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Kurssin Mapu 2 palautekyselyyn vastasi 98 opiskelijaa – vähemmän kuin Mapu 1:n kyselyyn, mutta
suunnilleen saman verran kuin vuoden 2015 Mapu 2:n palautekyselyyn. Tulokset olivat hyvin samanlaisia
kuin kurssilla Mapu 1.

Edelleenkin tärkeintä oppimisille olivat laskarit. Ex temporet saivat paljon kiittäviä mainintoja, so-
raäänet olivat yksittäisiä. Jokunen myös koki laskuajan vähän lyhyeksi, vaikka muutoin ex temporeista
pitikin. Ex tempore -tilaisuuksien pidentäminen tuskin tulee kysymykseen suoraan, sillä lukujärjestykset
on pitkälti rakennettu kahden tunnin pätkiin, mutta esimerkiksi usean ex tempore -tilaisuuden ketjut-
taminen voisi onnistua. Tällöin assari voisi vaihtua tilassa, mutta ne, jotka haluaisivat laskea pidempään,
voisivat jäädä. Mietitään tällaisia vaihtoehtoja – olisi hyvä, että opiskelijat voisivat suorittaa enemmän
omaan tahtiin, mutta toisaalta täytyy tarjota jonkinlainen mahdollisuus käydä oikeita vastauksia läpi, ja
tämä on helpompaa vähemmän liukuvassa tilaisuudessa.

Kuten tavallista, assistentit olivat Mapu 2:lla erinomaisia. Tämä on aina yhtä ilahduttavaa. Myös
kurssin harjoituskäytäntö koettiin palkitsevaksi.

Mapu-kokonaisuus uudistuu ensi vuonna, ja palautetta on luettu myös sitä silmällä pitäen. Ensi vuon-
na kurssi jakaantuu kolmeen osaan, jotka kaikki kestävät yhden periodin. Opetuksen määrä ei lisäänny,
mutta aika jaetaan eri tavalla. Toisaalta – kuten palautteessakin mainitaan – Mapun taidot tulevat
edelleen jälkijunassa suhteessa siihen, miten fysiikan kursseilla edetään. Tähän ei ole helppoa ratkaisua,
mutta asia on huomioitu ja parhaamme mukaan otamme sen huomioon, kun Mapun ajanjakoa tarkastel-
laan.

Opetusta pidettiin melko hyvänä, muttei kovin vuorovaikutteisena. Luennoille osa toivoi esimerkik-
si klikkereita, keskustelua ja enemmän esimerkkejä, ja myös prujuihin toivottiin enemmän esimerkki-
ratkaisuja. Sen lisäksi toivottiin enemmän soveltavia tehtäviä ja selvennyksiä siihen, mihin uutta matem-
atiikka oikeasti tarvitaankaan. Hyödyllisimpänä omalle oppimiselle pidettiin tietenkin laskareita.

Lisää selkeyttä toivottiin materiaaliin, sekä myös kotisivuun, jonka päivitykset laahasivat jäljessä.
Pidemmän ajan tarkastelussa Mapu on näyttäytynyt varsin vakiintuneelta kurssilta, jolla asiat toimi-

vat hyvin. Palaute on hyvin samanlaista kuin aiempinakin vuosina – sekä ruusut että risut. Palaute
kuitenkin vaikuttaa, vaikka kaikkea ei saada yhdellä kertaa kuntoon. Aikaisempina vuosina Mapu 1:n ja
Mapu 2:n välillä on koettu tasohyppy: Mapu 1 on ollut selvästi Mapu 2:sta helpompi. Toisaalta kursseilla,
joilla tarvitaan Mapu 2:n loppupuolen asioita, on huomattu että ne eivät välttämättä olekaan niin hyvin
hallussa kuin on toivottu.

Tänä vuonna Mapu 1:llä kirrattiin tahtia, jotta Mapu 2:lla ei olisi niin kauhea kiire. Palautteen pe-
rusteella tämä oli erinomainen uudistus: ykköskurssi ei enää tuntunut ollenkaan liian helpolta, ja tasoero
kakkoseen on ainakin numeroiden valossa hävinnyt kokonaan. Muuten opiskelijoiden kokemus ei ole ju-
urikaan muuttunut – kakkoskurssia ei ole myöskään koettu helpommaksi, vaikka sieltä on asiaa siirtynyt
edelliselle kurssille, joten toivottavasti loppupään asioita on nyt syvennetty paremmin. Tämä tietenkin
nähdään vasta ajan kanssa seuraavilla kursseilla. Se on kuitenkin selvää, että uudistuksesta oli hyötyä,
ja mitään negatiivisia vaikutuksia ei näkynyt. Tämä on arvokasta tietoa varsinkin, kun nyt kurssien
ajanjakoa muutetaan.

Kiitos kaikille palautteeseen osallistuneille!
Inkeri Kontro
inkeri.kontro@helsinki.fi
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