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WIKIPEDIA NYBÖRJARKURS
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Varmt välkommen till Wikipedia!

Vi tycker det är kul att du hittat hit och välkomnar dig till gemenskapen. Vi hoppas att du vill
hjälpa till att bygga vidare på encyklopedin Wikipedia. Du behöver inte känna dig ensam
eftersom vi är väldigt många frivilliga som deltar. Som ny kan det vara svårt att veta hur man
gör och vad man kan och får göra eftersom Wikipedia är så stort och komplext. Men du kan
vara lugn: det klarnar efterhand och det finns alltid andra hjälpsamma personer man kan fråga.
Lycka till!

Syftet med denna nybörjarkurs är att du skall ha lättare att komma igång ordentligt (det är fritt fram att redigera
också utan att läsa kursen). Kursen består av de sidor som det länkas till i rutan ovan. Sidorna beskriver hur man
redigerar och skriver artiklar samt ger dig information om konventioner på Wikipedia. En del av sidorna är mycket
lätta att förstå även för de mindre datorvana, andra aningen svårare, men inte oöverstigliga de heller.
När du känner dig färdig med nybörjarkursen så finns manualen som ett referensverk när du stöter på problem eller
undrar över något.

Grundläggande råd
Vi börjar med tre tips:
• Sidan Sandlådan är till för att utföra olika typer av test och experiment i. Ett råd är att öppna den i en ny flik i

webbläsaren, eller ett nytt webbläsarfönster, för att ha den till hands när man läser om något man vill testa.
•• Kom ihåg att det inte gör något om det blir fel. Äldre versioner sparas alltid och artiklarna går enkelt att återställa.
• Du behöver inte lära dig allt utantill just nu – kom tillbaka när du behöver och har tid.

Nyttiga sidor
Om du inte hittar vad du söker i denna kurs eller har frågor rekommenderas följande länkar:
• Om Wikipedia - är en introduktion för besökare av Wikipedia, medan denna introduktionskurs riktar sig till dig

som vill redigera Wikipedias innehåll
• Deltagarportalen – en bra sida att utgå ifrån. Där finns många nyttiga länkar till sidor som kan hjälpa dig eller lära

dig förstå gemenskapen här eller se vad som är på gång.
• Tveka inte heller att fråga någon av våra faddrar om det är något du undrar (också de flesta andra här är gärna till

hjälp).
• Vanliga frågor – en samling av tidigare ställda frågor. Hittar du inte svaret på vad du undrar kan du ställa din

fråga här.
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Fortsätt kursen
…genom att klicka i rutan nedan:
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Alla kan redigera på Wikipedia; det är enkelt. Gör så här:

1. Surfa till sidan

Surfa till sidan som du vill redigera,
till exempel artikeln om deckare. Du
kan använda sökrutan uppe till höger
för att hitta en artikel.

2. Klicka på ”Redigera”

Redigera-fliken.

Klicka på fliken ”Redigera”, som finns högst upp till höger på varje
sida.
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3. Gör dina ändringar

Redigeringsfönster

Ändra sidans text i redigeringsrutan.
Det mesta i redigeringsrutan är vanlig
text, men för bland annat fetstil,
underrubriker och länkar mellan
artiklarna använder man en särskild
wikikod. Du kan läsa mer om
wikikoden på nästa sida.

4. Beskriv dina ändringar

Sparaknapp. Rutorna för mindre ändring och bevakningslista finns bara om du är
inloggad.

Beskriv kort vilka ändringar du
gjort i sammanfattningsfältet så att
andra enkelt kan se vad du har gjort.
Sammanfattningen visas i listan med
de senaste ändringarna och i artikelns
versionshistorik. Om man till exempel
har rättat ett stavfel kan man skriva
"stafvel -> stavfel", eller om man lagt
till en extern länk: "+extern länk". Läs mer om vanliga uttryck och förkortningar i sammanfattningsfältet.

Bocka för "Mindre ändring" om du till exempel bara korrigerat några stavfel i en längre artikel. Då blir det lättare
för andra användare i framtiden att se när de viktigaste ändringarna gjordes, när de tittar i artikelns versionshistorik.
Endast inloggade användare kan markera en ändring som mindre.

5. Spara
När du har redigerat färdigt klickar du på "Visa förhandsgranskning" och rättar eventuella misstag. När du är
färdig klickar du på "Spara".

Prova!
Det finns en särskild plats att experimentera vilt på: Wikipedia:Sandlådan. Där får du gärna prova.

Fråga en fadder!
Behöver du hjälp som du inte tycker att du kan läsa dig till? Då ska du inte tveka att fråga en av Wikipedias faddrar.
De kan hjälpa dig att förstå wikitekniken, Wikipedias policyfrågor och var du hittar information om Wikipedia.
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Det mesta i redigeringsrutan är vanlig text som kommer att synas likadant i artikeln. För att göra ett nytt stycke
används dubbel radbrytning (slå retur två gånger). För att länka ett ord till en annan artikel, omge det med dubbla
hakparenteser: [[såhär]].
I artiklar på Wikipedia används särskild wikikod för att bland annat formatera text med rubriker, kursiveringar och
fetstil. Wikikod är en form av märkspråk, med inslag av HTML, det vanliga märkspråket för webbplatser.

Rubriker och underrubriker
Rubriker och underrubriker är ett utmärkt sätt att ge en längre artikel lite struktur. Till exempel har artikeln om USA
delats upp i flera sektioner för att göra det lättare att få en snabb överblick över informationen.
Man skapar rubriker genom att omge ett ord med likamedtecken:
• == Huvudrubrik == (två likamedtecken)
• === Underrubrik === (tre likamedtecken)
• ==== Underunderrubrik ==== (fyra likamedtecken)
•• och så vidare
Artiklar som innehåller åtminstone fyra rubriker får automatiskt en innehållsförteckning högst upp på sidan.

Fet och kursiv text
Man kan markera att enskilda ord eller meningar i en text som ska vara kursiverade eller feta genom att omge ordet
med två eller fler apostrofer:
• ''kursiv'' blir kursiv (två apostrofer)
• '''fet''' blir fet (tre apostrofer)
• '''''fet, kursiv''''' blir fet, kursiv (två + tre = fem apostrofer)
På Wikipedia är det konvention att markera första förekomsten av uppslagsordet med feta bokstäver. Artikeln om
HTML inleds exempelvis med:

HTML (förkortning för Hyper Text Markup Language) är ett märkspråk [---]
En annan konvention är att markera titlar på böcker och filmer som kursiva:

Sture Dahlström: Tuppdagg

I artiklar om böcker blir det nödvändigt att kombinera dessa markeringar. Artikeln om Sagan om ringen inleds till
exempel med

Sagan om ringen eller Härskarringen, i nyöversättning Ringarnas herre (originaltitel The Lord of the Rings),
är en fantasyroman av J.R.R. Tolkien. [---]
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Vidare läsning
• WP:Redigering - mer om redigering och wikikoder
• WP:Stilguide - skrivregler och hur man bör använda formatering

WIKIPEDIA NYBÖRJARKURS
1. Introduktion — 2. Redigering — 3. Formatering — 4. Wikilänkar — 5. Källhänvisningar — 6. Diskussioner — 7.
Illustrationer — 8. Grundprinciper  — 9. Skapa konto!

Wikipedia:Introduktion till wikilänkar

WIKIPEDIA NYBÖRJARKURS
1. Introduktion — 2. Redigering — 3. Formatering — 4. Wikilänkar — 5. Källhänvisningar — 6. Diskussioner — 7.
Illustrationer — 8. Grundprinciper  — 9. Skapa konto!

Förutom artiklarna själva består Wikipedia av ett nät av länkar mellan dessa artiklar. Länkarna gör informationen i
relaterade artiklar lättillgänglig genom att artiklarna binds samman.
När ska man länka och inte är inte alltid så lätt att avgöra, men i allmänhet bör man vara restriktiv med att länka till
artiklar som inte har så mycket att göra med artikeln man placerar länken i. Filosofin är att varje länkat ord utgör ett
litet störningsmoment under läsningen, så nyttan av länken för läsaren bör uppväga störningsmomentet. Hellre en
länk för lite än en för mycket, speciellt när det gäller datum och årtal. En tumregel är att ställa sig frågan: ”Om jag
läste den här sidan, skulle informationen som länken leder till hjälpa mig?”
Om man bestämmer sig för att göra wikilänkar bör man vara så specifik som möjligt, till exempel inte länka till
Sverige om man menar Sveriges herrlandslag i fotboll eller inte till VM i fotboll om man menar VM i fotboll.

Hur man wikilänkar
Det är lika lätt att skapa en ny intern länk som att skapa en ny sida.
•• Genom att omge ett eller flera ord med dubbla hakparenteser skapar man en länk till sidan med det namnet:

[[faktoid]] blir faktoid
• Man kan också göra så att annan text än artikelns namn visas när man länkar. Det gör man genom att använda

lodstreck | :
[[Wikipedia:Välkommen|ny på Wikipedia]] blir ny på Wikipedia

•• Ibland räcker det med att lägga till exempelvis pluraländelser direkt efter länken för att hela ordet ska märkas som
länk:

[[parentes]]erna blir parenteserna
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Källhänvisningar, helst i form av fotnoter, är mycket viktiga på Wikipedia för att information ska vara verifierbar
och ha hög trovärdighet.
När du skriver en artikel, eller lägger till information i en befintlig artikel, så bör du i regel alltid ange vilken källa
informationen kommer ifrån.
Helst bör källan vara publicerad och trovärdig (till exempel en bok eller en tidskriftsartikel), men även någon annan
webbplats är bättre som källa än ingen källa alls. Information som inte är källbelagd kan komma att raderas av andra
användare.

Hur lägger man in källhänvisningar?
Källorna kan anges separat under en rubrik Källor eller Referenser i slutet av artikeln (läs mer om disposition av
artiklar), till exempel:

== Referenser ==

* Miller, E: ”Solen”, Academic Press, 2005, sid. 23.
Helst bör dock källorna anges som Fotnoter. Om du skriver så här i en artikel:

Enligt vetenskapsmän är solen ganska stor.<ref>Miller, E: ”Solen”,
Academic Press, 2005, sid. 23.</ref>

Månen däremot, är inte så stor.<ref>Smith, R:

[http://www.scientificamerican.com/moonsize ”Månens storlek”],
Scientific American, sid. 46-53, vol 2, No 46, 1982. ”Quotation in
original language”</ref>
== Fotnoter ==

<references />

...så blir resultatet det här:
Enligt vetenskapsmän är solen ganska stor.[1] Månen däremot, är inte så stor.[2]

Fotnoter
[1] Miller, E: Solen, Academic Press, 2005, sid. 23.
[2] Smith, R: ”Månens storlek” (http:/ / www. scientificamerican. com/ moonsize), Scientific American, vol 2, No 46, 1982, sid. 46-53.

”Quotation in original language”

Källbeskrivningen bör vara så detaljerad att läsaren kan beställa källan på ett bibliotek eller hämta den från nätet, och
kan kontrollera uppgifterna och värdera källans trovärdighet. För närmare information om hur källhänvisningar bör
utformas, se Wikipedia:Källhänvisningar.
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Testa själv
Det finns en särskild plats att experimentera vilt på: Wikipedia:Sandlådan. Välkommen att prova där!
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I varje sida på Wikipedia finns en särskild flik för en diskussionssida för diskussion om dess innehåll. Dessa
diskussionssidor är viktiga för Wikipedia, då de gör så att flera användare kan diskutera olika ståndpunkter och
frågetecken med varandra och på så vis förbättra artiklarna.

Diskussionernas innehåll
Diskussionerna bör hålla sig till det ämne som respektive artikel behandlar. Diskussionssidan kan exempelvis
användas till att ifrågasätta uppgifter i artikeln eller ge förslag till förbättringar. Även varje användarsida har en
diskussionssida kopplad till sig. Som nybörjare får man ibland frågor eller uppmaningar från erfarna användare på
sin egen användarsidas diskussionssida.
Wikipedias etikettsregler gäller för inlägg på diskussionssidor. Ju trevligare man uppför sig, desto större är chansen
att diskussionen förlöper smidigt.

Att skriva ett diskussionsinlägg

Klicka på fliken "Diskussion" för att komma till en artikels diskussionssida.

Om du startar en ny diskussion på en
diskussionssida som redan har
diskussionsinlägg om andra ämnen, så
bör man starta med att skriva in en
vanlig underrubrik för sitt inlägg längst
ner på sidan. Ännu enklare är att klicka fliken "Nytt ämne" på diskussionssidan, då får du ett separat formulärfält för
att skriva in en ny rubrik.
Om du vill svara på ett tidigare inlägg på en diskussionssida, så bör du i regel lägga kommentaren direkt efter det
inlägg som du svarar på. Man brukar då göra indrag vid sitt inlägg genom att börja raden med ett eller flera kolon (ett
mer än det inlägg man svarar på).

Signera
På diskussionssidor, till skillnad från artikelsidor, bör man i princip alltid signera sina inlägg. Det gör det lättare för
andra att följa diskussionen och enkelt att hitta till respektive användarsida. Enklaste sättet att skriva under är att
skriva fyra tilde, ~~~~. När sidan sparas, omvandlas detta automatiskt till användarnamn med länk till
användarsidan och tidsstämpel.

Exempel
Om du till exempel vill svara på denna fråga på en diskussionssida...

Föddes inte Jesus år noll? /Urbourbo 7 mars 2011 kl. 11.45 (CET)
...så kan du skriva:
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Föddes inte Jesus år noll? /[[Användare:Urbourbo|Urbourbo]] 7 mars

2011 kl. 11.45 (CET)

: Nej, för det finns inget år noll! / ~~~~

...och resultatet blir då:
Föddes inte Jesus år noll? /Urbourbo 7 mars 2011 kl. 11.45 (CET)

Nej, för det finns inget år noll! / DittAnvändarnamn 12 October 2012 kl. 13:19 (CET)
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Bilder och andra illustrationer förbättrar många artiklar på Wikipedia. Alla bilder lagras på Wikipedias
systerprojekt Commons.
Med en enkel wikikod lägger man in en bild från Commons i en artikel. För att ladda upp nya bilder på Commons så
måste de vara skapade av dig eller ha en tydlig licens.

Hitta bilder
På Commons finns drygt 6 miljoner filer att välja bland. Klicka här [1] för att komma till Commons och börja leta!
Du kan antingen gå via de olika rubrikerna på sidan eller använda sökrutan. En annan metod är att klicka på
interwikilänkarna i den artikel du skall illustrera och använda antingen en Commons-länk eller bilderna i de andra
språkversionernas artiklar för att hitta relevanta kategorier.
Om du hittar en bra bild, så kopiera eller skriv ner bildens filnamn (till exempel "Flag of Sweden.svg") och gå sedan
tillbaks hit till Wikipedia.

Ladda upp nya bilder
Om du inte hittar några lämpliga bilder på Commons, så får du gärna ladda upp nya bilder. Det grundläggande kravet
är att bilden måste vara fri. Fria bilder kan till exempel vara bilder som du tagit själv, eller gamla bilder vars skapare
varit död i över 70 år. Klicka här för att läsa mer och ladda upp en ny bild.

Lägga in bilder i artiklar

Exempel: Sveriges flagga

Man kan visa en illustration från Commons i en artikel med wikikod
som i princip ser ut så här:

[[Fil:bildnamn.filändelse]]

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Anv%C3%A4ndare:Urbourbo
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fil:Wikipedia_Swedish_student_hat.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Introduktion
http://en.wikipedia.org/wiki/Introduktion_till_redigering
http://en.wikipedia.org/wiki/Introduktion_till_formatering
http://en.wikipedia.org/wiki/Introduktion_till_wikil�nkar
http://en.wikipedia.org/wiki/Introduktion_till_k�llh�nvisningar
http://en.wikipedia.org/wiki/Introduktion_till_diskussioner
http://en.wikipedia.org/wiki/Introduktion_till_illustrationer
http://en.wikipedia.org/wiki/Introduktion_till_illustrationer
http://en.wikipedia.org/wiki/Grundprinciperna
http://en.wikipedia.org/wiki/Varf�r_skapa_ett_konto?
http://en.wikipedia.org/wiki/Illustrationer_(manual)
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Artiklar
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Systerprojekt
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Commons
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wikikod
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Licens
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Statistics
http://commons.wikimedia.org/wiki/Huvudsida
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Ladda_upp_filer
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fil%3AFlag_of_Sweden.svg
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Artikel
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wikikod


Wikipedia:Introduktion till illustrationer 9

Det vanligaste är att lägga bilden som en så kallad "miniatyrbild", så här:

[[Fil:bildnamn.filändelse|miniatyr|bildtext]]

Flaggan som syns här intill är till exempel inlagd med denna wikikod:

[[Fil:Flag of Sweden.svg|miniatyr|Exempel: Sveriges flagga]]

Man måste vara noga med versaler och gemener. Heter filen svg fungerar det inte att skriva Svg eller SVG.
Vissa filer som visas på engelskspråkiga Wikipedia är inte fria utan fair use, och kan då inte läggas ut på svenska av
upphovsrättsliga skäl.

Testa själv
Det finns en särskild plats att experimentera vilt på: Wikipedia:Sandlådan. Välkommen att prova där!

Vidare läsning
•• Wikipedia:Illustrationer (manual)
•• Wikipedia:Illustrationer (riktlinjer)
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Referenser
[1] http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Huvudsida
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På Wikipedia finns många riktlinjedokument. Det är dock inte nödvändigt att läsa dessa innan man börjar bidra. Här
nedan kan du läsa en sammanfattning av det viktigaste samlat under fem rubriker, Wikipedias fem grundprinciper,
som allt arbete utgår i från och som karaktäriserar projektet.

Wikipedia är ett uppslagsverk. Alla artiklar måste sträva efter verifierbarhet: material som inte kan verifieras kan tas bort, så var snäll
att inkludera trovärdiga källor. Wikipedias artiklar är inte rätt ställe för att uttrycka personliga åsikter, erfarenheter eller argument.
Originalforskning, dina egna idéer och tolkningar kan inte verifieras, och är därför inte lämpliga. Wikipedia är inte en plattform för
reklam, en talarstol eller samling över webblänkar. Wikipedia är inte en tidning eller en samling av källdokument – denna typ av innehåll
finns det plats för på Wikimedias systerprojekt.

Wikipedia tar inte ställning. Detta innebär att vi strävar efter att artiklar inte ska förespråka ett enskilt perspektiv. Ibland kräver detta
att flera perspektiv framhävs, med en saklig beskrivning av alla dessa perspektiv, med kontext för varje perspektiv. Presentera inte ett
perspektiv som ”sanningen” eller ”det bästa perspektivet”, men som den etablerade eller vanligaste uppfattningen. Det innebär att
källbelägga med verifierbart och pålitligt material så ofta som möjligt, särskilt i ämnen som kan anses kontroversiella. När en konflikt
uppstår angående neutralitet, deklarera en ”nedkylningsperiod” och markera artikeln som omdiskuterad, red ut detaljerna på
diskussionssidan och följ gemensamma beslut.

Wikipedia har ett fritt innehåll som alla kan redigera. All text på Wikipedia finns tillgängligt under Creative Commons
erkännande-dela lika 3.0 (cc-by-sa 3.0) [1] och kan distribueras och länkas i enlighet med denna. Ingen äger en artikel på Wikipedia, och
alla artiklar kan komma att ändras av vem som helst, det du bidrar med kan alltså fritt redigeras och distribueras i enlighet med licensen.
Bryt inte mot upphovsrätten eller lägg in material som inte är kompatibelt med licensen cc-by-sa 3.0. Du kan kopiera material från
Wikipedia till andra dokument, om du följer licenserna .

Wikipedia har en uppförandekod. De som bidrar till Wikipedia har många olika bakgrunder, och har i många fall vitt skilda
synvinklar. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket. Det är viktigt att
följa etikettreglerna.

Wikipedia har inga fasta regler. Du behöver inte känna till alla riktlinjer, utan var djärv när du redigerar! Även om perfektion är ett
mål så är det inte nödvändigt. Alla sidversioner sparas, så du kan inte av misstag förstöra något. Det innebär också att det du skriver här
kommer att bevaras för eftervärlden.

Referenser
[1] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/ deed. sv
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Skapa ett konto nu
( krypterad server [1])

Film som visar hur man skapar ett konto. Större
format.

Du måste inte logga in för att läsa på Wikipedia. Du måste inte ens
logga in för att redigera artiklar på Wikipedia. Nästan vem som helst
kan redigera nästan vilken sida som helst vid vilken tid som helst, även
utan att logga in, och flera erfarna användare väljer att redigera
oinloggat. Det sagt så är det snabbt, gratis och anonymt att skapa ett
konto och det anses generellt sett som en bra idé av flera skäl.

Sammanfattning av fördelar

Inloggade användare kan:

• Redigera halvskyddade sidor (ditt konto måste vara minst fyra dagar gammalt för att göra detta).
•• Ge artiklar nya namn.
•• Ta emot och skicka epost till andra användare (valfritt).
•• Använda personliga inställningar för ditt konto.
•• Skapa en bevakningslista som spårar ändringar som görs på artiklar som intresserar dig.

Andra fördelar
• Bruk av ett användarnamn som du väljer, förutsatt att det är lämpligt och inte redan används av någon annan.
•• Möjligheten att enkelt se alla dina bidrag via länken "Mina bidrag".
•• Möjligheten att justera webbplatsens utseende som du ser den.
• Möjligheten att rösta i ansökningar om administrativ behörighet och val till Wikimedias styrelse.
• Möjligheten att redigera utan att avslöja din IP-adress. (Din IP-adress kommer fortfarande sparas och vara

åtkomlig för ett mycket litet antal högt betrodda användare som är IP-kontrollanter.)

Förklaring av fördelarna

Användarnamn
Om du skapar ett konto kan du välja användarnamn förutsatt att det är tillgängligt och unikt. Redigeringar som
du gör när du är inloggad kommer att attribueras detta namn. Det betyder att du får fullt erkännande för dina bidrag i
sidans historik (när du inte är inloggad kommer redigeringarna helt enkelt attribueras din IP-adress). Du kan också se
alla dina bidrag genom att klicka på länken "Mina bidrag", som inte är synlig när du är oinloggad.
Du kommer att få en egen permanent användarsida där du kan skriva lite om dig själv. Även om Wikipedia inte är
platsen att skapa en personlig hemsida så kan du till exempel använda den för att visa ett par fria bilder och skriva
om dina hobbies med mera. Många användare använder sin användarsida för att hålla en lista över de artiklar de är
mest stolta över, eller för att samla annnan värdefull information från Wikipedia.
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Du kommer även få en permanent användardiskussionssida där du kan kommunicera med andra användare. Du får
ett meddelande varje gång någon skriver till dig på din användardiskussion. Om du väljer att ange din epostadress
kan andra användare även kontakta dig via epost. Detta är anonymt, användaren som skickar till dig kommer inte
kunna se din epostadress (förutsatt att du inte svarar förstås).

Anseende och anonymitet
Du måste inte avslöja din verkliga identitet, men att ha ett konto ger dig en fast identitet på Wikipedia som andra
användare kommer känna igen. Även om vi välkomnar anonyma redigeringar kan du genom att logga in under ett
pseudonym bygga upp ett anseende och få respekt från andra användare genom dina bra redigeringar. Det är också
enklare att kommunicera och samarbeta med en användare som du vet vem de är (åtminstone, vem de är på
Wikipedia). Det är också enklare för erfarna användare att förutsätta att du har goda avsikter om de ser att du tagit
dig tid att skapa ett konto (och du kan mycket väl bli en erfaren användare själv någon dag!). Efterhand som ditt
goda anseende växer kan du få ytterligare befogenheter som tillbakarullare och administratör. Detta är inte möjligt
för en oinloggad användare.
Om du inte är inloggad kommer alla dina redigeringar vara publikt attribuerade din IP-adress. Om du loggar
in kommer dina redigeringar publikt istället vara attribuerade ditt användarnamn, och endast internt till din IP-adress.
Se Wikimedias integritetspolicy för mer information.
Under förutsättning att du väljer ett användarnamn som inte kan härledas till dig är du faktiskt mer anonym inloggad
än som en "anonym", oinloggad, användare eftersom din IP-adress döljs. Du bör överväga flera faktorer, inklusive
anonymitet och risken för eventuella trakasserier utanför Wikipedia, när du väljer ditt användarnamn.
I vilken grad detta påverkar din anonymitet varierar, beroende på din internetleverantör, lokala lagar samt dina
redigeringar på Wikipedia. Var medveten om att Wikipedias riktlinjer kan ändras.

Fler redigeringsfunktioner
Wikipedia ger tillgång till ett flertal extra funktioner för den som skapar ett användarkonto:
• Registrerade användare kan justera en lång rad inställningar på Wikipedia för att det ska passa deras personliga

preferenser. Ännu fler möjligheter till individualisering finns för avancerade användare genom att skapa
personliga stilmallar och skript. Bägge dessa funktioner är endast tillgängliga för registrerade användare.

• En viktig funktion som aktiva användare ofta anser sig inte kunna klara sig utan kallas bevakningslistan. När du
loggar in får du en ny länk (eller tab) på varje sida du besöker, kallad "bevaka". Med denna kan du hålla ett öga på
artiklar som intresserar dig genom att spara dem till din "bevakningslista" - din personliga lista som sparas på
Wikipedias servrar. När du tittar på din bevakningslista kan du se vilka av dina "bevakade" artiklar som har
redigerats nyligen tillsammans med redigeringskommentar och en snabblänk där du kan se exakt vad som har
ändrats ("diff"-länkar)

• Registrerade användare kan också markera sina redigeringar som mindre (se länken för detaljer).
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Användarinställningar
Som en registrerad användare kan du justera hur MediaWiki beter sig på många olika sätt i inställningarna i
Special:Inställningar. Där kan du till exempel ändra följande inställningar för hur saker visas:
• Under utseende: välj mellan olika val för hur webbplatsen ska se ut.
• Under matematik: hur matematiska formler ska visas.
• Under filer: hur stora thumbnails som ska visas av bilder.
Samt en rad andra inställningar:
•• Hur du signerar ditt användarnamn
•• Hur stor redigeringsrutan ska vara
•• Hur sidor ska presenteras i senaste ändringar
•• Och många fler

Blockerad?
Delade IP-adresser som nätverk vid skolor och företag eller proxyservrar blockeras ofta för vandalism vilket, tyvärr,
också kan drabba oskyldiga personer på samma nätverk. Men registrerade användare kan begära att den nuvarande
blockeringen av deras IP-adress begränsas till att bara gälla oinloggade användare så att inloggade kan fortsätta bidra
till Wikipedia. Om du för närvarande är blockerad från att skapa ett konto föreslår vi att du gör ett av följande:
• Försök igen efter att blockeringen på din IP-adress har löpt ut. Gå till mina bidrag och följ länken till
Blockeringsloggen högt upp på sidan för att se hur lång blockeringen är.

•• Skapa ett konto från en annan plats vars IP-adress inte är blockerad, till exempel ditt arbete, hem, lokala bibliotek
eller ett internetcafé och logga sedan in via det blockerade nätverket.

•• Be en vän du litar på, som använder en annan IP-adress, att skapa ett konto till dig. Kontots lösenord går sedan att
ändra via inställningarna.

Skapa ett konto nu
( krypterad server [1])

WIKIPEDIA NYBÖRJARKURS
1. Introduktion — 2. Redigering — 3. Formatering — 4. Wikilänkar — 5. Källhänvisningar — 6. Diskussioner — 7.
Illustrationer — 8. Grundprinciper  — 9. Skapa konto!
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