Besøg på skoler
Kvalitativt supplement til evalueringen af StudieInfo Online 2022

Resumé

NOTAT

Repræsentanter fra de deltagende uddannelsesinstitutioner besøgte
nogle gymnasieklasser i foråret 2022, mens eleverne deltog i StudieInfo
Online. Dels for at observere stemningen og engagementet blandt
eleverne under deltagelsen, dels for at få deres umiddelbare reaktioner
på følgende spørgsmål:

Udarbejdet af:
Marianne Nielsen
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-

Hvad syntes I om arrangementet i dag?
o Hvad var godt, og hvad var mindre godt?
Hvordan har I fået inspiration til jeres valg af videregående
uddannelse – eller til jeres videre søgen?
Hvad syntes I om platformen/universet (det tekniske)?

Følgende skoler/klasser fik besøg:
- Risskov Gymnasium, tre STX-klasser
- Støvring Gymnasium, én STX-klasse
- Munkensdam Gymnasium, én STX-klasse
- Viby Gymnasium og HF, tre HF-klasser
- Aalborg Tekniske Gymnasium, én HTX-klasse
- Nyborg Gymnasium, én HHX-klasse

Sammendrag af besøg på skoler
Nedenfor følger et sammendrag af elevernes tilbagemeldinger, opdelt i
kategorier.
Stemning/engagement
I flere af klasserne halter det lidt med at komme i gang til tiden. Det er
tydeligt, at det er vigtigt med en lærer til stede fra starten, som giver en
god introduktion og hjælper eleverne i gang. Hvor der er en lærer til
stede, tyder det på, at lærerens engagement smitter af på eleverne.
Mange elever mister koncentrationen efter max en time.
Der er stor forskel på engagementet – en del elever laver opgaver eller
spiller computer. Andre er meget fokuseret og deltagende. Nogle taler
sammen om det, mens de deltager.
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Generelt
Flere elever giver udtryk for, at de er blevet mere afklaret ift. deres videre søgen/valg af uddannelse.
Det nævnes, at arrangementet giver en god indsigt i det at vælge uddannelse, at det er godt med oplæg,
men at København mangler.
Flere elever er positive overfor det online format.
For nogle elever virker det fjernt/irrelevant/de ved ikke, hvad de skal bruge det til. Nogle syntes, det var for
bredt, da de gerne vil vide mere om en specifik uddannelse.
Nogle ved ikke, hvad det går ud på, eller er ikke klar over, at det foregår live. Flere elever har glemt
høretelefoner.

Chat
Det nævnes, at det er smart, at der nogle steder svares mundtligt/live på spørgsmålene på en skærm.
Det nævnes, at nogle steder bliver alle spørgsmål ikke besvaret, fordi der kommer så mange spørgsmål.
Nogle bruger for lang tid på de irriterende/irrelevante spørgsmål, hvilket gør det en smule kedeligt at se med.

Udtalelser fra eleverne
”Jeg synes, det er meget fint, at det er online, især nu hvor vi er 2.g’ere. Vi er meget tidligt i processen med
valg af uddannelse, men jeg føler, at man bliver hurtigere afklaret om, hvad man vil længere fremme i
processen”
”Det var meget rart, at det var online, da jeg selv kunne navigere rundt i det, jeg havde lyst til. Jeg var ikke
afhængig af en kø og andre. Der var mere plads til mig selv, og det var mere overskueligt”
”Jeg synes, det var smart, at det var online, så man ikke skal et fysisk sted hen. Det var også nemt og
overskueligt at finde rundt blandt uddannelserne”
”Arrangementet er en god og kreativ måde til introduktion og information omkring uddannelse”
”Det var mega fedt at høre fra folk, der går der”
”Det var mega fedt at kunne gå rundt i platformen og se, hvilken by der har hvad”
”Jeg har fundet ud af, at der findes flere uddannelser, jeg slet ikke kendte til”
”Det var irriterende, at man skulle blive i den bestemte tid – man blev fanget i det ene sted, og man kunne
ikke bevæge sig frit under arrangementet”

Konkrete forslag til forbedringer på platformen
Værtens tale skal passe til situationen
Mulighed for at tænde/slukke for værtens tale
Kort skriftlig beskrivelse af uddannelsesinstitutionerne (inden man klikker ind på messestanden)
Navigation kan forbedres ved fx at kunne bruge pilene på tastaturet (de har sjældent en fysisk mus,
så det vil være lettere end at skulle trække sig rundt i rummet med musen)
Ved valg af oplæg er det svært at se, hvad der står
PDF-materiale på messestand må gerne åbnes i platformen i stedet for på en ny fane
Nogle forsøgte at klikke på fx Aalborg Universitet Kbh, da de gerne ville høre om det – så måske
skal der en forklaring på Danmarkskortet
Opmærksomhed på at svare rimelig hurtigt på de spørgsmål, som kommer i chatten
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