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Kokeiltiin yhteisöllistä kirjoittamista: 
http://etherpad.com/WrXiiraPyR 

Yhteisöllisen kirjoittamisen sovellukset 

WIKIT 
 
‐ Verkkosivuja tai verkkossa olevia dokumentteja, joita "kuka tahansa" saa muokata 
‐ Voi olla julkinen tai suojattu. 
‐ Kirjoitus ja lukuoikeutta voi määritellä erikseen. 
‐ Tunnetuin on wikipedia (tietosanakirja, jossa 100 000 artikkelia keväällä 2007 -> nyt yli 200 000) 

fi.wikipedia.org 
  

TOIMINTAPERIAATE 
  
‐ Toiminta perustuu kollektiiviseen tiedon rakentumiseen. Kollektiiviseen älykkyyteen. 
‐ Käyttäjät sisällön tuottajina, käyttäjätuotanto 
‐ Muistuttaa paljon tekstiasiakirjaa, mutta sen vahvuus onkin jakamisen helppoudessa ja nopeudessa, 

sekä tallentumisessa. 
‐ Myös vanhat versiot tallentuvat palvelimille. 
  

PEDAGOGINEN  NÄKÖKULMA 
  
‐ Kollektiivista tiedon rakentumista, jossa kommunikointi on hyvin demokraattista. 
‐ Yhteisön jäsenten tulee tiedostaa roolinsa. "Muut voi muokata tekstiäsi" 
‐ Ajasta ja paikasta vapaa yhteistyömuoto. 
‐ Saatavuus ja talletettavuus 
‐ Oiva keino rakentaa yhdessä tietoa, suunnitella jotain tai ylläpitää esim. asiakirjaa. 
  

YKSILÖN VASTUU 
  
‐ Wikissä ei automaatisesti näy, kuka on kirjoittanut mitäkin.  
‐ Tiedon kriittsen tarkastelun taito 
‐ Vastuu paitsi itsestä, niin myös muusta yhteisöstä. 
‐ Muiden kunnioittaminen, mutta myös rohkeus muokata muiden tekstiä 
  
  
Oppilailla joskus iso kynnys korjata opettajan tietoa. :) Ja joskus toisiensakin, ainakin kielikursseilla. Varmaan 
vaatii opettelua ja tottumista ennenkuin toimii opiskelijoiden työvälineenä. Minä kannatan kyllä avoimuutta, 



opiskelijan on hyvä oppia se, että pitää seisoa sanomistensa takana. Hyvät pelisäännöt yhteisölliseen 
kirjoittamiseen ovat siis paikallaan. 
  
On erilaisia keinoja, sääntöjä tai toimintatapoja, mitä yhteisöllisessä kirjoittamisessa voidaan soveltaa. 
Jos kyseessä jotenkin rajattu yhteisö 
‐ Värien käyttö (muokattu, lisätty ja valmis teksti oman väriseksi.) 
‐ Roolien jakaminen. (Heitellään ideoita ja määrätään joku koostamaan) 
  
Onko kukaan käyttänyt tätä (siis läsnäolijoista) ja millaisia kokemuksia tullut opiskelijoilta? 
tätä wikiä? :) en muita kyllä pbwiki ollut opetuksessa 
  
  
HUOM! Katso esimerkkejä Prosessikirjoittamisen vaiheista! 
  

Linkkejä 
http://docs.google.com - Google-tilin kautta 
‐ Hyvä teksti-editori, helppo rajata luku- ja kirjoitusoikeutta. Luotettava! ja oppilaat tykkää! 
http://etherpad.com  
‐ Monta kirjoittajaa reaaliajassa 
‐ ilmainen, jos avoin.  
‐ maksullinen jos suljettu(3 käyttäjää voi olla ilmaisena) 
‐ ei saa tuotua muuta kuin tekstiä? 
  

Enemmän kuin osiensa summa 
  
Yhteisöllinen kirjoittaminen ja yksilön vastuu on mielestäni oleellista, miten siis saadaan syntymään tiedon 
synteesiä, eikä kopiointia toisilta. 
  

BLOGIT 
  
‐ Ikään kuin päiväkirjoja, mutta käsite on huomattavasti laajempi. 
‐ Helppo tapa ja mahdollisuus viestittää asioita ja herättää keskustelua.  
‐ Kirjoittajia voi olla useampia tai yksi, mutta erona wikiin on se, että jokaisen kirjoittajan nimimerkki 

näkyy. 
‐ Kommentointi ja tapahtuu erillisessä kommentointikentässä. 
‐ Voi olla julkisia tai rajattuja 
‐ Kirjoitus, luku ja kommentointi oikeuksia voi rajata. 
  

TOIMINTAPERIAATE 
  
‐ Toiminta perustuu omien näkemysten ja kokemusten jakamiseen. 
‐ Ei muokkausoikeutta, kuten wikissä.  
‐ Yhteisön jäsenet kommentoivat tai kirjoittavat oman vastineensa. 
‐ Käyttäjätuotanto. 
  

PEDAGOGINEN NÄKÖKULMA 
  
‐ Sopii hyvin muun muassa pienryhmätyöskentelyyn. 
‐ Lukuisia pedagogisia malleja on helppo soveltaa blogissa 



‐ reflektoinnit omasta oppimisesta! 
   
esim. learning cafe -tyyliset. Ryhmä tai yksilö valmistelee esityksen, jota muiden on kommentoitava. 
Valmisteluun voi käyttää jotain wikiä ja esitys blogikirjoituksena, jossa kommentoitnit 
mahdollisuus/velvollisuus 
  
EtherPad 
‐ aiheeseen tutustuminen 
‐ ideariihi 
‐ tekstin jäsentely 
‐ sisällön tuottaminen 
‐ muokkaus...muokkaus ... muokkaus 
‐ Viimeistely 
 
‐ Esitys viedään blogiin. 
‐ muut ryhmät perehtyvät ja kommentoivat esityksiä blogissa. 
  
  
‐ Yhteistoiminnallista oppimista 
‐ Helppo seurata yksilön tekemisiä yhteisössä 
‐ Ajan ja paikan vapaus ja jakamisen nopeus sekä tallennettavuus 
 

YKSILÖN VASTUU 
  
‐ Jokainen kirjoittaja esiintyy omalla nimellä tai nimimerkillä 
‐ Kommentoida voi usei anonyyminäkin ( Ylläpitäjä voi rajata oikeuksia) 
‐ Yhteistoiminnallisuutta, jossa jokainen toimija on automaattisesti aktiivisesti mukana. 
  

Blogityökaluja 
 
blogger.com 
vuodatus.net 
wordpress.com/org myös hyviä! niihin saa myös "kiinteitä" sivuja. 
  
  
 


