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Skapa konto

Gå in på Wikipedia på vilken sida som helst. Klicka Skapa konto.

Fyll i användarnamn och lösenord.

Captcha
används
under dina
första
redigeringar.

När du redigerar på Wikipedia som en representant
för Uppsala Universitet, så bör du tydligt visa det i
din användare genom att lägga till UU till ditt
användarnamn. Så här skriver man: Förnamn
Efternamn (UU). Till exempel Olle Terenius (UU).
Innan du sparar, kontrollera att ditt användarnamn
innehåller (UU).
E-postadressen fylls i för att bekräfta kontot. Den
går inte att läsa på Wikipedia, men kan användas
ifall du ber Wikipedia skicka dig lösenordet om du
skulle ha glömt bort det.

Skapa en användarsida
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Klicka på ditt användarnamn (i rött) för att komma till din användarsida. Klicka på Skapa (nästa
gång kommer det att står Redigera). Infoga Mall. Välj Profil UU som din mall.
1
2
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Så här ska din användarsida se ut när du är färdig
Namn och
universitet

List med
namnet på ditt
universitet

Namn i blått
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Redigera på Wikipedia 1
Leta upp den artikel som du vill ändra på och klicka Redigera

skriv eller klistra in texten precis som i Word.
Ibland är redigeringsläget inställt på kod och då kan man logga in och sedan klicka på en
symbol som ser ut som en penna för att byta till förenklat redigeringsläge.
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Redigera på Wikipedia 2
Oftast fungerar Google Chrome och Firefox bättre än
Internet Explorer när man redigerar Wikipedia.

När du är klar med din ändring, så titta på förhandsgranskningen och klicka Spara
När du sparar, så efterfrågas en beskrivning av vad du har gjort.
Det kan var en mycket kort beskrivning, till exempel ”Lagt in en referens”.
Det är särskilt viktigt att beskriva vad du har gjort ifall du tar bort text eftersom det kan vara
svårt att skilja från klotter/vandalism.
En Mindre ändring är verkligen liten, som till exempel att ta bort ett kommatecken.

6

Lägg in en referens
Sätt markören där du vill lägga in en referens.
Referera till en artikel eller lägg in en länk till en webbsida genom
att klicka på

Fyll i artikelns DOI eller webbsidans URL

Klicka Generera och sedan Infoga.
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Ifall du har frågor, så läs gärna instruktionerna på
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduktion

Om du inte kan hitta en lösning på eventuella problem
genom att titta på sidorna ovan, så kontakta
wikipedia@uu.se

