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Luentomateriaali 
http://etherpad.com/MsM105VIrN 

Mitä jammailu on? 
- Termillä kuvataan mitä tahansa luovaa ryhmän vuorovaikutusta, jossa  vapaasti tuotetaan jotain uutta. (Kirsti 

Lonka 2006) 
- Kollektiivistä luovuutta, joka perustuu jaetun asiantuntijuuden / tutkivan oppimisen malliin, jossa osallistujat 

täydentävät toisiaan. 
- Jammailu on työkalu ryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn jossa voi tuoda, viedä ja kommentoida tiedostoja 

vapaasti käyttäen kuvaa, ääntä, videota tai tekstiä. 

Opiskelijoiden omat kannettavat koneet luennoilla 
- Ei kokemuksia, koska ei meillä amiksessa ole edes toimivaa langatonta verkkoakaan. Kovasti olen toivonut, 

koska ajattelen, että sillä tavalla opettaminen helpottuisi. Vaan eikö helpotukaan? 
- Minusta muistiinpanojen kirjoittaminen vaikka Facebookiin on tosi kivaa -- voi jakaa tietoa kavereillekin. 
- Meillä kyllä käytetään jonkin verran. Hyvissä käsissä ihan toimiva, "huonoissa" menee naureskeluksi kun 

näytetään kaverille kivoja kuvia netistä.  

Jammailu luentojen aikana 
- Mitä opiskelijat oikeasti tekevät koneilla? 
- Viihdettä tylsillä luennoilla 
- Onhan ennekin kirjoiteltu hassuja lappuja tai kuiskittu. 
- Voin hakea aiheesta itse tietoa myöhemmin. 
- Messenger, Facebook, s-posti, ... 
- Kommunikaatiota muiden kanssa. 
- Opettajalla pitäisi olla käytössä kaksi tykkiä ja/tai kaksi konetta. Siis, jos näyttää kalvoja tms. samalla. 
- Ne nuoret ne nuoret =) 

Jammailu osana oppimisprosessia 
Jammailuun voidaan tuoda dokumentteina erilaisia tuotoksia, ideoita, versioita omasta työstä tai kiinnostavia löytöjä 
kirjallisuudesta tai mediasta, ja antaa niiden kommentointi tai työstäminen koko ryhmän haasteeksi. Jammailun on 
tarkoitus rohkaista vapaata ideoija erilaisten tiedon esittämistapojen kokeilua ja vertailua. Jammailuun voidaan tuoda 
jokin objekti (esim. kuva tai tekstiasiakirja) ja luoda siitä uusia versioita samalla kun alkuperäinen jää myös käyttöön. 
Tämän tukee ajattelun tekemistä näkyväksi, sillä se auttaa näkemään vaihtoehtoisia toteutustapoja, eri versioiden 
ongelmia tai ristiriitaisuuksia, ja samalla tallentaa ongelmanratkaisuprosessia.  (Kai Hakkarainen: 
http://mlab.taik.fi/polut/Yhteisollinen/teoria_fle_ohjeita.html) 

Marja Rissanen, TaTY: Jammailussa tehdään aivoriihityyppistä työskentelyä. Sivulle tallentuvat alkuperäisen idean 
lisäksi uudet versiot ja kommentit. Eri jammausversioita voidaan katsella päällekkäin tai alkuperäisen idean 
muuttumista voi seurata animaationa kaikkien välivaiheiden kautta lopulliseen ehdotukseen. (Teemu Leinonen ja FLE) 
http://www.tut.fi/units/ms/teva/information/tutkivaoppiminen/toluku3.html 

Jammailu (nimitys tulee jazzin vastaavasta termistä): Tiedoston tai tuotteen ideointia versioimalla jono-, puu- tai 
verkkorakenteella. Voidaan käyttää esim. kuvan, esitteen tai asiakirjan yhteiseen ideointiin ja työstämiseen. 
http://myy.haaga-helia.fi/~kalei/tjmuutos/tutkopp.html 

Oppimisen menetelmiä ja työkaluja: http://lemill.net 

Tutkivan oppimisen pedagoginen malli: http://www.tutkiva.edu.hel.fi 


