Oversikt koder i Wikipedia
For å endre en artikkel, klikk på fanen Rediger øverst og til høyre på siden. Skriv inn ny tekst, legg
noen ord om hva du har gjort i feltet Forklaring og trykk på knappen for Lagre siden under
redigeringsvinduet. Din redigering er nå synlig for alle brukere av Wikipedia. Om noe ble ble feil eller
du vil utvide teksten, gjenta prosessen. Husk at alt i Wikipedia lagres i databaser, du kan ikke ødelegge
siden. Alle tidligere versjoner av en artikkel ligger under fanen Vis historikk og endringer kan lett
tilbakestilles ved å klikke Fjern denne endringen.

Kode

Beskrivelse

Knapp

Resultat

Kursiv

''Bok i kursiv''

Bok i kursiv

Fet skrift

'''Oslo'''

Oslo

Seksjonsoverskrift

== Overskrift 2 ==
=== Overskrift 3 ===
==== Overskrift 4 ====

Oslo
Oslo
Oslo

Lenke til en annen
[[Henrik Ibsen]]
artikkel på Wikipedia,
såkalt intern lenke
Lenken til annen
[[Nidarosdomkirke|domskirken]]
artikkel med ulik
tekst vist
Lenke utenfor
[http://www.vg.no/ VG]
Wikipedia
Punktlister

* En stjerne for ett innrykk
** To stjerner for to innrykk

Nummerlister

# Nummerlister er nyttig
## To tegn gir ekstra innrykk

Bilde med
billedtekst

Henrik Ibsen

domskirken

VG
En stjerne
To stjerner
1 Nummerlister er nyttig
1 Nummerlister er nyttig

[[Fil:Sami flag.svg|mini|Flagg]]
Flagg

Ved innlegg på
diskusjonssider
brukes signatur

~~~~
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Legge inn referanse

<ref> [http://www.samfunnsliv.
no/sam-17-99.htm samfunns
liv.no: Opprøret i
Kautokeino 1852]</ref>

Dommen mot opprørerne
markerte starten på en periode
med sterkere fornorskning av det
samiske folket i Norge. [1]

Referanseseksjon
i artikkelen

== Referanser ==
<references/>

Referanser
1. ^ samfunnsliv.no: Opprøret i
Kautokeino 1852

Du finner mer informasjon om du klikker på valg for Hjelpesider i menyen øverst til venstre på hver side.
Husk at du også kan se hvordan artikler er formatert ved å åpne de med fanen Rediger øverst på siden.

