
Fymm 1a 2017 

 1a 2016 1a 2017 

Väite 50 56 

Olin läsnä luennoilla (1 = 0-20%, 5 = 80-100%) 3,2 3,1 

Olin läsnä harjoituksissa  2,6 3,0 

Olin läsnä kertaustilaisuudessa 1,7 1,5 

 
  

Kurssin sisältö oli kiinnostava. 3,6 3,8 

Pohjatietoni olivat riittävät. 3,5 3,5 

Kurssi oli vaatimustasoltaan helppo. 2,0 2,2 

Kurssin suoritus vaati opintopisteisiin verrattuna vain vähän työtä.  2,0 2,3 

Kurssin toteutus ja työskentelytavat tukivat oppimistani. 3,3 3,4 

Opiskeluilmapiiri kurssilla oli innostava. 3,3 3,3 

Kurssilla käytetyt materiaalit olivat hyviä. 3,4 3,1 

Kurssin käytännön järjestelyt ja tiedotus toimivat hyvin. 4,1 4,1 

Opetustilat ja -välineet olivat asianmukaiset. 4,2 4,0 

 
  

Luennoitsijan tapa esittää asioita auttoi minua oppimaan.  3,0 

Perusasioihin käytettiin riittävästi aikaa.  2,9 

Luennoitsija painotti selkeästi, mitkä asiat kurssilla olivat olennaisia.  3,1 

Opetus oli vuorovaikutteista ja aktivoi opiskelijoita.  2,9 

 
  

Kurssin harjoituskäytäntö (palautus, tarkastus jne.) sopi minulle hyvin. 4,2 4,1 

Assistentin tapa esittää asioita auttoi minua oppimaan. 3,9 3,5 

Harjoitustehtävät käsittelivät kurssin keskeisiä asioita. 4,1 4,2 

Harjoitustehtävät olivat helppoja. 2,0 2,3 

Harjoitustehtävien tekeminen tuki luennolla opittujen asioiden ymmärtämistä. 4,0 4,0 

Opin, miten matemaattisia työkaluja sovelletaan ongelmanratkaisussa. 3,6 3,4 

 
  

Ymmärsin, mikä kurssilla oli keskeistä ja mihin kurssilla oppimaani tarvitsen. 3,5 3,2 

Hain tietoa itsenäisesti perehtyessäni kurssin aihepiireihin. 4,1 3,9 

Uskon pystyväni hyödyntämään kurssilla oppimaani tulevissa opinnoissani. 3,9 3,8 

Kurssi kokonaisuutena: Kokonaisuudessaan kurssi ansaitsee arvosanan.  3,6 3,6 

 

Mikä oli kurssilla parasta? 

Aihepiiri 
AIka suoraviivainen/selkeä tyyli käydä läpi kurssi. Ei sekavia ja esoteerisia tapoja saada pisteitä vaan tee 
laskarit palauta ne laatikkoon ja mene kokeeseen. Ei turhan monimutkaista verkkoympäristöä eikä tarvitse 
kirjautua sisään päästäkseen käsiksi materiaaliin. 

Assistentit ja luentomateriaali pdf:nä 

Esimerkit. 

Huomata että kompleksianalyysillä voi tehdä jotakin hyödyllistäkin. 
Kun lopulta valkeni, miksi olen istunut FYMMin luennoilla koko periodin... Nimittäin Residylaskennan esille 
tuominen ja selventäminen. 
Laskareiden yhdessä tekeminen, laskareiden palautusysteemi, 3 tarkastettavaa, 4 ei tarkastettavaa oli ihan 
hyvä käytäntö 

Laskarit 

Laskarit 

Laskarit 

Laskarit ja assistentit auttoivat parhaiten ymmärtämään kurssin sisältöä. 



Laskaritehtäviä tehdessä asiat selkeytyivät huomattavasti. 

Laskuharjoitukset 
Laskuharjoitukset olivat haastavia, mutta suurin osa tehtävissä. Eli kurssilla parasta oli se, että 
laskuharjoitukset eivät olleet mahdottomia ja niiden pisteytys inhimillinen? 

Laskuharjoitukset olivat monipuolisia ja haastavia. 

Laskuharjoitukset. 

Laskujen tekemisen onnistuminen 

Laskupajat 

Laskupajat 

Laskupajoilla käyminen oli hyödyllistä. 

Laskut 

luennot 

Luennot 

Luentojen ja laskareiden ajankohdat 

Luentomonisteet ja harjoitustehtävät. 

Matemaattinen syväkairaus 

Mielenkiintoinen aihe 

Olin opiskellut kurssin asiat ennakkoon niin ei tarttenut oikeastaan tehdä paljoa töitä. 

Parasta oli kun saatin laskea. Se on tosi kivaa. 

Se, että laskareihin sai paljon apua. 

Syvällisempi integraalien ja sarjojen soveltaminen kompleksilukuihin yms. 
Tietyt menetelmät antoivat tietyn heureka ilmiön, kun ymmärsi miten ne toimivat ja miten paljoon ne 
toimivat 

Vaikea sanoa. 

Yleisesti ottaen laskuharjoitukset ja niiden tekeminen. 

 

Mikä oli tärkeintä oman oppimisesi kannalta? 

En oikeastaan tiedä 

Esimerkit - kuinka matemaattisia työkaluja voi soveltaa 

Harjoitustehtävien tekeminen 

Harjoitustehtävät ja kattava materiaali. 

Itsenäinen tiedon hankinta. 

Komplex analys 

Kysyminen, kun asiat eivät olleet selviä. 

laskarien tekeminen 

Laskaripajat 

laskarit 

Laskarit 

LASKARIT 

Laskarit 

Laskarit 

laskarit 

Laskarit. 

Laskarit. 

Laskuharjoitukset 

Laskuharjoitukset 

Laskuharjoitukset 



Laskuharjoitukset 

Laskuharjoitukset ja niiden tekeminen. 

Laskuharjoitukset ja ryhmässä laskareiden tekeminen. 
Laskuharjoitukset, ja jopa tavallista enemmän. Kurssin luentomateriaali ja luonnot keskittyvät aika paljon 
siihen, että asiaa käydään läpi ja todistellaan, ei niinkään siihen, mikä tämä kaava oikeastaan on ja miten sitä 
käytetään. 

Laskuharjoitukset. 

Laskuharjoitukset. 

Laskuharjoitukset. 

Laskuharjoitusten tekeminen. 

Laskujen laskeminen 

Laskupaja 

Laskupaja ja laskarit 

Laskupajat 

Laskut 

Muiden opiskelijoiden kanssa keskustelu materiaalista 

Netistä esimerkkien etsiminen, koska luentomateriaalin esimerkit eivät olleet kovin hyödyllisiä. 

Perustehtävät 

Se että kaikki kurssit ja laskarit yms oli päällekäin enkä ehtinyt minnekään. 

Se, että laskuharjoitusten kautta sai selvyyttä luennoilla käytyihin asioihin, tosin aina en saanut. 

Selkeät selitykset ja laskareiden teko 

Tehtävien tekeminen 
 

Miten kurssia voisi kehittää paremmaksi? 

Aiheen abstraktiuteen nähden kurssi toimii minusta hyvin. 
Asiaa voitaisiin käydä hiukan perusteellisemmin luennolla ja painottaa tärkeitä asioita. Myös voitaisiin näyttää 
enemmän esimerkkejä yksinkertaisille tapauksille ja selittää kunnolla mistä mikäkin tulee. Ehkä myös 
vuorovaikutteisuus olisi tärkeää, mm. kysyä jos joku ei ymmärätänyt. 

En osaa sanoa 

Enemmän esimerkkejä laskujen ratkaisemisesta 
Enemmän esimerkkejä luennoille, välillä vain todistettiin asioita, ja kun yritti tehdä laskareita, oli ihan tyhjän 
päällä että mistä aloittaa. Lisäksi luennoilla edettiin turhan nopeasti minun mielestäni. Myös se, että ennen 
tietyn asian todistusta kerrotaan painokkaasti ja yksinkertaisesti mitä asiaa todistetaan ja miksi, auttaisi 
oppimista. 

Enemmän esimerkkejä prujuihin! Yhteys abstraktin teorian ja mm. laskaritehtävien välillä jäi hieman ohueksi. 

Enemmän käytännön esimerkkejä luennoilla 

Enemmän laskettuja esimerkkejä. 

Enemmän selitystä asioista. 

Enemmän vuorovaikutusta luennoilla, jotta perusasioiden toiminta kaikissa eri yhteyksissä tulee selväksi 
Harjoitustehtävien vaikutus arvosanaan ja tenttioikeuteen tuntuu turhalta, mutta kai sen on tarkoitus lisätä 
niiden tekemistä.  Olisi hyvä olla vaihtoehtona suorittaa kurssi pelkän tentin avulla. 

Isommat laskuharjoitusluokat, enemmän konkreettisia esimerkkejä luennoilla. 
Jotkut malliratkaisut ovat jonkin verran käsittämättömiä. Laskuharjoituksen 4 yhdistetty mallivastaus 
tehtäviin 2b/c on näin maalikolle käsittämätön. Itse sain tehtävästä täydet pisteet, mutta en osaa yhtään 
verrata onko vastaukseni oikeasti sama koska mallivastauksessa käytetty matematiikka on minulle hepreaa ja 
en osaa oikein erotaa siitä mikä on tulos.  Minusta olisi kiva myös saada enemmän esimerkkejä ja niin, että ne 
ovat rautalangasta väännetty. Minun on vaike ottaa matemaattista työkalua käyttöön suoraan sen 
määritelmästä, vaan kokemusperäinen työkalun käyttö nähdessäni tai tehdessäni ongelmien ratkaisua 



auttavat minua ymmärtämään työkalun. Vasta sen jälkeen kykenen alkaa miettiä ja siten ymmärtää abstraktia 
matemaatisen työkalun määritelmää.   Uskoisin, että jos esimerkkejä olisi enemmän, niin voisivat myös silloin 
laskuharjoitus tehtävät olla vaikeampia. Minä nimittäin itse koen, että laskuharjoitustehtävät ovat melko 
yksinkertaisi mutta, että ne nykyisin joutuvat olemaan yksinkertaisia koska suurinosa opiskelijoista eivat 
ymmärrä ainakaan 90 % luentomateriaalista tai ainakaan minä en ymmärrä.   Tämä voitaisiin ratkaista 
enemmän havainnollisella ja esimerkki pohjaisella materiaalilla. Tällöin ukoisin, että opiskelijat myös oppisivat 
kurssin aikana ymmärtämään itse sitä abstraktiota ja matemaatisentyökalun johtoa, että mistä se tulee.   
Ymmärrän kyllä, että syvällisissä matemaattisessa ymmärryksessä ja opiskelussa tarvitsee kyetä oppia 
suoraan määritelmästä mutta itse koen, että se on matematiikan opiskelijoiden taito ja eikä pakollinen 
fyysikon taito. Täten minusta olisi kivempi, että saataisiin havainnollisempaa ja esimerkkipohjaisempaa 
opetusta. Tällöin ehkä opiskelija kurssin lopetattuaan ehkä ymmärtäisivät edes 80 % materiaalista ja 
laskuharjoitustehtävät voisivat olla haastavampia. 
Liikaa keskityttiin johtamaan asioita. Tällä tasolla auttaisi ensin työkalujen antaminen, niiden konkreettinen 
käyttäminen laskujen ratkaisemiseksi sisältäen sudenkuoppia (eli hyvät esimerkit) ja lopuksi lisämateriaalia 
työkalujen johtamiseen. 

Lisää ja vaikeampia laskuja 

Lisää käytännön esimerkkejä luennolla. 
Luennoilla käytiin todella paljon läpi todistuksia abstrakteihin matemaattisiin asioihin. Esimerkkejä ei käyty 
juuri lainkaan. Mielestäni kurssi tulisi toteuttaa siten, että luennoilla käydään läpi esimerkkejä ja pientä 
hahmotelmaa siitä, miksi jokin kaava tai idea toimii. Tärkeimmät aiheet voidaan todistaa syvällisemmin mutta 
vasta kun opiskelijoilla on idea, mihin kyseistä asiaa tarvitaan ja miten jotakin ideaa hyödynnetään. Nyt, kun 
tehtiin vain todistuksia, en tajunnut mitä taululla tapahtui ja asiat jäivät hyvin irrallisiksi ilman mitään 
konkreettista pohjaa. 
Luennoilla voisi käydä tehtävä esimerkkejä läpi, eikä vain kaavojen ja teorioiden johtoa. Kurssin luennot eivät 
olleet yhtään avuksi laskuharjoituksissa/oppimisessa. 
Luennoista ei ollut apua laskuharjoituksiin. Kurssimateriaali oli kirjoitettu matemaattisesti mikä teki siitä 
välillä vaikeastiymmärrettävän 
Luennolla saisi olla enemmän esimerkkejä, jotka näyttäisivät käytännössä, miten opiskeltava asia toimii. 
Oleellisia asioita tulisi painottaa enemmän. Luennoille voisi sisällyttää enemmän interaktiivisuutta. 

Luennot 
Luento materiaalissa pitäisi käydä esimerkkejä läpi myös haastavammista erikoistapauksista eikä vain jättää 
niitä laskareihin ihmeteltäväksi. Tämän lisäksi laskaritehtävissä usein tärvääntyy aikaa kummallisten 
lausekkeiden jumppaamiseen (esim. derivointiin) eikä olennaiseen uuteen asiaan. 
Luentomateriaalissa esimerkit olivat aika vaikeasti luettavia. Esimerkeissä voisi käydä oikean tehtävät läpi eikä 
vain käydä yleisesti kaavaa läpi. 
Luentomateriaalissa voisi olla niitä esimerkkejä. Niitä ei tarvitse olla valtavasti, eikä niitä mielestäni tarvitse 
edes välttämättä käydä luennolla läpi, paitsi jos asia on erityisen olennainen ja luennoitsija haluaa painottaa 
sitä jostain syystä.  Lisäksi: En tiedä, oliko tämän kurssin assistentteja koulutettu, mutta eräälle heistä (kävin 
kaikissa laskuharjoitusryhmissä) laskuharjoitusten konsepti oli kovin mystinen varsinkin alkukurssista. Eli siis 
matemaattisissa taidoissa ei ollut vikaa, mutta hänen oma roolinsa oli hänelle epäselvä. 

luentomonisteessa voisi olla enemmän esimerkkejä 

Mahdollisuus tehtävien etäpalauttamiseen. 

Oli hyvä kun loppu kurssista lisättiin esimerkkien määrää luennoilla. 

Olisi kiva, jos materiaalissa olisi enemmän esimerkkejä. 
Pakottamalla opiskelijat tekemään laskarit ajoissa ja pitkin viikkoa, sekä käymään laskuharjoitustilaisiiksissa. 
Tämä esim aseella uhaten tai heittämällä laiskurit pois kurssilta. Itseltä siis puuttuu itsekuri ja se on hankalaa. 

Rautalanka-esimerkin läpikäynti per aihe, myös niin että ne näkyisivät luentomonisteessa luennon jälkeen 

Skulle vara trevligt med antingen material eller uppgifter på svenska/engelska 
Syksyn tahti oli aikoinaan liian nopea. Jos jotkut turhat todistukset olisi jätetty väliin niin olisi jäänyt enemmän 
aikaa kehittää meidän ymmärrystä kurssin tärkeimmistä asioista (paljon tavaraa �> vain joillekkin on käyttöä) 

Vähemmän todistuksia, enemmän esimerkkejä, varsinkin prujuihin. 



Ymmärrän, että kyseessä on teoreettisen fysiikan kurssi, mutta olisi kiva, jos asioita ei yritettäisi varta vasten 
upottaa notaation ja yleisimpien mahdollisten tapausten suohon. Jos luennoitsija selittäisi asioita niin kuin 
olisimme viisivuotiaita, kaikilla olisi kivempaa. 

 

Lisätietoja, kommentteja: 

Asioita voitaisiin käydä hiukan hitaammin. 

Assari oli välillä vähän pihalla. 

Ei kommentoitavaa. 

Ei ole. 

Kiitos! 

Kivaa oli. 

Kurssia ei kannata ottaa samalla kertaa toisen työtä vaativan/aikaa vievän kurssin kanssa. 
Laskareissa voisi olla vielä enemmän laskuja, ei todistuksia. Laskut auttavat oppimaan asian. Tämän jälkeen 
tulee todistusten ymmärtäminen.  Toivon, että FYMM 1B on enemmän esimerkkipainotteinen ja myös FYMM 
1A tulevaisuudessa. 

Matemaattisesti haasteellinen niille, jotka eivät ole niin hyviä matematiikassa. 
Materiaalit ovat periaatteessa hyviä ja luennoitsija on asiantunteva. Olen pitänyt siitä, että luennoitsija 
kyselee usein, että onko kysyttävää ja vastaa pyrkii selvittämään asioita, ja kyselee välillä muistammeko vielä 
joitakin vanhoja käsitteitä. Luennoilla esimerkkejä läpikäytäessä jää kuitenkin usein epäselväksi, mihin asiaan 
käytävä esimerkki liittyy, sillä esimerkistä toiseen siirrytään usein melko nopeasti ja luennoitsija ilmaisee 
aiheen melko nopeasti ilman paljoa pohjustusta esimerkkiin. Olisi ehkä oppimisen kannalta tehokkaampaa, 
jos pitkiä esimerkkejä tehtäessä pidettäisiin tärkeiden välivaiheiden välissä taukoja ja varmistettaisiin, että 
kaikki ovat kärryillä ja tietävät, mihin asiaan kaikki liittyy. Ymmärrän kuitenkin, että aikaa on rajallisesti. 
Luentomoniste on luultavasti hyvä, mutta jostain syystä tuntuu, että sieltä on vaikea löytää tarvitsemiaan 
esimerkkejä (vaikka niitä olisi siellä), ja on vaikea hahmottaa, mitkä asiat liittyvät läheisesti toisiinsa. 

No 
Suoritin kurssin hyvin pitkälti täysin itsenäisesti, osaallistumatta luennoille tai laskaripajoihin, joten niihin 
liittyviin kysymyksiin vastasin 3. 
Syksy on suhtautunut erittäin positiivisesti kysymyksiin ja pyrkinyt aina selventämään epäselvät asiat kun joku 
on sitä pyytänyt. 

 


