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Institutionen för informations-
teknologi och medier (ITM)  

KURSINFORMATION 

Sundsvall den 2009‐08‐24 

Till dig som är antagen till kursen 

Informatik A, Wikipedia – Författande, trovärdighet 
och teknik, 7,5 hp  
Kurskod: IK059G.      Anmälningskod: MIU‐23691  
Kurswebbplats: http://kurswiki.miun.se  

Varmt välkommen som deltagare på ovan nämnda nätbaserade 
distanskurs med kursstart måndag v 36 (den 31 augusti).  

Kursens mål 
Efter kursen ska du kunna skriva Wikipediaartiklar av god kvalitet, och 
administrera en egen wiki. Du ska kunna diskutera vad som är ett rimligt 
källkritiskt förhållningssätt till Wikipedia och redogöra för Wikipedias 
viktigaste riktlinjer, forskning och teknikutvecklingstrender inom 
området, mm.  

Detta är en nybörjarkurs som enbart kräver allmän högskolebehörighet, 
men vi tar också hänsyn till att några av kursdeltagarna redan har stor 
kunskap inom området som de vill fördjupa och få papper på.  

Studiefart och studieform 
Kursen ges via webben, utan fysiska träffar och utan salstentamen. Den 
pågår under 20 veckor, från vecka 36 till 02. Kursen ges på kvartsfart, vilket 
innebär att en kursdeltagare som helt saknar kunskaper inom området 
sedan tidigare förväntas lägga ned ungefär 10 timmars studier per vecka.  

Kursinnehåll 
Kursen är uppdelad på följande poänggivande moment: 

1. Översikt och Wikipediaförfattande  (1,5 högskolepoäng, 
motsvarande 4 veckors studier på kvartsfart) 

2. Trovärdighet och samhällsbetydelse (1,5 högskolepoäng) 
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3. Teknikutvecklingstrender och wikiadministration (1,5 
högskolepoäng) 

4. Fördjupningsdel (3 högskolepoäng, dvs 8 veckors studier på 
kvartsfart): Kort rapportuppgift. Genomför en egen liten 
undersökning, med humanvetenskaplig eller teknisk inriktning.  

 

Videoseminarier 
Kursen omfattar videoseminarier vid följande tillfällen: 

• Torsdag vecka 36 (den 2009‐09‐03) kl 19:00‐21:00. Presentation av 
kursens mål och redovisningsuppgifter. Diskussion om möjliga 
fördjupningsprojekt. Magnus Eriksson ansvarar. Soundcheck 18:45. 

• Torsdag vecka 41 (den 2009‐10‐08) kl 19:00‐21:00: Muntlig 
redovisning av era projektval. Diskussion med anknytning till 
avsnittet ”trovärdighet och samhällsbetydelse”. Johanna Sefyrin 
ansvarar. Soundcheck 18:45. 

• Torsdag vecka 2 (den 2010‐01‐14) kl 19:00‐21:00: Kort 
projektredovisning/handledning. Sammanfatta i 2‐5 minuter vad 
din rapport handlar om. Lämna in åtminstone en preliminär version 
av rapporten inför detta tillfälle. Soundcheck 18:45. 

Om du inte har möjlighet att delta på ett videoseminarie får du som 
kompletteringsuppgift titta igenom en inspelning av seminariet, och 
skriva en kort egen reflektion över det som diskuterades under 
seminariet. Detta bör besvaras inom en vecka efter att inspelningen 
publicerats.  

OBS! Vi vill att du införskaffar ett fungerande headset med mikrofon till 
datorn, och gärna en webbkamera inför videolektionerna. I nödfall, om 
micen krånglar, kan du istället chatta och lyssna via högtalare.  
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Verktyget Adobe Acrobat Connect används för videomötena. Det kräver 
inte installation av någon klientprogramvara på din dator, utan du 
behöver endast en webbläsare med Flash. Information om 
videoseminariets webbadress kommer att finnas på kursens webbplats 
strax innan mötet, och om inspelningens webbadress strax efter mötet.  

Soundcheck: Starta verktyget cirka 15 minuter före varje möte för att testa 
att ljud och ev. video fungerar. 

Vid behov kan vi erbjuda extra handledningstillfällen via video, t.ex. 
gällande teknikavsnittet, eller ett reservtillfälle för projektredovisningen. 

 

Kurslitteratur 
‐ Kursbok: Lennart Guldbrandsson (2008), Så fungerar Wikipedia. 

ISBN 9789197710947. Kan beställas via http://www.vulkan.se . 

‐ Thurén, Thorsten (2007), Vetenskapsteori för nybörjare. 2:a upplagan. 
Malmö: Liber. Kapitel 20: ”Kunskap och Makt”, sidorna 147‐157. 
Kopia bifogas detta brev*. 

‐ Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj (2008), Tolkning och reflektion. 
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Andra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur. Avsnittet ”Verkligheten som social 
konstruktion”, sidorna 81‐91. Kopia bifogas detta brev*. 

‐ Wikipediadokumentation och forskningsartiklar som finns 
tillgängliga på Internet. 

‐ Referenslitteratur/alternativ kursbok: John Broughton, Wikipedia – 
the missing manual, 2008. Kan köpas i bokform, men finns sedan 
2009 även fritt tillgänglig på Wikipedia. Se 
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Wikipedia:_The_Missing_Manual   

*) Enligt statligt avtal har lärare rätt att kopiera 15 sidor ur en 
upphovsrättsligt skyddad bok och distribuera till kursdeltagare på 
papper, men inte elektroniskt. Därför bifogas kopior av kursmaterial med 
detta brev. Kopiorna syftar till att utgöra diskussionsunderlag om 
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kunskapssynen som präglar Wikipedia under avsnittet ”Trovärdighet och 
samhällskonsekvenser”. 
 

Redovisningsuppgifternas deadlines 
Kursen har korta redovisningsuppgifter ungefär varannan vecka, t.ex. att 
skriva inlägg i ett diskussionsforum, att redigera en wikiartikel, att delta i 
en videolektion och/eller att besvara automaträttade prov (s.k. ”quizzar”). 
Kursen avslutas med en egen undersökning som redovisas med en kort 
rapport. Om du inte har möjlighet att besvara en redovisningsuppgift 
inom deadline vill vi att du meddelar oss lärare en plan för när du avser 
att göra det. Vi har inte möjlighet att rätta sent inlämnade svar om du inte 
har besvarat minst 75% av kursens redovisningsuppgifter till 
kursavslutningen (vecka 2), och inte lämnat in en preliminär version av 
projektrapporten tills dess (det räcker med ett embryo). I det läget får vi 
istället hänvisa till nästa kursomgång. 

Registrering 
Registrera dig på kursen snarast möjligt, dock tidigast fyra dagar före 
kursstart. Logga in på studentportalen (http://portal.miun.se), klicka på 
”Studieuppgifter” och därefter ”Registrera på kurs”. Om du inte får upp 
kursen bland registreringsalternativen kontaktar du studentexpeditionen 
på adress itmexp.svl@miun.se så hjälper våra kurssekreterare dig med 
detta. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till vår 
”Helpdesk” via e‐postadress helpdesk@miun.se , eller telefon 0771‐976130 
vardagar kl. 08.00 ‐ 16.00, lunchstängt kl 12.00 ‐ 13.00.  

Återbud och avbrott 
Om du inte avser att delta i kursen ber vi dig att meddela 
studentexpeditionen (itmexp.svl@miun.se).  

OBS! Ange alltid ditt personnummer och namn samt kursnamn och 
kursomgång vid kontakter med lärare, helpdesk och studentexpedition. 
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Om du registrerat dig men ångrar dig och inte längre kan delta i kursen 
kan du inom tre veckor lägga in ett tidigt avbrott (detta gör du via länken 
Studieuppgifter i Studentportalen). Har det gått mer än tre veckor så 
måste du kontakta studentexpeditionen för inläggning av avbrott.  

Kårobligatorium 
Inbetalningskort till studentkåren bifogas. För frågor angående 
terminsavgiften, kontakta studentkåren telefon 060‐14 86 99, e‐post 
studentkaren@sks.miun.se.  Studentkåren skickar ut 
betalningspåminnelser till alla studenter som har en aktiv kursregistrering 
och som inte har betalat kåravgift den aktuella terminen. 

Studentexpedition 
Kurssekreterare är Lena Höijer, tfn. 060‐148688, och Lotta Söderström, tfn. 
060‐148912 (fm). De har e‐post itmexp.svl@miun.se .  

Kursens lärare 
Vi som undervisar på kursen är 

‐ Magnus Eriksson, e‐post magnus.eriksson@miun.se, civilingenjör 
och universitetsadjunkt inom datakommunikation. Magnus har 
varit aktiv ”wikipedian”  sedan 2002, och är kursansvarig.  

‐ Johanna Sefyrin, e‐post johanna.sefyrin@miun.se , doktorand inom 
Informatik och genusforskning. Johanna ansvarar främst för 
avsnittet ”Trovärdighet och samhällsbetydelse” och kursens 
fördjupningsdel. 

‐ Michael Andersson, e‐post michael.andersson@miun.se , 
universitetsadjunkt i datateknik. Michael ansvarar främt för 
avsnittet ”Teknik och administration”, och är bra att fråga vid 
tekniska problem.   

Vi besvarar normalt diskussionsinlägg på kursens webbplats inom en 
vecka, och vanlig e‐post inom ett par arbetsdagar.  
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Kursens webbplatser 
Vi använder flera tekniska plattformar (webbplatser) under denna kurs.  

Kurswiki.miun.se 
Den viktigaste webbplatsen är kursens wikiserver 
http://kurswiki.miun.se , där kursmaterial finns tillgängligt strax före 
kursstart. Mindre ändringar kan ske av kursplatsens skriftliga anvisningar 
under kursens gång, dock senast en vecka innan en uppgifts deadline.  

För att kunna skriva på kurswikin måste du själv skapa och använda ett 
konto, och vi vill att du använder samma användarnamn som i 
Mittuniversitets studentportal. Klicka längst upp till höger på ”Skapa ett 
konto eller logga in”. 

 

Portal.miun.se 
Mittuniversitets studentportal (http://portal.miun.se) använder du bl.a. för 
att registrera dig på kursen (se ovan) och för att skriva ut kursintyg efter 
slutförd kurs. Den innefattar även en public webbplats, samt en e‐
posttjänst.  

Ställ in e‐posttjänsten så att den vidarebefordrar till en address du 
dagligen läser genom att klicka på “E‐post”, “Options”, “Settings” och 
fylla i en address under “Mail forwarding”. 

Moodle 
På ovan nämnda kurswiki kommer länkar att finnas till lärplattformen 
Moodle, där du bland annat kan besvara ”quizzar” (automaträttade 
flervalsuppgifter) och se rättningsresultat under kursens gång. Även på 
Moodle använder du samma inloggningsuppgifter som i studentportalen. 
Vi har valt att använda Moodle istället för Mittuniversitets vanliga 
kommersiella lärplattform, därför att Moodle har s.k. öppen källkod. På så 
sätt lever vi som vi lär på denna kurs. 
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Sv.wikipedia.org 
Du kommer att få i uppgift att redigera och skapa artiklar på svenska 
wikipedia (http://sv.wikipedia.org). Du kommer att få instruktioner att 
skapa ett särskilt wikipediaanvändar‐ID för ändamålet. Om ditt 
Mittuniversitetskonto är nnnnxxxx så skall du skapa ett wikipedia‐ID på 
formen M9nnnnxxxx, där M9 står för Mittuniversitet 2009. Tack vare detta 
konto kan vi se i Wikipedias historik vilka bidrag du har gjort – även om 
någon skulle återställa eller skriva över dina redigeringar.  Du får endast 
använda det kontot till kursens redovisningsuppgifter. Wikipedia‐
redigeringar som du gör oinloggad eller med ett annat wikipediakonto 
kommer inte att betraktas som svar på kursens redovisningsuppgifter.  

Du har naturligtvis själv ansvar att inte missköta dig så allvarligt på 
Wikipedia att kontot blir avstängt, t.ex. genom att vandalisera, göra grova 
personangrepp eller använda flera användaridentiteter i bedrägligt syfte. 
Du har själv ansvar att inte skapa nya Wikipediartiklar som raderas pga 
att de saknar s.k. encyklopedisk relevans, t.ex. om  ämnen som saknar 
allmänintresse eller inte är verifierbara i källor. Radering av en artikel gör 
att vi inte kan se artikelhistoriken, och vi kan därför inte godkänna den 
aktuella redovisningsuppgiften.  

Andra wikis  
Du kan även välja att publicera dig på andra wikis, t.ex. engelska 
wikipedia (en.wikipedia.org), på vissa redovisningsuppgifter.  Även då 
bör du skapa och använda ett konto på formen M9nnnnxxxx på den 
wikiplatsen, och meddela oss detta, så att vi kan följa dina redigeringar i 
historiken.  

Adobe Acrobat Connect  
är en videokonferensserver som används för kursens videolektioner. Se 
ovan. Videomötets webbadress ges via kurswikin. Inloggning krävs ej. 
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Upphovsrätt 
Du bör vara införstådd med att alla wiki‐publiceringar som du gör som 
redovisningsuppgift under kursen, på Wikipedia såväl som på kurswikin, 
sker under copyleft‐licenser såsom GFDL (GNU Free Document License). 
Andra har rätt att fritt använda det du har skrivit, utan att ersätta dig, på 
villkor att man gör källhänvisning till wikiplatsen. Även vårt kursmaterial 
författas under copyleft‐licens, där annat inte anges, och kan således 
användas fritt t.ex. på andra kurser. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 
Magnus, Johanna och Michael 


