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Økt 3 - videpresentasjon 

Hva synes du var bra med dagens økt? 

 
Response 

Count

  19

  answered question 19

  skipped question 5
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S1.  Hva synes du var bra med dagens &#248;kt? 

1 alt Sep 23, 2011 7:00 PM

2 Ble oppmerksom ble flere nye sos.med jeg ikke var kjent med som definitivt er
relevant for bedrifter.

Sep 21, 2011 7:28 PM

3 Morsomt med annerledes undervisningsform og at studentene sto for pensum. Sep 19, 2011 10:28 AM

4 Underholdende og lærerikt samtidig, det skaper interesse og et godt forhold til
faget, og vi engasjerer oss mer når vi jobber med å forme faget selv.

Sep 19, 2011 8:44 AM

5 At vi diskuterte alle videoene, og at ingen ble utelatt Sep 18, 2011 11:01 PM

6 Lærte ting om sosiale medier jeg ikke hadde hørt om før Sep 18, 2011 9:58 PM

7 Mye kreativitet og morsomme videoer. Arti konsept. Ble kjent med flere i klassen
og lærte masse om det tildelte sosiale mediet

Sep 18, 2011 3:57 PM

8 Den gode innføringen vi fikk om de forskjellige sosiale medium Sep 18, 2011 1:28 PM

9 Mange forskjellige former for presentasjon. Sep 16, 2011 3:12 PM

10 Oppdatert og engasjert foreleser! Sep 16, 2011 1:19 PM

11 Bra at vi fikk sett alle videoene og kunne spørre spørsmål i etterkant Sep 16, 2011 11:41 AM

12 Fikk bra innblikk i mange forskjellige medier, som for meg har vært ukjent.
Foreleser bidro også til å skape litt større forståelse for meg over hvilke medier
som kan være aktuelle for bruk i forretningssammenheng. Synes i stor grad at
konkrete eksempler som du bruker er meningsfylte. Da de er med på å skape
forståelse for hvordan bruke de sosiale plattformene utover "privat" bruk.

Sep 16, 2011 11:31 AM

13 lærte mye nytt om de mer "ukjente" sosiale mediene Sep 16, 2011 11:27 AM

14 Får fremstillt alle sosiale media på forskjellige måter. Sep 16, 2011 9:04 AM

15 Ulike vinkler på oppgaven, ulike synspunkter. Rom for diskusjon. Sep 15, 2011 11:44 PM

16 Filmene gjorde det lettere å tilegene seg stoff om de forskjellige plattformene. Sep 15, 2011 6:52 PM

17 Jeg er veldig fornøyd med dagens økt. Var veldig spennende å se hva de andre
gruppene også har fått til og hvordan de har valgt å lage filmen om deres sosiale
medium.

Sep 15, 2011 5:40 PM

18 Forelesning utenom det valige. Gøy at studentene lærer av hverandre. Sep 15, 2011 5:31 PM

19 Opplysningen vi fikk om alle de ulike mediene! Sep 15, 2011 4:44 PM


