Oppskrift Wiki-redigering biografi - Kvinnemuseet
Å redigere på Wikipedia er et dugnadsarbeid. Enten du starter en ny artikkel, eller redigerer
en en allerede eksisterende artikkel. Ingen “eier” artiklene, og en artikkel kan hele tiden
endres og redigeres. Det er litt av poenget med dette nett-leksikonet: ingen har fullstendig
definisjonsmakt - den tilhører alle bidragsyterne.
Å starte en ny artikkel, kan dermed ses på som å starte en samtale om et tema/person/sted.
Selv om du starter en artikkel, er det ikke gitt at innholdet forblir slik du startet den. Innhold
og nye redigeringer kan også diskuteres på artikkelens “diskusjonsside”.
Spilleregler på Wiki:
Fordi Wikipedia består av et nettverk av utrolig mange språkversjoner, artikler, bidragsytere
og administratorer, må vi ha noen felles spilleregler som ligger til grunn. Retningslinger for
referansebruk, oppsett på artikler og for leksikalsk relevans danner et grunnlag for felles
spilleregler.
Kilder og referanser:
Wikipediaartikler skal ha et godt referanseverk. Alle vesentlige opplysninger og påstander
skal dokumenteres med referanser. Referansene skal fortrinnsvis være nettkilder, fordi disse
er lette for leseren å finne. Bøker, aviser og tidsskrift er også gode kilder, dersom de finnes
på nett er det å foretrekke. NAsjonalbibliotekets nettsamling Bokhylla/nb.no har en enorm
samling av digitaliserte bøker.
Leksikalsk tekst og notabilitet:
Teksten skal ikke være argumenterende eller inneholde udokumenterte påstander. En
tommelfingerregel er at en person må være publisert (ha utgitt noe) for å være leksikalsk
notabel. I kunstverden er dette litt mer diffust, men en rettesnor kan være at en kunstmaler
skal ha hatt sitt verk utstilt i galleri for å være leksikalsk notabel.
Ellers står dette om relevans på Wiki:
Generelle kriterier for personer:
●

Utgivelser (bøker eller annet) gjennom anerkjente publiseringskanaler kan gjøre en
person relevant.
○ Artikler i et vitenskapelig tidsskrift gir relevans[1]

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:
●
●

slektskap med leksikonverdig person (etablert praksis). Men se også #Kongelige og
geistlige.
ytt noe kun i hjemkommunen[2]

Balanse i artikkelen er også viktig:

Balansert
I biografier, særlig om nålevende, er det viktig at omtalen gir et balansert og proporsjonalt
helhetsbilde av en persons liv og virke. Vi ønsker ikke at hovedvekten i en biografi skal ligge på

kuriøse eller kontroversielle enkeltepisoder, eller at en biografi skal bestå av andres meninger
om vedkommende.
Å ivareta denne helhetlige balansen er et ansvar for alle som bidrar til artikkelen. Ingen kan
fraskrive seg ansvaret og «håpe at nestemann sørger for balanse».

Oppbygging og oppsett: https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Oppsettsveiledning
Wikiartikkel biografi: https://no.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Biografier
Det bør gå klart fram av innledningen på artikkelen hvorfor personen har tilstrekkelig relevans for
en omtale. Det er utarbeidet egne relevanskriterier for en del grupper, se Wikipedia:Relevans.
1.
2.
3.
4.
5.

Navn (i uthevet skrift) og titler (ikke uthevet skrift).
Fødsels- og dødsdato (i formatet «født dag måned år, død dag måned år»)
Nasjonalitet
Yrke/beskjeftigelse
Hvorfor personen er kjent.

Eksempel på første setning:
Jacobine Camilla Collett (født Wergeland 23. januar 1813 i Kristiansand, død 6. mars 1895 i
Oslo [da Kristiania]) var en norsk skjønnlitterær forfatter, essayist og kvinnesaksforkjemper. Både
som romanforfatter og kvinnesaksforkjemper var hun en pionér.
Videre er det naturlig med et avsnitt som trekker fram elementer fra personens liv og virke.
Overskrifter i en biografi er ofte:
●

Liv og virke

●

Ettermæle

●

Bibliografi

●

Ekstern litteratur

●

Referanser

Å redigere artikler på Wikipedia:
● Åpne nettleseren din. Brukere med Internet Explorer opplever ofte problemer med
redigeringsprogrammet i Wikipedia.
● Gå til Wikipedia bokmåls forside: https://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside
● Lag ny bruker eller logg inn
Dersom du vil øve deg før du redigerer i Wiki-artikler, kan du bruke Sandkassa:
https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sandkasse

For å starte en ny biografi/artikkel:
Skriv inn navnet i søkefeltet (sjekk korrekt stavemåte). Når artikkelen ikke eksisterer, får du
opp en rødlenke. Trykk på denne for å opprette artikkelen.
Dersom du skal redigere i en allerede eksisterende artikkel, trykk på “rediger” i artikkelens
høyre hjørne.
Velg “visuell redigering”/”visual editor”
Denne ligner mer på skriveprogrammer som word enn det andre redigeringsalternativet
“rediger kilde”, som forutsetter koding av tegn og funksjoner i teksten.
Når du har redigert en side, skriver du en kort forklaring på hva du har gjort i «forklaringsboksen»
under redigeringsboksen. Når du har gjort endringene du ønsker, kan du bruke
«forhåndsvisning»-knappen for å se hvordan dine endringer ser ut. Når du trykker «lagre siden»,
vil dine endringer øyeblikkelig bli lagt til.

Bildebruk
Alle bilder på Wikipedia-artikler ligger på databasen www.wikimediacommons.com under fri
delingslisens (cc-by-sa 3.0 eller høyere).
Eksisterende bilder kan hentes til wikiartikkelen du redigerer på når du trykker på “sett inn
bilde”.
Bilder som ikke allerede ligger på Wikimedia Commons må lastes opp, registreres under fri
delingslisens og så kan den brukes i Wiki-artikkelen din.
Her kan du lese mer om bildebruk, pndsverk og rettigheter på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Retningslinjer_for_billedbruk

