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Økt 3 - videpresentasjon 

Hva synes du kunne vært bedre med dagens økt?

 
Response 

Count

  15

  answered question 15

  skipped question 9
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S1.  Hva synes du kunne v&#230;rt bedre med dagens &#248;kt?

1 ingenting Sep 23, 2011 7:00 PM

2 Prioritere de mest relevante sos.med. mer. Sep 21, 2011 7:28 PM

3 Mer effektivt. Sep 19, 2011 10:28 AM

4 Synes dette faget er kjempebra! Sep 19, 2011 8:44 AM

5 Den burde ikke vært gjennomført . Vi burde fokusert rett inn mot pensum i
forelesningene. En slik oversikt som vi brukte 2 til 3 forelesningsdager på kunne
vi lett lest individuelt på 30 minutter. Undervisningen burde effektiviseres.

Sep 19, 2011 8:35 AM

6 Vi skulle ha hatt mer tid Sep 18, 2011 11:01 PM

7 Det ble litt mange sosiale medier - ble vanskelig å huske de forskjellige.. Kanskje
hvis man hadde skrevet en oversikt på tavla (eller noe liknende) underveis? får å
henge de forskjellige mediene på noen "knagger"

Sep 18, 2011 3:57 PM

8 Kunne gjerne vært bedre oppmøte og deltakelse (noe det er vanskelig for deg
som foreleser å gjøre noe med). Kunne gjerne funnet måter å innvolvere
studentene på....

Sep 16, 2011 1:19 PM

9 ... Sep 16, 2011 11:41 AM

10 Dette gjelder vel kanskje ikke spesielt bare for dagens økt, men generelt. Synes
det er litt for lite fokus på oppgaven vi skal skrive, og som til slutt skal resultere i
en eksamens besvarelse.

Sep 16, 2011 11:31 AM

11 kunne droppet de "kjente" mediene, og kun fokusert på de mindre "kjente"
sosiale mediene

Sep 16, 2011 11:27 AM

12 Mindre tid til bruk av diskusjon av filmene, filmene sa sitt. Sep 15, 2011 6:52 PM

13 - Sep 15, 2011 5:40 PM

14 Resten ville sikkert også ha popcorn og cola. Savnet litt engasjement i
diskusjonene rundt hver plattform.

Sep 15, 2011 5:31 PM

15 Vanskelig å si, da det stortsett gikk på filmvisning. Sep 15, 2011 4:44 PM


