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Brugeroplevelse 4: Ansøgere, der IKKE bookede en optagelsessamtale 

eller IKKE mødte op til en optagelsessamtale i 2014  

 

Respondenter: 21 ansøgere 

Evalueringsmetode: Der er gennemført hhv. telefoninterviews og udsendt spørgeskema.  

Det har været vanskeligt at få tilbagemeldinger fra ansøgere i denne kategori. Respondenter, 

der ikke har booket en samtale, er interviewet gennem telefoninterviews.  

 

Hvilke årsager ligger til grund for, at ansøgerne ikke møder op til optagelsessamtalen?  

 

Kort resume af evalueringen: 

Et flertal af respondenterne har ikke booket en samtale og en mindre del mødte ikke op til 

samtalen. Der er mange individuelle grunde til, at respondenterne ikke bookede eller ikke 

mødte op til samtalen. Enkelte respondenterne vil søge læreruddannelsen igen, flere vil ikke 

søge igen, da de er gået i gang med en anden uddannelse, og nogle er i tvivl. Alle 

respondenter vurderer, at optagelsessamtalen til læreruddannelsen er meget relevant/ relevant. 

Enkelte respondenter anbefaler bedre information om booking af samtalen.  

 

Introspørgsmål: Hvorfor har du søgt læreruddannelsen? 

Har været lærervikar og arbejdet med børn og unge i alle aldre. Brænder for området. 

Spændende uddannelse 

Glad for børn og undervisning 

Har været i studiepraktik på læreruddannelsen, var i tvivl om hvad jeg skulle 

Læreruddannelsen var 2. prioritet  

Flere har uafhængigt af hinanden sagt, at jeg kunne blive en god lærer 

Skulle bare søge noget. Læreruddannelsen var en af de tre prioriteter. 

Interesseret i det pædagogiske område 

Søgte også pædagoguddannelsen og blev optaget på den 

Har interesse for børn og læring, især indskoling 
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Været fodboldtræner, svømmetræner, er vant til børn 

 

1)Hvad er respondenternes begrundelse for IKKE at booke eller møde op til samtalen            

  

Havde søgt anden uddannelse som 1.prioritet 4 

Fik ikke lige taget sig sammen 1 

Havde ikke modtaget mail om, at man skulle 

booke en samtale 

3 

Rod i livet på det tidspunkt 1 

Havde overset mail og information  3 

Skulle ud og rejse på det tidspunkt 1 

Nye love/ regler inden for skoleverdenen 1 

Dovenskab 2 

Tog fejl af datoer 1 

Vidste ikke man skulle booke en samtale 1 

Logistik og praktiske ting 3 

 

 

2) Vil respondenterne søge læreruddannelsen igen til næste år?   

Ja 3 

Nej 11 

Måske 7 

 

Kommentarer 

Ja)  

”Vil rigtig gerne ind på læreruddannelsen og ved nu, at man skal være offensiv for 

at få booket en samtale” 

 

Nej) 

”Er i gang med andet studium” 

”Er i gang med markedsføringsøkonomuddannelsen, som passer perfekt til mig” 
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”Læreruddannelsen var min anden prioritet og jeg er nu i gang med en anden 

uddannelse”   

”Er gået i gang med statskundskab i stedet for” 

”Er gået i gang med offentlig administrationsuddannelse” 

”Vil helst politiuddannelsen” 

Måske) 

”Hvis socialrådgiveruddannelsen ikke er noget, så skal det klart være 

læreruddannelsen i stedet for”  

”Hvis pædagoguddannelsen ikke er noget” 

”Er startet på pædagoguddannelsen og vil måske senere tage en 

læreruddannelse” 

”Der skal justeres på området først ift folkeskolereformen og arbejdstidsaftale. 

Uddannelsen er ok, men fremtiden er skræmmende og ikke så tillokkende” 

”Hvis jeg falder fra nuværende uddannelse, kan jeg godt finde på at søge 

læreruddannelsen igen” 

”Har søgt sygeplejerskeuddannelsen pr 1.2.15, men hvis det ikke er noget, søger 

jeg læreruddannelsen igen”. 

 

 

3) Hvad er respondenternes vurdering af relevansen af optagelsessamtalerne? 

  

Meget relevant 7 

Relevant 14 

Ikke relevant  

 

Kommentarer 
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”God ide” 

 

”Virkelig god ide, vigtigt at få set og snakket med ansøgere og god mulighed for 

at man kan vise sine evner selvom man ikke har gode karakterer.” 

 

”Vigtigt at vurdere kvalifikationer og engagement, men også så kommende  

studerende kan få en smagsprøve.”  

”Meget vigtigt og relevant at vurdere evt. kommende studerende/ lærere.” 

”God måde at sælge sig selv på og man har mulighed for at bedømme folk.” 

”Det kan være en fordel at snakke sin sag. Vil ikke være bange for at skulle til en 

samtale.” 

”God ide. Man møder ansøgerne. Pluspoint og erfaringer bedre end karakterer 

inden for den pædagogiske verden.” 

”Vigtigt at sortere uambitiøse fra. Den danske skole har brug for engagerede 

lærere.” 

”Fint at få lov til at argumentere for, hvorfor man vil være lærer.” 

”Fin procedure. Vigtigt at kunne skabe kontakt og vise at man kan lære fra sig.” 

”Jeg tror, det er meget godt man har disse samtaler før studiestart. Jeg har gået 

på læreruddannelsen før, og mange af dem jeg gik sammen var ligeglade med 

studiet og droppede ud. Disse samtaler er med til at folk SKAL dukke op inden de 

får lov til at starte på studiet og hvis man så ikke dukker op, så brænder man 

heller ikke nok for at komme i gang. Hvis man skal undgå at folk dropper ud, så 

skal samtalerne prioriteres højt.”  

”Gerne mere information om optagelsessamtalen.” 
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”Hold fast i det med optagelsessamtaler. Det er vigtigt at få dem sorteret fra som 

egt ikke gider være på seminariet og som ikke er dygtige nok fagligt. Det er spild 

af tid for de resterende studerende.” 

 

 

4) Hvad skal der til for at respondenterne møder op til optagelsessamtalen i 2015  

Flere respondenter er begyndt på en anden uddannelse og derfor er en optagelsesprøve i 

2015 ikke relevant for dem for indeværende. Der er enkelte, der overvejer at søge ind i 2015.  

 

”Vil bestemt ikke være afskrækket af at skulle til samtale” 

”Tydelig information om optagelsessamtalerne, herunder om bookingen” 

 

 

 

Sammenfattende viser evalueringen, at alle respondenterne vurderer, at optagelsessamtalerne 

er meget relevante eller relevante, og de har haft forskellige og individuelle grunde til ikke at 

booke eller møde op til en samtale. 


