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Lärandemål
Wikipedia är en dominerande kunskapskälla för många elever - men förståelsen för Wikipedia är ofta
begränsad. När kan man lita på Wikipedia? Hur fungerar Wikipedia som social kunskapsprocess? Vilka
styrkor och svagheter har det? Hur kan du själv använda Wikipedia i din undervisning? Dessa och andra
frågor kring Wikipedia behandlas i kursen, tillsammans med praktiska övningar i att delta i Wikipedias
kunskapsprocess.

Efter avslutad kurs förväntas studenten visa:

• grundläggande kunskap om sociala medier och crowdsourcing.

• kunskap om Wikipedias struktur och funktionssätt.

• förmåga att använda ett kritiskt förhållningssätt och värdera kollektivskapat innehåll.

• färdighet i att själv delta i skapandet av wikipediatexter.

• insikter i Wikipedias styrkor och svagheter.

• färdighet i att använda Wikipedia som verktyg i undervisningen.

Innehåll
• Sociala medier, crowdsourcing, och kollektivt skapande av innehåll.

• Wikipedia från idé till verklighet

• Hur pålitligt är Wikipedia?

• Hur neutralt är Wikipedia?

• Att skapa en wikipediaartikel.

• Wikipedia i skolan.

Undervisningsformer
• Distansföreläsningar, tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs

• Individuella arbeten
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen består av två individuell inlämningsuppgifter

För Godkänd ska alla inlämningsuppgifter vara inlämnade och godkända samt att
studenten ska uppfylla lärandemål.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G

Kursvärdering
Kursutvärdering sker vid kursslut.
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