
 1a 2016 1b 2016 1a 2017 1b 2017 

N 50 41 56 35 

Olin läsnä luennoilla 3.2 3.0 3.1 2.7 

Olin läsnä harjoituksissa  2.6 2.9 3.0 2.9 

Olin läsnä opintopiirissä/kertaustilaisuudessa 1.7 1.3 1.5 1.4 

 
    

Kurssin sisältö oli kiinnostava. 3.6 3.9 3.8 4.0 

Pohjatietoni olivat riittävät. 3.5 3.6 3.5 3.6 

Kurssi oli vaatimustasoltaan helppo. 2.0 2.0 2.2 2.0 

Kurssin suoritus vaati opintopisteisiin verrattuna vain vähän työtä.  2.0 2.1 2.3 2.1 

Kurssin toteutus ja työskentelytavat tukivat oppimistani. 3.3 3.8 3.4 3.6 

Opiskeluilmapiiri kurssilla oli innostava. 3.3 3.4 3.3 3.4 

Kurssilla käytetyt materiaalit olivat hyviä. 3.4 3.7 3.1 3.4 

Kurssin käytännön järjestelyt ja tiedotus toimivat hyvin. 4.1 4.2 4.1 4.2 

Opetustilat ja -välineet olivat asianmukaiset. 4.2 4.5 4.0 3.9 

 
    

Luennoitsijan tapa esittää asioita auttoi minua oppimaan.   3.0 3.1 

Perusasioihin käytettiin riittävästi aikaa.   2.9 3.1 

Luennoitsija painotti selkeästi, mitkä asiat kurssilla olivat olennaisia.   3.1 3.1 

Opetus oli vuorovaikutteista ja aktivoi opiskelijoita.   2.9 2.7 

 
    

Kurssin harjoituskäytäntö (palautus, tarkastus jne.) sopi minulle hyvin. 4.2 4.2 4.1 4.3 

Assistentin tapa esittää asioita auttoi minua oppimaan. 3.9 4.0 3.5 3.7 

Harjoitustehtävät käsittelivät kurssin keskeisiä asioita. 4.1 4.3 4.2 4.1 

Harjoitustehtävät olivat helppoja. 2.0 2.0 2.3 2.1 

Harjoitustehtävien tekeminen tuki luennolla opittujen asioiden 
ymmärtämistä. 

4.0 4.2 4.0 4.1 

Opin, miten matemaattisia työkaluja sovelletaan ongelmanratkaisussa. 3.6 3.7 3.4 3.5 

 
    

Ymmärsin, mikä kurssilla oli keskeistä ja mihin kurssilla oppimaani 
tarvitsen. 

3.5 3.6 3.2 3.7 

Hain tietoa itsenäisesti perehtyessäni kurssin aihepiireihin. 4.1 4.0 3.9 3.8 

Uskon pystyväni hyödyntämään kurssilla oppimaani tulevissa opinnoissani. 3.9 4.0 3.8 4.1 

Kurssi kokonaisuutena: Kokonaisuudessaan kurssi ansaitsee arvosanan.  3.6 3.7 3.6 3.6 

 

Parasta kurssilla 

Aihe oli kiinnostava ja materiaali hyvää. Lauri Niemi on mukava assari. 

Assistentit 
En päässyt osallistumaan melkein millekään luennolle enkä laskupajoihin, joten tein aika paljon itsenäisesti 
kurssimateriaalin avustuksella. 

Esimerkkilaskut luennoilla. 
Hieman hankalampien matemaattisten työkalujen pyörittäminen ja hyödyntäminen mielenkiintoisissa 
konteksteissa. Erityisen mukavia olivat laskuharjoitustehtävät, joissa hyödynnettiin opittuja työkaluja esim. 
lämpöyhtälön parissa. 

Kurssin loppupuolella tuli paljon kiinnostavia aiheita. 

Laskarit 

Laskarit 

Laskarit 

Laskarit 

Laskarit ja assarit 

Laskarit, assarit. Uskon, että Fourier'n sarjasta on hyötyä tulevaisuudessa 



laskaritehtävien tekeminen, luennoilla oli enemmän esimerkkejä 

Laskuharjoitukseet 

Laskuharjoitukset 

Laskuharjoitukset 

Laskuharjoitukset ja laskuharjoitustilaisuudet. 

Laskuharjoitukset, kun niissä oppi asiat ehkä parhaiten. 

Laskupaja 

luennot 

Matemaattinen syväkairaus - Schrödingerin yhtälön fourier-ratkaisu erityisen koskettava 

Mielenkiintoinen aihe. 

No yleisestiottaen laskuharjoitustehtävät. 

Tehtävät 
Tällä kurssilla oli paljon enemmän käytännönläheisempiä esimerkkejä, minkä takia laskuja oli helpompi 
ymmärtää. 

 

Tärkeintä oman oppimisen kannalta 

Aktiivinen itseopiskelu, tehtävien haastavuustaso, tuen saatavuus. 

En tiedä 

Esimerkit, missä käytetään oikeassa fysiikassa ja miten 

Laskarien mallivastaukset 

Laskarit 

Laskarit 

Laskarit 

laskarit 

Laskarit ja itsenäinen opiskelu erinäisistä lähteistä 
Laskarit, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Luennoilla voidaan horista mitä tahansa, mutta asian ymmärtää oikeasti 
vasta kunnolla, kun itse tekee. 

Laskuharjoitukset 

Laskuharjoitukset 

laskuharjoitukset 

Laskuharjoitukset ja itseopiskelu 

Laskuharjoitukset olivat tärkeimmät. 

Laskuharjoitusten tekeminen itsenäisesti. 

Laskuharjoitusten tekeminen. 

Laskuharjoitustilaisuudet. 

Laskupaja 

Luennot, luentomoniste 

Materiaalin lukeminen. 
Oma opiskelu ja laskareitten laskeminen. Myös materiaalin läpikäynti omalla ajalla ja vertailu muun 
oppimateriaalin kanssa netin kautta auttoi. 

Tehtävien tekeminen ja asioiden pohtiminen 
 

Mitä voisi kehittää paremmaksi? 

(1) Jäsentely: esim. "tämä tässä on vain integrointikikka, se toimii näin käytännössä ja se on hyvä osata näissä 
ja näissä tilanteissa. <b>Lisäksi</b> sen voi johtaa (helposti) näin ja näin" ja "tämä puolestaan metodi, jolla voi 



tehdä tällaisia ja tällaisia juttuja fysiikassa" (2) Konkreettiset esimerkit, mielellään aitoja tilanteita fysiikasta 
(kaikki aina puhuu fourier-muunnoksen käytännöllisyydestä, mutta tässä kohtaa sen hyödyntäminen tuntuu 
vaikealta) 

Aallossa vastaavassa kurssissa on luentotehtäviä, jotta materiaaliin joutuu tutustumaan ennen luentoa. 

En tiedä 
Kehittää luentomonisteita. Monisteesta kyllä löytyy esimerkkejä, mutta esimerkiksi kotisivulla voisi olla 
linkkejä esimerkkitehtäviin. 
Kurssin alussa voisi jakaa Syksyn käsialanäytteet kaikille, niin ei tarvitse arvailla, mitä taululla lukee. Joskus voi 
olla vaikeaa erottaa b, u ja k toisistaan.Tähän vaikuttaa myös se, että taululla olevaa tekstiä ei näe, kun Syksy 
kirjoittaa sitä, sillä hän on sen edessä. Tämän vuoksi Syksyn selostuksen tekstistä ja tekstin näkemisen välillä 
on viivettä, mikä vaikeuttaa asioiden yhdistämistä toisiinsa. Lisäksi pitkissä laskuissa taululla on usein itse 
lasku ja sitten jotain osia on laskettu sivussa, joten taulu saattaa olla täynnä erilaisia laskunpätkiä, jotka eivät 
etene vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, vaan on ripoteltu pitkin taulua, jolloin laskun seuraaminen voi olla 
haastavaa. Joskus Syksy on laskun lopuksi kerrannut sen vielä kohta kohdalta läpi, mikä helpottaa sen 
ymmärtämistä. 

Käytännönläheisempi lähestymistapa luennoilla tarkasteltuihin metodeihin. 
Laskariluokat oli välillä vähän ahtaat ja etenkin torstaina 14-16 sai odottaa usein kauankin assarin apua sillä 
luokka oli aina täynnä. 

Laskuharjoituksille etäpalautus, lisää esimerkkejä aineistoon. 
Luennoilla ei mielestäni vietetty tarpeeksi aikaa aiheiden motivointiin tai selittämiseen. Asiaa, kaavoja ja 
matemaattisia määritelmiä oli erittäin paljon, mutta niiden takana olevaan syvälliseen ymmärrykseen oli 
vaikeaa päästä. Eli: lisää aikaa konseptien parissa eikä kaavojen matemaattisissa yksityiskohdissa. 

Luennoilla voisi käydä vähemmän kaavojen todistelua. 
Luennoilla voitaisiin käydä enemmän käytännön esimerkkejä sen sijaan että koko tunti käytetään kaavojen 
johtamiseen. 
Luennot ja kurssimateriaali voisivat olla parempia, kurssimateriaaleja tulee päivittää, esim. tuoda lisää 
esimerkki tehtäviä, joissa ei viitata aiemmin tehtyihin/johdettuihin tehtäviin. 

Mallivastaukset olivat joskus turhan yksinkertaistettuja. 
Minä kokisin mahdollisesti paremmaksi, että laskuharjoitukset temmoitettaisiin kahden viikon eriin. Eli 
kahdelle viikolle tulisi kahdet laskuharjoitukset, jotka palautettaisiin kerra tuon kahden viikon lopussa. Kokisin, 
että se antaisi lisää joustavuutta, joka taas vähentäsi painetta saada lakuharjoitukset pikaisesti tehtyä, jolloin 
kokisi kykeneväsi paremmin lukemaan ja keskittymään luentomateriaalin. 

paremmat luentomateriaalit 
Perusratkaisumenetelmiin voisi käyttää hieman enemmän aikaa, ja itse laskurutiinin oppimiseen esimerkiksi 
Stack-tyyppiset tehtävät voisivat olla hyödyllisiä. Mahdollisuus sähköiseen palautukseen olsii kiva, mutta 
ymmärrän tämän olevan asteen vaivalloisempaa laskuharjoitusassistenteille. 

vuorovaikutusta enemmän luennoille 

Yksinkertaisempia laskutehtäviä laskuharjoitusten alkuun, jotta aihetta pystyisi ymmärtämään helpommin. 

 

Lisätietoja, kommentteja 

Hyvää joulunaikaa ja talvilomaa :) 
Kiitos kurssista ja erityiskiitos siitä, että luennoitsija huomioi edeltävän kurssin Ia:n palautteen ja alkoi kehittää 
opetustaan ehdottomasti parempaan suuntaan! 

Luenoitsijan kirjoittaminen taululle voisi olla selkeämpi 

Minulle kurssin luentoajat olivat todella hankalat sillä ne törmäsivät monen muun kurssin kanssa. 

Tosi hyvä että luennoilla on nyt paljon esimerkkejä. 
 


