Noter fra fokusgruppeinterview 2, august 2021
Fem HHX elever – deltog i StudieInfo Online foråret 2021, 2.g (går nu i 3.g.)
Udbytte: Hvad fik I ud af at deltage i arrangementet?
Det var spændende. Var skeptisk, da jeg hørte det var online, men blev glædeligt overrasket over universet,
det var innovativt.
Let og hurtigt, godt koncept – god løsning og lettere at holde fokus når det var god ”underholdning”.
Platformen var let at finde rundt i. Meget illustrativt ift. at det var online.
Fedt, at man var alene og kunne se det man ville – en fandt nye ting. Til et fysisk arrangement vil man
måske bare følge med en gruppe.
Udbytte: Fik I en bred introduktion til uddannelsesverdenen?
En fik meget ud af det og fandt uddannelser, han ikke ellers ville have fundet på en messe – det var let lige
at se på noget ekstra og få lidt viden om noget, man ikke vidste noget om på forhånd.
En skrev med en studievejleder, som sagde, man kunne læse ingeniør i Aalborg, hvilket var ny viden og
åbnede for nye overvejelser.
Navigation: Hvordan oplevede I det at skulle bevæge jer rundt på platformen?
Noget navigation var lidt forvirrende.
Lidt forvirring om, hvad man skulle, når tiden var gået, samt hvis et oplæg sluttede før tid, måtte man så
godt se et nyt?
Det var en idé at gøre det tydeligere, hvad man selv bestemmer, og hvad der er bestemt ”af computeren”.
Fandt dog hurtigt ud af, at man kunne trække sig rundt.
Vært: Hvordan oplevede I værten?
Godt, fordi det blev levendegjort.
Fedt med en reel person og cool lavet.
Det fastholdt fokus og fungerede godt.
Det, som blev sagt, var godt og tilpas.
Oplæg: Hvordan synes I, det var at vælge oplæg/video?
Godt, at man kunne vælge et emne/interessefelt man fandt interessant – på den måde fik man udvidet sin
horisont inden for et emne og fik øjnene op for, at der fx er nogle steder, som har mere praktik.
Eller man fik bare øje på nye muligheder.
Godt med kategorier i stedet for specifikke uddannelser eller steder.
Ville blive uoverskuelig, hvis det hele var oplægstitler.
Godt med bredt og simpelt overblik.

Man så ikke kassen med ”se alle oplæg”.
Det var tydeligt, at man kunne vælge oplæg, når man havde valgt interesse – og at oplæggene ikke
handlede om specifikke uddannelser.
I nogle oplæg var det svært at afgøre, hvilket sted i landet man kunne læse.
Nogle føler, at de havde tid nok, andre ville gerne have set mere.
Fint, at der stod, hvor lang tid man havde tilbage.
Flere vidste ikke, at man kunne gense oplæg efter arrangementet. En enkelt benyttede muligheden.
Messeområdet: Hvordan oplevede I det?
Nogle syntes, det var let at navigere og super cool.
En enkelt syntes, det var svært at adskille typerne fra hinanden (man måtte google for at finde ud af hvad
logoerne stod for).
Det kunne måske gøres lettere, hvis der var lidt mere tekst sammen med videoerne som fx forklarede
”hvad er Dania”.
Hvis man ikke ved, hvilken institution man vil besøge, er det svært at navigere, fordi man ikke ved, hvad de
enkelte står for.
Det er fedt med kasserne, som er stablet. Ikke kedeligt at se på.
Godt, at det skifter med, at guiden er der og ikke er der.
Godt med visuel opsætning og ikke bare traditionelle roll ups.
Alle bemærkede videoerne på kasserne, og at man kunne slå lyd til.
Messestand – chat/podie: Hvordan oplevede I det, I ser her på billedet?
Det var godt at kunne se mulighederne – standene kommer fint omkring, hvad man har brug for.
Ville gerne have haft en FAQ med fx de fem mest stillede spørgsmål.
En enkelt så ikke, at man kunne hente materiale, men flere hentede noget ned, og det fungerede fint.
En har gemt materialet for at kunne se på det, ”når man skal i gang med sit studievalg”
Danmarkskortet var godt at orientere sig i. En syntes ikke, det var brugbart og svært at se.
De fleste vidste ikke, at de kunne bevæge sig rundt på standen og så derfor ikke karrusellen ude til højre.
Chat:
Alle har set chatten.
Live chat var svær at få noget ud af – handlede mest om personen, der sad der, og ikke så meget om
uddannelsen. Ville gerne have hørt hvordan undervisningen foregår, er der gruppearbejde – en plan for et
semester/år og hvordan det foregår?
Mange skrev i chatten, og det var svært at se, om man fik svar.

En har ikke benyttet sig/eller lyttet med i chatten. Ville hellere se i materialet. Der var for lidt om studiet i
chatten.
Godt, at der var en chat. Men meget forskelligt indhold. Nogle skabte mærkelig stemning, andre var rigtig
gode. Stor forskel i kvaliteten. For at få en god oplevelse skal samtalen holdes oppe, og vejlederen skal selv
kunne holde samtalen i gang.
Det var fint, når de bare fortalte alt muligt om uddannelsen.
Teknikken omkring chat fungerede fint.
Har ikke bemærket forsinkelserne specielt, men der kom virkelig mange spørgsmål, så man så ikke helt
svaret.
En fik et link i stedet for svar på et ”simpelt spørgsmål”.
Der må gerne være flere til at svare, så spørgsmålene ikke ”bliver glemt/væk i mængden”.
Gerne bredere viden hos vejlederne, så man ikke blev sendt videre til et link som svar.
Det kunne være fedt med flere vejledere/studerende sammen i dialog, som kunne besvare og forklare
spørgsmål.
Måske skriftligt materiale om enkeltuddannelser. Svært at få specifik info om en helt præcis uddannelse
(men her håber vi jo, at de i stedet besøger os til studiepraktik eller åbent hus).
Hvad fik I at vide om arrangementet inden – hvis noget?
En studievejleder (fra Studievalg Danmark) fortalte lidt og havde en quiz med. Han sagde, at man nok skulle
blive guidet rundt derinde.
Kan huske at man skulle logge ind, hvis man ikke ville have fravær.
Har ikke ellers fået info fra skolen og har ikke fået at vide, at StudieInfo er et bredt introducerende
arrangement – kunne være godt at vide det på forhånd (at man får forklaret hvad StudieInfo kan modsat fx
åbent hus).

Overordnet: Dette nævner de som det bedste:
Det var en fed måde at være til et arrangement på. Jeg tabte ikke sutten på noget tidspunkt 😊
Det var godt lavet.
Det gik meget hurtigere, end jeg havde forventet (positivt).
Det var visuelt pænt og godt med et levende univers, man kunne navigere i – prof opsætning.
Virkelighedsnært.
Fin balance mellem selv at surfe og med ”skal” ting. God vekselvirkning, så man ikke tabte tråden.

Nye idéer:
Lav en FAQ ved chatten med fx de fem mest stillede spørgsmål – der kom mange af de samme spørgsmål,
og det gik lidt langsomt
Sæt mere tekst på – gør det tydeligt, hvad uddannelsesinstitutionen indeholder/står for (i messeområdet) ”hvilken mening giver uddannelser på erhvervsakademiet for os”.
Skriv intro til arrangementet og send den til lærerne så de kan læse den op for eleverne.
Tag gerne nogen med fra erhvervslivet – fx en kort video med et typisk karriereportræt.
Det var anderledes, men godt.

