlemmar
(9000)[1]
Ordförandehistorik[2]
Seniorsurfkälla[3]

Seniornet
Typ

Ideell förening

Vision

Seniorer lär seniorer digital
kommunikation och internet.

Sätesort

Årsta

Grundad

1997

Medlemsantal 9000 (2018)
Styrelse

Ordförande

Ordförande

Rose-Marie Frebran

http://www.seniornet.se

ViviAnn Lundeberg, Lidingö, 1997-1999
Sture Lindmark, Uppsala, 2000
Tomas Ohlin, Stockholm, 2001-2002
Alli Reimegård, Malmö, 2003-2004
Agneta Qwerin, Stockholm, 2004
Ola Larsson, Uppsala, 2004-2005
Thomas Bengtsson, Göteborg, 2005
Bo R Svensson, Sollefteå, 2006-2009
LilliAnn Källermark, Norberg, 2009-2014
Olov Östberg, Stockholm, 2014-2016
Anders Lundkvist, Täby, 2016-2017
Rose-Marie Frebran, Örebro, 2018-
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