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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er en redigert versjon av foredraget Anne Eilertsen og Kjell-Olav Hovde holdt om SNL på NKUL 2018.Takk til alle som deltok og som kom med fine spørsmål og tilbakemeldinger!Årsmeldingen vår kan du lese her: https://lillenorske.no/wp-content/uploads/2018/01/arsmelding-2017.pdf
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her er et øyeblikksbilde fra leserstatistikken til SNL. Det som leses mest er verdensreligionene, stoff fra andre verdenskrig, sentrale naturfagsbegreper og litteraturhistorie. Alt er pensumstoff, og statistikken viser at elever er den største og tydeligste brukergruppen til SNL.  
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Leserstatistikk for noen enkeltartikler over hele året 2017. Den viser tydelige mønstre: Ingen leser om islam og om litteraturhistorie i sommerferien. Noen artikler har veldig sesongbetonte lesemønstre, som påske, jul og Ja vi elsker. Sperregrense leses på valgdagen. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Store norske leksikon er et gratis allmennleksikon, skrevet på bokmål og nynorsk. Her kan du finne 200 000 artikler på tvers av alle fagområder. Leksikonet redigeres av fagfolk. Alle kan bidra. Leksikonet er organisert som en forening hvor alle universitetene og flere kunnskapsinstitusjoner er medlemmer. Halvparten av de som skriver er fra universitetene.  
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi publiserer fire leksikonverk på nett. Om du søker får du treff i alle verkene. På forsiden til SNL finner du lenker til de ulike verkene. To av verkene oppdateres, to er statiske.- Store norske leksikon oppdateres kontinuerlig.  - Store medisinske leksikon er medisindelen av SNL og oppdateres kontinuerlig.- Norsk biografisk leksikon ble publisert 2000-2005 og består av 6000 biografier om norske menn og kvinner. Vi oppdaterer foreløpig bare med dødsdato. - Norsk kunstnerleksikon er et verk vi publiserer på vegne av Nasjonalmuseet. Det består av 3500 artikler om norske kunstnere med fokus på kunstnerskapet. Det ble publisert som papirverk 1981-1983 og oppdateres ikke. 



Kildekritikk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som lærere er dere opptatt av å lære elevene kildekritikk. Vi vil si noen ord om hvordan elevene møter SNL som kilde.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
95 % av leserne våre kommer ved at folk googler. SNL kommer ofte høyt opp.Vi tror det er viktig at et seriøse nettsteder kommer høyt opp, for både skoleelever og andre lesere klikker ofte på de første treffene de får.Når jeg søker etter kulturmarxisme får jeg opp seriøse nettsteder som SNL og Wikipedia, men også  høyreradikale og ekstremistiske nettsteder, som Vigrid og Frihetskamp.net.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Men det er også en god del nettsteder som er langt vanskeligere å oppdage at er høyreekstremister.Dette er Metapedia, et nettsted som utseendemessig ligner til forveksling på Wikipedia men som ikke har noe med Wikipedia å gjøre, utover at de bruker samme publiseringsplattform. Metapedia ble startet av svenske nynazister og finnes i dag i en rekke språkutgaver. Det er sannsynligvis delfinansiert av Russland.Innholdet ser til dels helt tilforlatelig ut – man skal holde tunga ganske rett i munnen for å se at man er på et nazistisk nettsted.Metapedia publiseres i Wikipedias programvare. Vi er ikke bekymret for spredning av direkte løgner (de er ofte lettere å avsløre), men for at det skal oppstå en glidning i historieperspektiver og forklaringer av hvordan samfunnet virker. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Slik ser artiklene I SNL ut.- De har en ingress, overskrifter, bilder.- De har en forfatter til venstre - Artiklene er signert og merket med lisens (CC eller begrenset)- Bildene er signert og merket med lisens (CC-varianter og begrenset/copyright) - Alle artikler hører til et fagområde som du ser I brødsmulestien over artikkelen (ikke synlig på mobil) - Hvert fagområde har en fagansvarlig som du ser under artikkelen.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Leksikonet praktiserer et prinsipp om ekstrem åpenhet. Om du klikker på "Se alle endringer" under artikkelen så kan du se alle endringer som er gjort med artikkelen etter at den kom på nett.Ved å klikke på hver enkelt versjon kan du sammenligne og se hva som er gjort siden forrige versjon. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilbake i artikkelen kan vi se på «brødsmulene» over teksten (under toppbildet) De viser hvor i kategoritreet vi befinner oss. Klikker vi på soleiefamilien ….
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klikker du på lenken soleiefamilien i brødsmulestien, får du se de andre artiklene i kategorien.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klikker du på fagansvarlig-lenken (navnet) får du se hva hun er fagansvarlig for, du kan lese litt om kompetansen hennes og se hva hun har gjort I leksikonet. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Leksikonet har rundt 750 fagansvarlige. Her er noen av dem. Omtrent halvparten er ansatt ved universitetene. Noen av dem har ansvar for noen få artikler. Andre har ansvar for store områder.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi prøver å legge til rette for elevene med tilgjengelige ingresser, overskrifter, internlenker til ordforklaringer, omvendt pyramidestruktur. Vi prøver å få skribentene til å se for seg at ungdomsskoleelever skal få med seg det de trenger. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
I artikkelen lenker vi til andre leksikonartikler. Under overskriften Eksterne lenker peker vi til andre seriøse nettsteder. Dette er redaksjonelt utplukkede kilder. Nederst er det et utvalg litteratur til videre lesning. 



Store norske ❤ Wikipedia
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange spør oss om hva vi tenker om Wikipedia. Vi synes Wikipedia fyller en viktig rolle og har mye godt innhold. Vi har ulike måter å kvalitetssikre på og vi er opptatt av å fremheve fordelene ved den redaksjonelle modellen til SNL hvor alle må skrive under fullt navn og hvor fagfolk og redaksjon kontrollerer det som publiseres. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvis vi sammenligner topplista vår med Wikipedia, er det ganske tydelig at vi brukes på ulik måte.Fellesnevneren for de mest leste artiklene våre er kompleksitet, analyse og bakgrunn; emner der det er en fordel at artiklene er skrevet av en forsker.Wikipedia er mye bedre enn oss i å dekke populærkultur og geografi, og det vises også ganske tydelig i lesertallene.Det virker som om brukerne våre forstår forskjellen mellom oss og Wikipedia. Vi dekker ulike behov, og vi tror at samfunnet trenger oss begge. 



Temasider

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noe ganske nytt i leksikonet er at vi samler artikler fra ulike fagområder på egne temasider. �Vi velger ut temasider med tanke på skoleelever. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når man leser en artikkel kan man se om den er del av en temaside. Det blå feltet over bildet til høyre viser at artikkelen hinduisme er del av temasiden #Verdensreligioner 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Temasiden #Verdensreligioner samler viktige religionsartikler. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Temasiden #Stortingsvalg samler atikler om valgordning og om politiske partier og politikere.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Temasiden #Samer samler artikler om samenes historier, Sametinget,  samerett, samisk kultur, kulturpersonligheter osv. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Temasiden #Naturfag samler sentrale naturfagsartikler. Det vil bli laget temasider om de sentrale temaene på læreplanen: genetikk, økologi, energi osv.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Temasiden #Land i verden samler artikler om alle verdens land. Vi har et veldig stort apparat av fagfolk som oppdaterer hovedartiklene om land og underartikler. Landartiklene er bæresøyler i leksikonet. Fra artikkelen Angola kan du bevege deg utover til spesialartikler om Angolas næringsliv, Angolas kultur, Angolas geografi osv.  
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi vil gjerne komme I kontakt med lærere. Bli med Facebookgruppa vår, SNL skole. Her kan du komme med tilbakemeldinger og spørsmål. Her vil vi dele temasider og annet som er relevant for lærere og elever.



Sniktitt på nytt design i leksikonet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Deltagerne fikk se skisser til nytt design. Når de ikke er tatt med her er det fordi de nettopp var skisser som vi ønsket tilbakemelding på. Nytt design kommer i løpet av høsten 2018.



Store norske leksikon på eksamen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Store norske leksikon er et av nettstedene som Utdanningsdirektoratet tillater på tentamen og eksamen. Siden det er mulig å kommunisere i SNL har vi laget en juksesikker versjon. Vi er i kontakt med fylkeskommuner, kommuner og skoler for å få IP-adressene til eksamensnettverkene slik at vi kan stenge for kommunikasjon fra disse brukerne. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lykke til på eksamen!
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