
Att skriva en faktasida om en bok i Wikipedia 

 

Wikipedia är full av beskrivningar av böcker men många är väldigt enkla, mest bara några 

rader text, för att den som söker boken ska se att den finns. Dessutom är det inte särskilt 

många svenska böcker som finns med på Wikipedia, om man jämför med engelska 

Wikipedias sektion med engelska böcker. 

 

Genom att du skriver om en bok på wikipedia kommer det dels att finnas fler 

bokbeskrivningar för alla att läsa, dels lär du dig hur man skriver artiklar på Wikipedia. Det 

är egentligen lätt, bara du ger det ett försök. När du lärt dig skriva artiklar på Wikipedia kan 

du dessutom skriva artiklar i andra delar av Wikiprojektet, som wikibooks eller Wikimedia 

Comons, eller på någon helt fristående wiki. Samma teknik används överallt  Vem vet? du 

kanske sätter igång en egen wiki i framtiden. 

 

När du arbetar i Wikipedia ska du ha ett konto med ett användarnamn. Registrera ett, det 

första du gör. Orsaken är att anonyma redigeringar oftast raderas av automatiska rutiner i 

Wikipedia, eftersom anonyma redigeringar nästan alltid är klotter och vandalisering. 

Dessutom slipper du skriva in en “CAPTCHA” kod varenda gång du gör en ändring.  
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Wikitekniken 

Sandlådan 
Det finns en sida på Wikipedia som raderas med jämna mellanrum. Den heter Sandlådan, 

eftersom man kan sitta där och leka och prova sig fram utan att det påverkar Wikipedia i 

övrig. Du ska alltid testa de olika sätten att skriva wikitext på i “sandlådan” innan du testar 

dem på riktigt i en artikel på Wikipedia. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sandl%C3%A5dan  

Wikitext 
Wikitekniken bygger på att man ändrar textens utseende med olika koder. I Wikipedia finns 

ett “visuellt läge” du kan använda när du skriver, men det blir lätt fel och de felen är svåra att 

fixa till om du inte förstår hur koden egentligen är uppbyggd. 

 

Det finns egentligen bara tre olika koder du behöver kunna för att skriva en sida i Wikipedia, 

förutom referenserna. De är lite krångligare så de får du lära dig sist av allt. 

 

Ska du skriva kursiv/lutande text har du två apostrofer före- och efter texten. Då blir texten 

innanför lutande: 

‘’Lutande text’’. 

 

Ska du skriva fet text har du tre apostrofer före- och efter texten. Då blir texten innanför fet: 

‘’’Fet text’’’. 

 

Ska du skriva olika rubriker sätter du = tecken före och efter. Lika många på varje sida.  

= Störst rubrik = eller rubrik 1 

== Litet mindre rubrik == eller rubrik 2, underrubrik till rubrik 1 

=== Ändå mindre rubrik === eller rubrik 3, underrubrik till rubrik 2 

Och så vidare… 

 

Wiki-länkar 

En wiki bygger på att sidor länkar mellan varandra. Finns det en sida som beskriver havet 

utanför Bohuslän och du skriver om krabbor, är det naturligt att sätta en länk till sidan om 

krabbor i Wikipedia så att den nyfikne kan fortsätta att läsa där. 

 

Länkar är väldigt lätta att skriva. Du sätter dubbla hakparenteser före- och efter länken: 

[[länk till sida]] 

Ska du länka till sidan om Astrid Lindgren inom Wikipedia skriver du alltså [[Astrid 

Lindgren]] i texten. Då blir hennes namn blått och fungerar som klickbar länk till sidan om 

Astrid Lindgren.  
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Ibland vill man ha en annorlunda text i länken än den riktiga länktexten, då skriver du: 

[[Länken|text som syns på wikisidan]] till exempel: 

[[Vimmerby kommun|kommunen Astrid Lindgren bodde i]] - då syns inte “Vimmerby 

kommun” men det är den sidan man kommer till när man klickar på kommunen Astrid 

Lindgren bodde i. 
 

Länk till en ny sida 

När du vill skapa en helt ny sida i Wikipedia skapar du en ny länk till den sidan i en 

existerande sida, eller i sökrutan. Allra enklast tycker jag det är att skapa länken i 

“sandlådan” på Wikipedia. När du sedan klickar på länken kommer Wikipedia att erbjuda 

dig att skapa en ny sida. 

 

Att lägga in en bild i Wikipedia 

Var finns bilder till sidan? 

Alla bilder på Wikipedia finns lagrade på “Wikimedia Commons”, en gemensam 

lagringsplats för bilder för alla Wiki-projekten. Alla bilder på “Wikimedia Commons” är 

lagliga att använda på en sida. Du får inte lägga in bilder på din wikisida som inte kommer 

från “Wikimedia Commons”. 

 

Hur lägger man till en bild? 
 

Du skriver en referens till bilden och vanligtvis vill du visa den som en “thumbnail”, en 

miniatyr av den riktiga, stor bilden som man kan se om man klickar på miniatyrbilden.  

 

Själva koden för att lägga in en bild som miniatyr längs höger sida (standard) är: 

[[Fil:bildnamn på wikimedia.jpg|miniatyr|En bild från wikimedia.]] 

Vill du visa en bild på Villa Villekulla från “Wikimedia Commons” skriver du: 

[[Image:Villa villekulla.jpg|thumb|250px|Villa Villekulla.]] 

Vill du ha den längs vänsterkanten och 500 pixels bred istället skriver du: 

[[Image:Villa villekulla.jpg|thumb|left|500px|Villa Villekulla.]] 

 

Originalfilen på “Wikimedia Commons” med all extra information som licens, var den 

används och så vidare: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_villekulla.jpg 

samt en engelsk sida som förklarar mer i detalj hur man lägger ut bilder i Wikipedia: 

https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images  

 

Nu ska du vara medveten om att det är svårt att hitta bilder som passar till böcker. Vanligtvis 

är bilden på bokens framsida skyddad av copyright och det är svårt att hitta bilder som 
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föreställer innehållet i boken och som samtidigt passar till texten. Det är därför de flesta 

sidor som tar upp böcker saknar bilder. 

Att skriva referenser i Wikipedia 

Var finns fakta om boken? 

 

Titta i första hand i Libris databas: 

http://libris.kb.se/ 

Den går till Kungliga bibliotekets databas i Stockholm och den innehåller i princip alla 

böcker som någonsin publicerats på svenska. 
 

Hur skriver man en referens? 
Att skriva referenser är den krångligaste delen i en wikisida. Wikipedia har ett system där 

man lägger in referensen i texten och sedan länkar in den under ett eget kapitel längst ner. 

 

Ska du skriva en referens till en bok, vilket är logiskt när du skriver en bokrecension, skriver 

du referensen i den löpande texten så här: 

[[Wikipedia:Källhänvisningar|Källhänvisning]] i form av en fotnot: <ref>[[Författare]], 

[http://www.bok.se ''Boktitel''], "Artikelrubrik", Förlag, år.</ref> 

 

Till exempel: 

[[Pippi Långstrump (bok)|Boken om Pippi Långstrump]] i form av en fotnot: <ref>[[Astrid 

Lindgren]], [http://libris.kb.se/bib/1209067 ''Pippi Långstrump''], "Pippi Långstrump", 

Rabén & Sjögren, 1945.</ref> 

 

I texten står det sedan: 

Boken om Pippi Långstrump i form av en fotnot: [1]
 

Längst ner på sidan måste du fånga in din fotnot. där skriver du:  

== Fotnoter== 

<references/> 

 

Just markören <references/> visar att här ska Wikipedia visa upp alla fotnoter, automatiskt 

numrerade i den ordning de visas i texten. 

 

Därför blir sidtexten: 

Fotnoter 

1. ̂ Astrid Lindgren, Pippi Långstrump, "Pippi Långstrump", Rabén & Sjögren, 1945. 
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Hur gör jag för att skapa sidan? 
 
Om boksidan inte finns sedan tidigare, och det är en bok som skrevs på svenska, går du hit: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svensk_sk%C3%B6nlitteratur 

och sedan 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_romaner  

 

Är det en bok som först skrivits på ett annat språk och sedan översatts till svenska får du 

istället gå hit och hitta rätt språksida: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sk%C3%B6nlitteratur_efter_spr%C3%A5k  

 

På sidan kontrollerar du först om boken redan har en boksida. Om det är fallet går du in på 

boksidan och fortsätter att skriva i den så att den fylls ut. De flesta boksidorna är mycket 

bristfälliga och det står knappt någonting i dem. 

 

Finns inte romanen är det allra enklast om du skriver en länk i sandlådan. Den blir röd 

eftersom sidan inte finns. Ett namn skulle kunna vara [[Mysteriet på Camelot]]. Klickar du 

på länken kommer en ny sida upp som erbjuder dig att skapa sidan. Gör det. 

 

Längst ner ska du fylla i följande kategorilänkar så din text blir lättare att hitta: 

[[Kategori:Svensk skönlitteratur]] 

Är det en ungdomsbok skriver du dessutom: 

[[Kategori:Svensk ungdomslitteratur]] 

Vet du när boken kom ut kan du fylla i en kategori även för det: 

[[Kategori:Skönlitteratur 2003]] 

 

Om boken inte är svensk från början skriver du istället i det landets kategorier. Är det en 

amerikansk bok skriven 1978 skriver du: 

[[Kategori:Amerikanska romaner]] 

[[Kategori:Engelskspråkig skönlitteratur]] 

[[Kategori:Skönlitteratur 1978]] 

Efter det sparar du det du gjort. Nu är du äntligen redo för att skriva själva boksidan. 
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Referensmallen 
 

Alla boksidor i Wikipedia har en referensmall kallad “Bokfakta” där du fyller i all fakta du vet 

om boken. Boken Alex Dogboy har till exempel följande referenmsall: 

{{Bokfakta 
|titel           = Alex Dogboy 
|undertitel      =  
|bild            =  
|bildbredd       =  
|bildtext        =  
|författare      = [[Monica Zak]] 
|otitel          =  
|ospråk          = [[Svenska]] 
|översättare     =  
|illustratör     =  
|omslagsbild     =  
|land            = {{Flaggbild2|Sverige}} 
|ämne            = [[Gatubarn]] 
|genre           = [[Ungdomslitteratur|Ungdom]] 
|förlag          =  
|år              = [[Litteraturåret 2003|2003]] 
|sv_år           =  
|typ             = [[Roman]] 
|sidor           =  
|vikt            =  
|mått            =  
|isbni           =  
|isbnl           =  
|isbnmp3         =  
|isbnp           =  
|isbne           =  
|huvudpersoner =  
|utmärkelser     =  
|kuriosa         =  
|seriens_namn    =  
|del_av_serien   =  
|föregås_av      =  
|efterföljs_av   =  
}} 
 

Som du ser är inte allt ifyllt. Det är för att samma mall används till alla böcker. Du fyller bara 

i det du känner till om boken, resten lämnas. Rader utan text visas inte upp för besökare. 
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Vad ska du skriva? 

Nu ska du skriva vad du vet om boken under olika underrubriker. Vilka som passar skiljer 

från bok till bok. En del böcker har aldrig filmats, andra har inte fått priser. Då tar du inte 

med de underrubrikerna. Det kanske finns något annat viktigt som inte har en underrubrik? 

Då skapar du den. 

 

Kom ihåg att alltid ange en källa till det du skriver. De får inte finnas texter på Wikipedia 

som saknar källor. En text utan källor kommer att raderas av Wikipedias administratörer 

och allt ditt nedlagda arbete försvinner. 

 

Skriv inte... 

Skriv inga spoilers. Ingen vill läsa på Wikipedia hur en spännande bok slutar. 

 

Skriv inga egna åsikter. Du skriver en faktasida om romanen, inte en bokrecension. Egna 

åsikter är helt förbjudna på den här sortens sida. 

 

Vilka är underrubrikerna? 

 

Vad är det för sorts bok? Skriv kort om boken utan någon underrubrik. Tänk på att bokens 

namn redan står ovanför som en stor, tydlig rubrik. Försök sammanfatta bakgrunden kring 

boken med drygt fem meningar.  

 

Därefter kommer underrubrikerna för de olika sektionerna Lämpliga underrubriker är: 

 

== Bakgrund == 

(Vet du något om varför författaren skrev just den här boken? Ibland kan den här 

informationen slås samman med den översta texten.) 

 

== Handling == 

(Detta är den längsta delen i din boksida, beskriv handlingen i stora drag.) 

 

== Karaktärer == 

(Vilka personer finns med i boken? Vad gör dem speciella?) 

 

== Platser == 

(Är det en fantasivärld? Vad gör den speciell? Ta bara med det här avsnittet om det är något 

speciellt med platsen där romanen utspelar sig) 

 

== Språk och stil == 

(Hur är boken skriven? Vilket berättarperspektiv har den?) 
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== Placering i tid == 

(Finns det så kallade tidsmarkörer? ser man i handlingen vilken tid romanen utspelar sig? Ta 

bara med det här avsnittet om det inte är uppenbart i handlingen) 

 

== Inspirationskälla  == 

(Finns det någon annan bok eller liknande som inspirerat författaren? Syns det i texten? Ta 

bara med det här avsnittet om det finns någon form av inspiration till boken,) 

 

== Mottagande == 

(Vad tyckte allmänheten och kritikerna när boken kom ut? Väcktes starka känslor? Ta bara 

med det här avsnittet om det uppstod någon form av debatt kring utgivninge.) 

 

== Adaptioner == (eller) == Dramatisering == (för teater eller ) == Filmatisering == (för 

film) 

(Har den blivit film? Finns boken som teaterpjäs? Har någon gjort en musical av boken? Ta 

bara med det här avsnittet om det finns den typen av vidarebearbetningar. Har boken filmats 

lägger du till kategorin [[Kategori:Böcker som blivit film]] och [[Kategori:Svenska romaner 

som blivit film]] om den är svensk, längst ner) 

 

== Priser == 

(Har boken blivit nominerad till ett litteraturpris eller har den fått ett litteraturpris? Skriv 

det här. Ta bara med det här avsnittet om boken fått en nominering eller fått ett pris. Det 

finns ingen allmän kategori utan du får söka upp prisernas sidor på Wikipedia och lägga till 

boken i rätt kategori. Har boken fått Augustpriset lägger du till kategorin  [[Kategori:Böcker 

tilldelade Augustpriset]] längst ner. Det är omöjligt att lista alla som delar ut bokpriser, du 

får söka fram den informationen själv.) 

 

== Externa länkar == 

(Kan man läsa novellen lagligt på Internet på t.ex. runeberg.org eller wikisource.org? Finns 

den filmad och filmen kan ses på t.ex. Youtube? Ta bara med det här avsnittet om det finns 

andra kopplingar. Ta bara med kopplingar som är lagliga.) 

 

 

Näst längst ner, alldeles ovanför kategorilänkarna, skriver du: 

 

== Referenser== 

=== Noter === 

<references/> 
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För läraren 

 

Att låta eleverna skriva en faktasida på Wikipedia om en bok täcker ett flertal mål i det 

centrala innehållet i svenskämnet för högstadiet, enligt LGR11: 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 
typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och 
ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 
 
• Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll 
och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.  
 
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande 
texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar 
och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 
 
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och 
dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till 
exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.  
 
• Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner 
 
• Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala 
medier 
 
 

 

 

Lycka till, tänk på att “Information not shared is lost”. 

 

//Ingemar Wiklund - Tjörn 20181117 
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