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Les på Wikipedia
Vi vet du allerede bruker Wikipedia, 
så her er noen tips som kan gi deg mer 
utbytte. Husk at Wikipedia lages på 
dugnad. Kvaliteten kan variere, selv om 
mye er bra, vær alltid kritisk!
Språk: Om artikkelen har mange skrive-
feil og virker som den er skrevet av en 
med dårlig språkfølelse, så er det et var-
seltegn, det samme gjelder om artikke-
len er merket med «Trenger språkvask» 
og lignende.
Litteratur og lenker: En utfyllende ar-
tikkel bør ha både en liste med relevant 
litteratur og lenker til andre nettsteder. 
Om det ikke finnes, så kan det være et 
tegn på at artikkelen er dårlig.
Mange språkversjoner: Med over 200 
språkversjoner så kan du ofte finne mer 
utfyllende informasjon på andre språk, 
se lenke til andre språkversjoner ne-
derst på menyen til venstre.
Sjekk diskusjonssiden og historikk: Alle 
artikler har historikkfane og de fleste 
har diskusjonsside; disse kan si mye om 
kvaliteten.

Bidra på dugnaden
Om du finner en feil i en artikkel, så 
trykk arkfanen «Rediger», og du kan 
korrigere artikkelen. Noen tips for å 
komme igang:
Vær modig: Hvis du gjør en feil, blir fei-
len som oftest raskt rettet opp igjen. 

Men husk at Wikipedia er et leksikon, 
med krav til nøytral behandling av stof-
fet.
Registrer en konto: Du kan redigere 
uten, men det gir en rekke fordeler som 
nybegynner å redigere fra en konto.
Plukk de laveste eplene først: Intet 
hindrer deg i å skrive en lengre artikkel 
med en gang, men begynner du med 
små redigeringer, så plukker du også 
opp de ulike reglene for artikkelskriving 
underveis.

Ingen eier en artikkel: Selv om du ofte 
vil oppleve å være den eneste som redi-
gerer på en artikkel, så husk at alle kan 
redigere der.
Bruk diskusjonssiden: Alle artikler har 
diskusjonssider, ved uenighet mellom 
to bidragsytere så start med en saklig 
diskusjon der.
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