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Diskussionssidor i  Samsyns wiki

Några instruktioner om hur de hittas, används 
och fungerar 



● Alla sidor i wikin har en 
parallell diskussionssida.

● Den har sin länk upptill på 
varje sida där det står 
Diskussion.

● När länken till sidan är blå 
betyder det att där finns 
diskussionsinlägg.

2

Hitta till begreppets diskussionssida



Använda diskussionssidan

● Den här diskussionssidan 
har ett inlägg, som skrevs 
av Pål för 18 dagar sedan. 

● Diskussionssidan  kan 
användas som en 
dokumentationsyta för hur 
man jobbar med sidans 
innehåll.

● Diskussionssidan kan 
också användas för att 
ställa frågor till andra som 
rör hur sidan ser ut eller 
vad den tar upp och inte.
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Svara på ett inlägg

● När man börjar skriva ett 
svar vecklas en lite större 
dialogruta ut. 

● När inlägget är färdigt 
klickar man på “Svara” för 
att spara inlägget i tråden.

● Sitt namn kommer 
automatiskt att läggas till 
på raden innan inlägget 
så att avsändaren tydligt 
syns. 
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Starta en diskussion

● När länken till 
diskussionssidan är röd, 
finna inga inlägg ännu.

● Vem som helst som har 
ett konto i wikin kan starta 
en diskussion. 
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Välj ämne för diskussionen 

● Börja med att skriva 
ämnet för diskussionen.

● Ämnet blir också namnet 
på tråden.

● Exempel på ämne kan 
vara något beskrivande 
som “Fler referenser” eller 
“Problem med länk”. 
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Starta en diskussion

● Det här 
diskussionsinlägget fick 
ämnet “Utökning”

● I rutan under skriver man 
in sitt inlägg.

● När man är färdig sparar 
man inlägget genom att 
klicka på “Lägg till ämne”.

● Namnet på den som 
skriver inlägget kommer 
automatiskt att läggas till 
inlägget så det tydligt syns 
vem som är avsändaren.
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Bevaka en diskussion

● Om man har en 
begreppssida på sin 
bevakningslista får man 
automatiskt notiser om 
någon gör ett 
diskussionsinlägg på den 
sidan. 

● Genom att klicka på den 
lilla stjärnan upptill lägger 
man till en sida på sin 
bevakningslista.

● När en ändring sker på 
bevakningslistan skickas 
ett e-post om det så att 
man kan följa eller svara i 
diskussionen.
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Andra diskussionssidor

● Varje användarkonto har 
också en parallell 
diskussionssida, som kallas 
för användardiskussion. 

● Sin egen diskussionssida 
syns uppe bland 
användarverktygen.

● Den här diskussionssidan 
används när man vill skriva 
till någon annan i projektet 
utan att det är särskilt 
kopplat till något av 
begreppen.

● Även alla inlägg på en 
användardiskussions syns 
för andra i Samsyns wiki. 9


