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1. Baggrund for spørgeskemaundersøgelsen 
 

Denne spørgeskemaundersøgelse er udført i forbindelse med opstarten af projektet MadMagi under foreningen 
Alchemist Taste Lab. Alchemist Taste Lab er skabt af køkkenchefen og medejeren af restauranten Alchemist, Rasmus 
Munk. Hans ønske er at udbrede madviden til børn og unge på en inddragende og eksperimenterende måde. 

Projektet er støttet af den danske erhvervsdrivende fond Novo Nordisk Fonden, der yder støtte til videnskabelige, 
humanitære og sociale formål. MadMagi løber fra april 2020 til og med udgangen af 2021. MadMagi har til formål at 
skabe begejstring og engagement for det naturvidenskabelige område gemt i mad gennem en række formidlingstiltag 
henvendt til børn og unge i alderen 7-14 år. Puljemidlerne fra fonden er givet under det tematiske program i uddannelse 
og formidling: Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi (Novo Nordisk 
Fonden, 2019). 

MadMagi skal først og fremmest være en ny YouTube-kanal for børn og unge, der fortæller om og udforsker mad ud fra 
et naturvidenskabeligt perspektiv. Kanalen er tiltænkt at være på dansk, men visionen er at udbrede videoerne til andre 
sprog, f.eks. ved at oversætte nogle af videoerne eller ved at benytte personer fra de mange nationaliteter, som Alchemist 
har tilknyttet. I løbet af projektets varighed skal der produceres 15-20 YouTube-videoer, som inddeles i en række temaer 
med hvert deres naturvidenskabelige fokusområde. Udover YouTube-kanalen understøttes formidlingen af det 
naturvidenskabelige indhold af en hjemmeside samt andre sociale medier, og yderligere afholdes fire events i 
projektperioden, hvor målgruppen kan deltage. 

I opstartsfasen har det været væsentligt at inddrage målgruppen for at få en forståelse af dens brug af og vaner på 
platformen. På den måde kan alt fra kreative virkemidler og lærerige formidlingsmetoder indtænkes tidligt i processen, 
sådan, at indholdet fra start tilstræbes at ramme den unge målgruppe. I dette projekt kan børn og unge ses som eksperter 
inden for feltet, da de har den bedste viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker på YouTube i forhold til deres 
aldersgruppe. Målgruppen er derfor brugbar i udviklingen og optimeringen af MadMagis YouTube-kanal.  
 
Det overordnede kvantitative mål for YouTube-kanalen er at opnå 50.000 følgere. Af de 50.000 følgere skal 10% se 
samtlige YouTube-videoer og vise en anden form for aktiv deltagelse via andre medier (f.eks. hjemmeside og Instagram). 
Derudover er en helt konkret målbar enhed for projektets succes antallet af visninger på YouTube-kanalen samt antallet 
af deltagere ved de forskellige events. 
 
Flere undersøgelser har forsøgt at kortlægge unge YouTube-brugeres vaner og motivation (Pires, Masanet & Scolari, 
2019), populære kanalers indhold, format og udtryk (Pereira, Moura & Fillol, 2018), samt interaktionen mellem følgere 
og kanalens ejer (Aran-Ramspott, Fedele & Tarragó, 2018). I denne undersøgelse er der, på baggrund af disse 
undersøgelser og en struktureret kortlægning af populære og fagrelevante YouTube-kanaler, konkretiseret tre 
fokusområder i spørgeskemaet, som danner udgangspunktet for det videre arbejde i projektet MadMagi. Disse 
fokusområder er: Indhold, Virkemidler og Inspirationskilder. 
 
Indhold handler om, hvordan andre YouTube-kanaler griber formidlingen af naturvidenskabeligt eller mad-relateret 
indhold an. Virkemidler er måderne, hvorpå indholdet formidles (hvordan historien fortælles), hvilket i sin helhed skaber 
videoens format. Inspirationskilder er de kanaler, som målgruppen i forvejen følger, herunder hvem kanal-ejeren er, og 
hvilke typer videoer som udgives på kanalen. 
Undersøgelsen fokuserer derfor på at indsamle viden om disse områder, så der en klar idé om, hvad der fanger 
målgruppen, og hvordan video-konceptet kan udvikles. 

 

1.1 Hvad er YouTube? 
 
YouTube er en videodelingstjeneste med over to milliarder brugere om måneden på verdensplan (YouTube, 2020). På 
platformen kan brugerne se både professionelt og bruger-produceret indhold. YouTube har siden sin opstart i 2005 
udviklet sig som platform, så brugerne i dag anvender den til meget andet end blot at se en video. Ifølge Pires, Masanet 
og Scolari (2019) spiller YouTube i dag en central rolle i teenageres liv og deres sociale interaktion. Mange bruger endda 
platformen som en søgemaskine, hvor resultaterne findes i et videoformat i stedet for det traditionelle tekstbaserede 
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format på diverse søgetjenester. Scolari (2018) peger desuden på, at teenagere bruger YouTube til at lære og fordybe sig 
i deres interesser, hvorfor platformen har udviklet sig til at blive både en erstatning for formel undervisning og samtidig 
den væsentligste uformelle adgang til at lære nye ting (Pires, Masanet & Scolari, 2019). Brugernes mulighed for både at 
følge bestemte kanaler, skrive kommentarer og derved interagere direkte med hinanden og ejeren af kanalen medvirker 
desuden til at skabe en følelse af fællesskab og engagement (Pires, Masanet & Scolari, 2019).  

Hvert minut uploades mere end 500 timers indhold på YouTube, så for at kunne tilpasse indholdet til den enkelte bruger, 
anvender platformen en algoritme, som i sin helhed hjælper brugeren med at finde indhold. På baggrund af brugerens 
visningshistorik og søgninger tilpasses og foreslås indhold (YouTube, 2020: Bärtl, 2018). Til forskel fra f.eks. radio og TV 
giver YouTube adgang til et langt bredere udvalg og samtidig mere tilpasset indhold, hvor brugeren i højere grad kan 
opleve den type af bl.a. musik, underholdning eller læring, som han eller hun foretrækker (Pires, Masanet & Scolari, 2019). 
Det giver en mere direkte adgang til indhold, både hvad angår typen, men også tidspunktet, hvor det kan ses. YouTube 
repræsenterer dermed en underholdningsgenre, der har afløst en stor del af børn og unges TV-tid (DR Medieforskning, 
2018).  

Selvom alle har adgang til YouTube, så kræver det en bruger for at kunne tilgå de fleste af platformens funktioner. Ligesom 
andre sociale medier, så er aldersgrænsen for at kunne oprette en bruger på YouTube 13 år, mens børn under 13 år kan 
oprette en YouTube Kids-bruger med begrænsede funktioner (Google, 2020). Ifølge Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd bruger 68-69 procent af danske børn og unge i alderen 8-15 år YouTube (Ottosen & Andreasen, 
2020). 

Med YouTubes stadigt voksende popularitet og fortsatte udvikling, har platformen og dens brugere skabt et univers, hvor 
nye begreber og fænomener er blevet til og konstant forandrer sig. Med YouTubes verdensomspændende rækkevidde 
og brugerorienterede tilgang har udviklingen åbnet op for, at brugerne kan opbygge en følgeskare på tværs af både 
fysiske, kulturelle og sociale skel. Dette har gjort det muligt for alle at skabe indhold, som hurtigt kan blive spredt vidt og 
bredt. Begrebet viralt, som normalt er et udtryk for spredning af en virus, har fået en ny og positiv betydning, at gå viralt, 
som et udtryk for hvor hurtigt f.eks. et fænomen kan sprede på YouTube eller andre sociale medier.  Et af disse 
fænomener er challenges, hvor en person udfører en udfordring, deler videoen af det, og udfordrer andre til at gøre det 
samme. En af de mest kendte challenges er “Ice Bucket Challenge” fra 2014, som sætter fokus på sygdommen ALS (Kwon, 
2019). Et andet populært fænomen på YouTube er Do it yourself (DIY), som i sin enkelthed går ud på, at man kan lære at 
gøre det selv ved at se en video, hvor det bliver udført. Platformen har også fået begrebet youtuber opkaldt efter sig. En 
youtuber er en person, som lægger videoer med sig selv op på YouTube. Indholdet kan variere fra youtuber til youtuber, 
men ifølge Pereira, Moura & Fillol (2018) kan teenageres motivation for at se og følge youtubere konkretiseres til deres 
evne til at underholde, lære fra sig, og vigtigst af alt være autentiske. Det er den ægte og umiddelbare personlighed, som 
følgerne vil se, som en kontrast til det tilrettelagte og på mange måder overfladiske klassiske TV. Dette er med til at skabe 
en større intimitet og tættere forbindelse mellem youtuberen og følgeren, og herudover kan der skabes en form for 
socialt og kulturelt fællesskab med youtuberen og de øvrige følgere (Aran-Ramspott, Fedele & Tarragó, 2018). 
Youtuberen bliver på den måde en social person, som den unge følger relaterer sig til og kan “hænge ud med” på lige fod 
med andre sociale relationer (Pereira, Moura & Fillol, 2018). 

 

1.2 Formål 
 
For at kunne skabe en YouTube-kanal der appellerer til børn og unge i alderen 7-14 år, er der forskellige faktorer som skal 
indtænkes. For det første peger flere undersøgelser på, at der er forskel på, hvad målgruppen ser på YouTube, bl.a. hvad 
angår alder og køn (DR Medieforskning, 2018: Hansen, Gissel & Puck, 2017: Børnerådet, 2016). For det andet kan bl.a. 
forståelses-, koncentrations- og kommunikationsevner have en betydning for den unge målgruppes interesseskabelse og 
fastholdelse (Børnerådet, 2016). Det er derfor nødvendigt at undersøge, om ovenstående faktorer har en indvirkning, og 
hvilke tiltag der skal tænkes ind for at skabe YouTube-indhold, der kan ramme målgruppen bredt.   

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er derfor at undersøge målgruppens vaner og præferencer på YouTube, 
herunder hvilke forestillinger samt ønsker de har til en ny kanal med et naturvidenskabeligt fokus. 

Undersøgelsen kortlægger desuden målgruppens brug af andre sociale medier med det formål at give en indikation af, 
hvor indholdet på YouTube-kanalen bedst understøttes og suppleres med andet indhold. 
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Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive brugt i den videre arbejdsproces. Bl.a. skal undersøgelsen af 
målgruppens vaner og præferencer på YouTube bruges i forhold til at tilpasse formatet af videoerne til målgruppen, f.eks. 
ved at få et indblik i hvilke virkemidler, som appellerer mest til målgruppen og drage inspiration fra de YouTube-kanaler, 
som målgruppen ser i forvejen. 

Et andet formål med spørgeskemaundersøgelsen vil være at anvende den indsamlede data til brug i online workshops 
med MadMagis advisory board. Advisory boardet består af otte børn og unge i alderen 10-14 år og fungerer som 
MadMagis børne- og ungepanel. Medlemmerne giver løbende i projektet feedback på alt fra videoidéer, medvirkende, 
det faglige niveau til virkemidler og det overordnede udtryk i videoerne. Spørgeskemaundersøgelsen vil derfor blive brugt 
til at udfolde de tidligere nævnte fokusområder, og samtidigt udpege de punkter, som kræver ekstra opmærksomhed. 
Advisory boardet vil efterfølgende i de online workshops fungere som en fokusgruppe, hvor respondenternes besvarelser 
kan testes og undersøges nærmere. 

 

1.3 Metode  
 
Andersen og Kjærulff (2003) har udført en trivselsundersøgelse for folkeskoleelever i alderen 7-15 år, som fastslår, at 
alder er en betydningsfuld faktor i forbindelse med besvarelser af spørgeskemaundersøgelser  (Andersen & Kjærulff, 
2003). F.eks. kan en 8-årig have svært ved at fastholde motivationen eller koncentrationen i forbindelse med et 
spørgeskema, hvorimod aldersgruppen fra ca. 11 år og opefter er kognitivt veludviklet og har desuden godt udviklede 
sociale kompetencer. Spørgeskemaet er derfor opdelt i klassetrinnene 2.-4. og 5.-8. klasse (se bilag 2 & 3). Denne opdeling 
er valgt for at imødekomme de aldersmæssige forskelle i evnen til at kunne svare på spørgsmål af forskellig sværhedsgrad 
og svartype (Andersen et al., 2015: Andersen & Kjærulff, 2003).  Spørgsmålene samt svarmulighederne blev tilpasset 
målgruppens sproglige kompetencer og suppleret med en forklaring, hvor det var vurderet nødvendigt, f.eks. angivelse 
af hvor mange svar, det var muligt at give. Enkelte spørgsmål indeholdt desuden billeder som et ekstra virkemiddel i 
forhold til at gøre det lettere at forstå spørgsmålet samt undgå forvirring. I udarbejdelsen af spørgeskemaet er der taget 
højde for længden, herunder antal spørgsmål og forventet svartid for at imødekomme respondenternes 
koncentrationsevne (Børnerådet 2016).  
Begge spørgeskemaer indeholder enkelte indledende baggrundsspørgsmål som f.eks. alder og landsdel. Herefter spørges 
ind til respondentens brug af og vaner på YouTube og andre sociale medier. Til slut spørges respondenten ind til den nye 
YouTube-kanal MadMagi. 
 
For at sikre at spørgsmålene var forståelige, blev spørgeskemaerne sendt ud til en række børn og unge fra hvert klassetrin, 
inden de færdige spørgeskemaer derefter blev sendt ud til de enkelte skoler. Grundet de gældende Corona-restriktioner 
i foråret 2020 var det en udfordring at skabe kontakt til skolerne. I alt blev seks skoler kontaktet, hvor der i udvælgelsen 
er indtænkt geografisk placering. Nogle af skolerne har tidligere haft et samarbejde med Aalborg Universitet, og de 
resterende er fundet gennem personligt netværk. Det er primært gjort for at tidseffektivisere kontakten og drage fordel 
af allerede veletablerede samarbejder, i en tid hvor landets skoler var tynget af restriktioner og indkørsel af nye 
tidskrævende arbejdsgange. 
En skole måtte melde fra til undersøgelsen, da ressourcerne ikke var tilstrækkelige til at kunne varetage opgaven. To 
skoler meldte aldrig tilbage på trods af vedvarende henvendelser. De resterende tre skoler, hvoraf to af dem ligger i 
Københavns Kommune og den tredje ligger i Mariagerfjord Kommune i Nordjylland, formåede at udføre 
spørgeskemaundersøgelsen.  
 
Den enkelte lærer fik tilsendt information om projektet MadMagi samt en beskrivelse af formålet med det online 
spørgeskema (se bilag 3). Derudover blev læreren informeret om, at alle respondenternes svar ville blive behandlet 
anonymt. Det var desuden lærerens opgave at indsamle samtykkeerklæring fra forældrene via skolens intranet.  Eleverne 
har som udgangspunkt fået mulighed for at besvare spørgeskemaet i skoletiden. Før besvarelsen introducerede læreren 
eleverne til projektet MadMagi samt formålet med spørgeskemaundersøgelsen.  
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2. Spørgeskemaanalyse af 2.-4. klasse 
 
Spørgeskemaet indeholder ti spørgsmål, hvoraf størsteparten er kvantitative spørgsmål med en række prædefinerede 
svarmuligheder. Ved enkelte spørgsmål, f.eks. angivelse af hvilke YouTube-kanaler respondenten følger, har 
respondenten selv kunne angive svaret. I det følgende afsnit vil data fra spørgeskemaet, som blev udleveret til børn på 
2.-4. klassetrin, blive præsenteret. De enkelte afsnit relaterer sig hver til et spørgsmål i spørgeskemaet.  

 

2.1 Alder 
 
Børnene, som har svaret på dette spørgeskema, er fordelt på 2.-4. klassetrin, og er i alderen 8-11 år (se tabel 1). 

 

Tabel 1 - Aldersfordeling af respondenter. 

 

2.2 Respondenter 
 

I alt har 68 børn svaret på spørgeskemaet, og de kommer alle fra en skole i Mariagerfjord Kommune i Nordjylland (se 
figur 1). 

 

 

Figur 1 - Geografisk fordeling af respondenter. 
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2.3 Brug af YouTube 
 
Som det fremgår af tabel 2, bruger børnene hovedsageligt YouTube til at blive underholdt, hvilket som udgangspunkt er 
meget udefinérbart og ligeledes må formodes langt hen ad vejen at være individuelt bestemt. Dette resultat bakkes op 
af Pires, Masanet & Scolari (2019), som samtidigt peger på, at YouTube giver unge en fællesskabsfølelse, og et sted hvor 
de kan interagere med andre, som har samme interesser. 
Knap en tredjedel følger youtubere, der bl.a. laver videoer om deres liv og de ting, som de laver i hverdagen. Udover den 
primære underholdningsværdi ved YouTube, bruger mange af børnene også platformen til at lære nye ting eller følge 
med i ting, som sker i verden omkring dem, hvilket viser, at der også er plads til mere seriøst og nysgerrighedsskabende 
indhold. 

 

Tabel 2 - Respondenternes brug af YouTube. 

 
 
2.4 YouTube-præferencer 
 
Af de tre mulige YouTube-kanaler, som blev spurgt til, har respondenterne en klar favorit i Danmarks mest fulgte 
youtuber, Alexander Husum (23 år, 391.000 følgere)1. Naja Münster (10 år, 212.000 følgere)2 på andenpladsen er det 
yngste medlem af Danmarks eneste YouTube-familie. DR Ultra (176.000 følgere)3 er DR1’s online kanal til børn i alderen 
7-12 år (se tabel 3).  
Der tegner sig et billede af, at kanalernes popularitet i form af følgere, matcher denne undersøgelses resultat. Samtidigt 
viser undersøgelsen en tendens til, at børnene i alderen 8-11 år foretrækker at se indhold lavet af en ung youtuber på 23 
år frem for indhold lavet af en på deres egen alder, eller indhold som er tiltænkt deres aldersgruppe. 

 
1 https://www.youtube.com/user/Husumgaming (antal følgere noteret 8. oktober 2020). 
2 https://www.youtube.com/channel/UC99pGo0-YQpjrP_mGD5xcRw (antal følgere noteret 8. oktober 2020). 
3 https://www.youtube.com/channel/UCKE8HAIVrpixOsQsAqQ_PZQ (antal følgere noteret 8. oktober 2020). 

https://www.youtube.com/user/Husumgaming
https://www.youtube.com/channel/UC99pGo0-YQpjrP_mGD5xcRw
https://www.youtube.com/channel/UCKE8HAIVrpixOsQsAqQ_PZQ
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Tabel 3 – Respondenternes præference i forhold til udvalgte YouTube-kanaler. 

 

2.5 Favorit indhold på YouTube 
 
Udover ovenstående tre muligheder har børnene fået mulighed for selv at tilføje hvilke andre YouTube-kanaler, de godt 
kan lide at se. Her er det altoverskyggende tema, at videoerne skal være sjove. Mange af børnene følger desuden kanaler 
eller personer, hvor gaming er omdrejningspunktet. Ligeledes følger mange af børnene kendte youtubere. Fælles for 
disse er, at børnene formentlig ser indhold, som de har en umiddelbar interesse i, f.eks. ved at se nogen spille et spil, som 
de måske selv spiller, eller få et hverdagsindblik i youtubernes liv.  

 
 
2.6 Opdagelse af nye kanaler 
 
Her viser undersøgelsen, at børnene primært finder nye kanaler online, enten ved at søge efter dem, eller ved at dem de 
allerede følger, anbefaler andre kanaler (se tabel 4). Det viser, at meget af det indhold respondenterne finder på YouTube 
opdages gennem platformen i en form for “sneboldeffekt” (Pires, Masanet & Scolari, 2019). 
Undersøgelsen viser også, at 40% af respondenterne ikke ved, hvordan de finder nye YouTube-kanaler. Det indikerer, at 
opdagelsen af nye kanaler i nogen grad er tilfældig. Dog kunne det også være et udtryk for, at mange af respondenterne 
ser det indhold, som YouTube-platformens algoritme foreslår dem, f.eks. relaterede video eller på baggrund af den type 
indhold, som de ser i forvejen. 
 
Da man skal være 13 år for at have sin egen YouTube-konto, må det formodes at børnene i denne aldersgruppe enten 
bruger en andens konto eller en YouTube-Kids-konto, når de er på YouTube. På trods af det virker brugen af YouTube til 
at være en personlig ting, forstået på den måde, at YouTube via sin algoritme tilpasser indholdet til den enkelte brugers 
præferencer. 
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Tabel 4 - Respondenternes vej til at opdage nye YouTube-kanaler. 

 
 
2.7 Brug af andre sociale medier 
 
Alle de foreslåede sociale medier; TikTok (2017), Snapchat (2011), Facebook (2004) og Instagram (2010) har, ligesom 
YouTube, en aldersgrænse på 13 år, hvorfor respondenterne i denne undersøgelse må formodes at benytte en andens 
konto eller en version tilpasset børn under 13 år. På trods af aldersgrænsen bruger mange af respondenterne flere sociale 
medier, særligt TikTok og Snapchat (se tabel 5). I forhold til at nå denne målgruppe med indhold udover YouTube-
videoerne, vil en af disse platforme derfor være mest oplagt at anvende. 

 

Tabel 5 - Respondenternes brug af sociale medier. 

 

2.8 Virkemidler på YouTube 
 
I forhold til virkemidler har børnene en klar favorit i fænomenet challenges (se tabel 6). Over halvdelen foretrækker dog 
andre ting end challenges, hvilket viser, at en bred vifte af virkemidler er populære. Overordnet set bruges mange 
virkemidler dog sjældent alene, og måske endda med fordel sammen, og denne undersøgelse viser, at der er mange 
strenge at spille på, når målgruppen skal nås. 
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Tabel 6 - Respondenternes præferencer i forhold til YouTube-indhold. 

 
 
2.9 Hvad ser respondenterne? 
 
Af de programmer og kanaler, som blev spurgt til, er seersuccesen Den store bagedyst (DR1) den mest populære hos 
respondenterne, hvor halvdelen følger med, når der bages i bedste sendetid (Sjørvad, 2018). Dog er programmet skarpt 
forfulgt af to youtubere, som ligeledes laver meget indhold, hvor mad er et centralt element (se tabel 7).   
Det peger i retning af, at selvom underholdningsværdien i sig selv er en væsentlig faktor i disse programmer, så kan mad 
være et effektfuldt omdrejningspunkt, som på mange måder appellerer til målgruppen (Hill, 2019). 

 

Tabel 7 - Fordeling af respondenter som ser eller har set programmet eller indhold på kanalen. 
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2.10 Hvad skal MadMagi handle om? 
 
Tre fjerdedele af respondenterne svarer, at de enten gerne vil se challenges eller lære at lave ny mad (se tabel 8). Det 
indikerer et ønske om, at den nye kanal både skal indeholde underholdende elementer og læring. Samtidigt lægger det 
op til, at målgruppen gerne vil involveres og have mulighed for at prøve tingene selv, da både challenges og læring i denne 
sammenhæng i høj grad bygger på at kunne gøre efter. 

 

Tabel 8 - Respondenternes ønsker i forhold til typen af indhold på MadMagis YouTube-kanal. 

 
 
 
 
3. Spørgeskemaanalyse af 5.-8. klasse 

 
I det følgende afsnit vil data fra spørgeskemaet, som blev udleveret til børn og unge på 5.-8. klassetrin, blive præsenteret. 
De enkelte afsnit relaterer sig hver til et spørgsmål i spørgeskemaet.  

Spørgeskemaet indeholder i alt 11 spørgsmål, som både består af kvantitative spørgsmål med en række prædefinerede 
svarmuligheder samt kvalitative spørgsmål, hvor respondenten selv har kunne angive svaret.  

 

3.1 Alder 
 
De børn og unge, som har svaret på dette spørgeskema, er fordelt på 5.-8. klassetrin og er i alderen 10-15 år (se tabel 
9). 
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Tabel 9 - Aldersfordeling af respondenter. 

 
3.2 Respondenter 
 
I alt har 146 børn og unge svaret på spørgeskemaet, og de kommer primært fra en skole i Mariagerfjord Kommune i 
Nordjylland og to skoler i Københavns Kommune (se figur 2).  
 
 

 
Figur 2 - Geografisk fordeling af respondenter. 

 
 
3.3 Favorit YouTube-kanaler 
 
Respondenterne har mange forskellige interesser, hvilket kommer til udtryk i det brede udvalg af YouTube-kanaler, de 
nævner i deres besvarelser. Det er alt fra gaming til makeup, reality til musik, youtubere, livsstil, mad, sport osv. Der 
tegner sig derfor ikke et entydigt billede af indholdet, og selvom mange kanaler går igen, så viser svarene, at YouTube for 
alvor er en platform, hvor man kan finde niche-indhold, som rammer ens særlige interesser. 
 

 

3.4 Grundlag for at følge en kanal 
 
Ligesom ved 2.-4. klassetrin går temaet sjovt igen ved 5.-8. klassetrin dog med den tilføjelse, at det her ved de lidt ældre 
børn og unge nævnes, at indholdet også skal være interessant og spændende. Da respondenterne på 5.-8. klassetrin kan 
udtrykke sig bedre skriftligt, har de derfor fået mulighed for selv at tilføje YouTube-kanaler og angive den type indhold, 
de ser. Dette har medvirket til at give et mere nuanceret og fyldestgørende billede af deres præferencer på YouTube.  
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3.5 Opdagelse af nye kanaler 
 
Undersøgelsen viser, at respondenterne på 5.-8. klassetrin primært finder nyt indhold online, enten ved at søge efter det, 
eller ved at dem de allerede følger, anbefaler indhold eller andre kanaler (se tabel 10). Det viser, at meget af det indhold 
respondenterne finder på YouTube opdages gennem platformen, f.eks. ved at følge YouTubes anbefalinger (Pires, 
Masanet & Scolari, 2019). Respondenterne svarer også, at de finder nye kanaler gennem andre sociale medier. For at nå 
målsætningen om 50.000 følgere på MadMagis YouTube-kanal, kan det derfor være en fordel at udbrede kendskabet til 
kanalen på flere sociale medier.  
 

 
Tabel 10 - Respondenternes vej til at opdage nye YouTube-kanaler. 

 
 
3.6 Brug af andre sociale medier 
 
Sammenlignet med 2.-4. klassetrin benytter respondenterne fra 5.-8. klasse sig af flere sociale medier, og mange har en 
bruger på både Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat (se tabel 11). Særligt er brugen af Facebook og Instagram blandt 
de ældre respondenter mere udbredt. Det kan skyldes, at flere af respondenterne på de ældre klassetrin er over 13 år, 
og dermed har de mulighed for at oprette deres egen bruger på platformene. 88% af respondenterne benytter sig af 
Snapchat, og det er dermed den mest benyttede platform af de fire. 
 

 
Tabel 11 - Respondenternes brug af sociale medier. 
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3.7 Hvad kender respondenterne? 
 
De to mest kendte programmer blandt respondenterne er Den store bagedyst (DR1) og Masterchef (TV3), som begge 
vises på landsdækkende kanaler i bedste sendetid, hvor flest mulige seere sidder foran fjernsynet (Kantar Gallup, 2020). 
Programmerne minder som udgangspunkt meget om hinanden og har primært madlavning, konkurrence- og deltager-
elementer til fælles. Over halvdelen af respondenterne kender de to unge youtubere Rasmus Brohave og Rebecca 
Charlotte Dahl, som begge laver indhold, hvor mad er et centralt element (se tabel 12).  
Det viser, at YouTube som platform konkurrerer med de store etablerede kanaler og programmer i forhold til at fange 
målgruppens opmærksomhed. Dog skal målgruppen selv opsøge YouTube-kanaler og vil ikke blive eksponeret for 
indholdet på samme måde som flow-TV-programmer. Samtidig opnår den enkelte YouTube-kanal ikke en stor følgeskare 
fra den ene dag til den anden, ligesom programmer i TV gør. Vejen fra YouTube-kanalen til seeren og fra seeren til 
YouTube-kanalen er derfor ikke lige så direkte, som ved det klassiske flow-TV-format. Derfor er det nødvendigt at lave en 
strategi for, hvordan målgruppen skal få kendskab til YouTube-kanalen. Herunder er faktorer som bl.a. kanalens levetid, 
eksponering, udbredelse på andre sociale medier væsentlige i forhold til at opbygge en stor følgeskare (Bärtl, 2018).  
 

 
Tabel 12 – Respondenternes kendskab til udvalgte TV-programmer og YouTube-kanaler. 

 

Udover de udvalgte kanaler, som respondenterne blev spurgt til, så viser tabellen herunder de kanaler og programmer, 
som de selv har nævnt (se tabel 13). Her går konkurrence-elementet igen ved bl.a. Maddysten (DR1) og Sugar Rush 
(Netflix). Også Gordon Ramsay, som bl.a. er kendt fra programmer, hvor han redder dårligt drevne restauranter, bliver 
nævnt, og særligt hans voldsomme reaktioner og udbrud bliver fremhævet som et sjovt element. 

 

 
Tabel 13 - Top 5 over andre programmer, kanaler og personer, som respondenterne selv har nævnt. 
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3.8 Associationer til navnet MadMagi 
 
I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt ind til hvilke associationer, som navnet MadMagi giver. Her svarer flere 
respondenter “det ved jeg ikke”. Dog har størstedelen af respondenterne angivet hvilke associationer, de får ved navnet 
MadMagi. Som det fremgår af besvarelserne, får flere respondenter associationer til bl.a. mad, eksperimenterende 
madlavning, madmagi, science, fysik, kemi. Nogle nævner dog også, at navnet virker barnligt, og at de får associationer 
til en børnerestaurant.  
Besvarelserne er brugbare i forhold til at få en indsigt i om navnet MadMagi appellerer til målgruppen samt om navnet 
og formålet med kanalen harmonerer. Herunder er et udpluk af besvarelserne. 

 
“En børne restaurant.” - 14-årig 
 
“det lyder spændene.” - 14-årig 
 
“Noget kreativt med mad.” - 14-årig 
 
“Noget med mad, som er anderledes eller 
levende.” - 14-årig 
 
“Sience.” - 14-årig 
 
“Det lyder lidt som en kanal hvor man laver 
noget lækkert mad måske laver nogle 
eksperimentere og måske nogle Challenge med 
mad.” - 13-årig 
 
“at det handler om noget mad som er magisk 
Altså fx. at der vises nogle ting om mad man ik 
rigtig vidste før eller de bruger nogle ting til at 
lave det om til noget bedre.” - 14-årig 
 
“Jeg tænker på meget spændende mad, eller 
særlig mad.” - 13-årig 
 
“at det er noget om hvad mad er og hvordan du 
laver mad spændene.” - 14-årig 
 
 
 

 
“Det lyder fedt, og lyder som noget jeg har lyst 
til at se.” - 13-årig 
 
“Nok at man lære om nyt mad, og hvor det 
kommer fra.” - 14-årig 
 
“Jeg tænker mad og når det er magi tænker jeg 
Fysik og Kemi.” - 13-årig 
 
“Det lyder lidt barnligt.” - 13-årig 
 
“Jeg tænker at det må være sjovt og positivt.” - 
13-årig 
 
“når jeg hører ordet "Madmagi" tænker jeg at 
det lyder spændende og jeg vil gerne selv følge 
med.” - 12-årig 
 
“At der er nogen der laver noget mad og forklare 
hvordan man gør det.” - 12-årig 
 
“forsøg med mad.” - 15-årig 
 
“videnskab og mad kombineret.” - 14-årig 
 
“Et program der handler om anderledes 
tænkning af anretning og tilberedning af mad.” - 
15-årig

 

 

3.9 Hvad skal MadMagi handle om? 
 
I forlængelse af punkt 3.8 blev respondenterne spurgt til hvilken type indhold, de ønsker at se på MadMagis YouTube-
kanal. Nedenstående tabel viser fordelingen af respondenterne svar (se tabel 14).  
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Tabel 14 - Fordeling af hvilken type indhold respondenterne ønsker at se på MadMagis YouTube-kanal. 

 

Respondenterne fik også mulighed for at uddybe deres svar og tilføje yderligere kommentarer til, hvad YouTube-kanalen 
skal handle om. Her svarer flere, at de ikke ved, hvad kanalen skal handle om. Dog er de respondenter, som har tilføjet 
en uddybende besvarelse, enige om, at kanalen skal indeholde videoer med challenges, eksperimenter og forsøg. Flere 
nævner også, at de gerne vil lære at lave nye og anderledes retter, som de ikke tidligere har smagt. Særligt kan 
respondenternes uddybende kommentarer bruges i udviklingen af det videnskabelige videomateriale, da det giver en 
indsigt i målgruppens ønsker til indhold. Besvarelserne giver desuden inspiration til  hvilke virkemidler, der bedst kan 
bruges til at formidle indholdet på MadMagis YouTube-kanal. Herunder er et udpluk af besvarelserne. 
 

“At lave både mad og challenges så det også 
bliver sjovt og se.” - 14-årig 
 
“Måske noget med forsøg om mad. Ligesom 
molekylær gastronomi.” (14-årig) 
 
“Måske nogle eksperimentere eller Challenges, 
men også noget seriøst hvor man laver noget 
lækkert mad og sådan.” - 13-årig 
 
“måske at der kom børn ind og skulle lave en 
challenges eller prøver at lave noget mad der ik 
rigtig havde regnet med de skulle lave eller at de 
skulle prøve atr lave deres livret men på en 
anden måde (måske sundere eller noget 
andet).” - 14-årig 
 
“At undersøge andre landes madkutur.” - 14-
årig 
 
“syns man kunne prøve at lave mad og så 
eksperimentere med nogle af ingredienserne så 
man kan finde ud af hvad indgrediensernes 
egenskaber er og havd de går ved maden.” - 13-
årig 

“Hvordan man kan lave mere mad med spiselige 
ting fra naturen.” - 14-årig 
 
“lave mad der er meget svært at lave.” - 13-årig 
 
“at prøve at lave nogle nye og specielle mad 
retter.” - 14-årig 
 
“Nye retter til madpakken til skole dagen efter. 
Challenges med mad. Lave mad med bind for 
øjene.” - 14-årig 
 
“Måske kunne man eksperimentere med kager.” 
- 12-årig 
 
“at opfinde noget nyt mad.” - 11-årig 
 
“lave nye retter.” - 12-årig 
 
“Godt spørgsmål... Man kunne lave et opslag på 
fx. Instagram, hvor man spøger om, hvad ville 
være godt i en ret, så kan man kun bruge ting, 
som folk har foreslået, så prøve at lave en ret ud 
af det. Det var nok mere en ide.” - 12-årig 
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“anderledes tænkning af anretning og 
tilberedning af mad.” - 15-årig 
 

“man laver noget anderledes mad som man ikke 
har smagt før.” - 12-årig 

 

4. Konklusion 
 
Undersøgelsen viser, at respondenterne i 2.-4. klasse primært bruger YouTube som underholdningsplatform (90%). 
Dernæst bruges platformen til at lære nye ting (34%) eller følge kendte youtubere (31%) . Ud af tre foreslåede YouTube-
kanaler, kan 51% af respondenterne bedst lide Alexander Husums YouTube-kanal til sammenligning med YouTube-
kanalerne Naja Münster (21%) og DR Ultra (19%).  
Der er stor forskel på, hvordan respondenterne opdager nye YouTube-kanaler. Her svarer 40%, at de ikke ved, hvordan 
de opdager nye kanaler, og 47% svarer, at de opdager nye kanaler gennem YouTube. I forlængelse heraf svarer 27%, at 
de opdager nye kanaler ved at følge anbefalinger fra allerede kendte youtubere.  
Udover YouTube, benytter respondenterne sig primært af de sociale medier TikTok (62%) og Snapchat (72%), mens 
Facebook og Instagram benyttes af henholdsvis 6% og 17% af respondenterne.  
Respondenterne kan godt lide, når youtubere udfordrer hinanden i challenges. Dette afspejles også i deres foretrukne 
madprogram, Den store bagedyst (DR1), hvor deltagerne dyster mod hinanden i forskellige udfordringer. I forlængelse 
heraf svarer 41% af respondenterne, at de gerne vil se challenges, som en del af MadMagis YouTube-kanal. Samtidig 
svarer samlet 41%, at de gerne vil lære at lave ny mad eller nye tricks i køkkenet. 
 
I forhold til respondenterne på 5.-8. klassetrin er der ikke noget entydigt svar på, hvad de søger af indhold på YouTube. 
De har mange forskellige interesser og de nævner YouTube-kanaler med indhold omhandlende både gaming, make-up, 
reality, musik, mad, sport m.fl. Dog viser svarene, at de, ligesom 2.-4. klassetrin, er enige om, at indholdet skal være sjovt. 
De ældre respondenter tilføjer hertil, at indholdet også gerne må være interessant og spændende.   
Næsten halvdelen af respondenterne (47%) svarer, at de opdager nye YouTube-kanaler gennem YouTube eller ved at 
følge anbefalinger fra allerede kendte youtubere (38%). Modsat 2.-4. klassetrin, opdager en stor andel af respondenterne 
(39%) nye kanaler gennem andre sociale medier. Undersøgelsen viser også, at elever fra 5.-8. klassetrin benytter sig af 
både Facebook (40%), Instagram (75%), TikTok (76%) og Snapchat (88%) - Snapchat er igen den mest benyttede platform 
af de angivne svarmuligheder.  
Størstedelen af respondenterne kender TV-programmerne Den store bagedyst (80%) og Masterchef (67%), men over 
halvdelen kender også youtuberne Rasmus Brohave (58%) og Rebecca Charlotte Dahl (56%). Det viser, at YouTube-kanaler 
kan opnå samme popularitet og følgeskare som primetime TV-programmer, og at YouTube som medie på mange måder 
konkurrerer med de etablerede TV-kanaler om at fange seernes opmærksomhed (Johansen & Rasmussen, 2017). 
Adspurgt omkring hvilke associationer respondenterne får til navnet MadMagi, angiver flere “ved ikke”. De respondenter, 
som har svaret uddybende, associerer navnet med; forsøg med mad, eksperimenterende madlavning og videnskab. Nogle 
af de ældre respondenter svarer dog også, at MadMagi lyder barnligt, og at det giver associationer til en børnerestaurant. 
I forlængelse heraf bliver respondenterne spurgt om, hvad kanalen MadMagi skal handle om. Her svarer flere, at kanalen 
skal handle om at eksperimentere med mad (27%) samt at lave og smage nye retter (30%). Ligesom respondenterne på 
2.-4. klassetrin svarer en stor andel (26%) i den ældre del af målgruppen, at de gerne vil se “challenges”. 
 
Overordnet set er der ikke stor forskel på besvarelserne fra respondenterne på 2.-4. klassetrin og 5.-8. klassetrin. Fælles 
for de børn og unge, som har deltaget i undersøgelsen, er, at de hovedsageligt bruger YouTube som 
underholdningsplatform, og som erstatning for det traditionelle flow-TV. Respondenternes uddybende kommentarer 
viser, at der er et fælles ønske om, at YouTube skal underholde, være spændende og gerne må indeholde et 
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læringselement og bidrage med ny viden. Der er derfor et potentiale i at lave en YouTube-kanal, der kombinerer 
underholdning og læring.  
Respondenterne peger på, at de gerne vil se videoer med videnskabelige forsøg, eksperimenter med mad og challenges. 
For at imødekomme målgruppens ønsker og præferencer i forhold til indhold, kan disse virkemidles derfor med fordel 
inkorporeres i den kreative konceptudvikling af videoformatet. 
For at gøre målgruppen opmærksom på YouTube-kanalen, skal der laves en strategi for, hvilke sociale platforme MadMagi 
skal eksistere på. Her er det vigtigt at være synlig på platforme, som benyttes af både den yngre samt ældre del af 
målgruppen. Ifølge undersøgelsen er Snapchat den mest benyttede platform, hvorfor MadMagi-universet med fordel kan 
udfoldes her. 
 
Samlet set medvirker besvarelserne fra respondenterne til at øge inddragelsen af børn og unge i projektet. Inddragelsen 
hjælper ikke kun med at forstå målgruppen bedre, men bevirker desuden, at målgruppen selv bidrager til at udvikle det 
færdige indhold, så der skabes en direkte forbindelse mellem, hvad målgruppen gerne vil se på YouTube og det indhold, 
som udvikles til MadMagis YouTube-kanal. 
Helt konkret vil besvarelserne i spørgeskemaet indgå i udviklingen af de naturvidenskabelige temaer, som skal udgives i 
de 15-20 videoer på MadMagis YouTube-kanal. Særligt vil indsigten i målgruppens præferencer på YouTube indgå i 
udviklingen af videoformatet, herunder hvilke typer af indhold, som appellerer til målgruppen, samt med hvilke 
virkemidler indholdet bedst formidles. 
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Bilag 
 

Bilag 1 - Spørgeskema om børn og unges interesser på YouTube (2. - 4. klasse) 

Bilag 2 - Spørgeskema om børn og unges interesser på YouTube (5. - 8. klasse) 

Bilag 3 - Kort om projektet MadMagi og Alchemist Taste Lab (følgebrev til lærere) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.

Mark only one oval.

7 år.

8 år.

9 år.

10 år.

11 år

2.

Mark only one oval.

Jylland

Sjælland

Fyn

Bilag 1 - Spørgeskema om børn og unges interesser på YouTube (2. - 4. klasse)

Spørgeskema om børn og unges 
interesser på YouTube (2. - 4. klasse).
Hej! 

Er du vild med at se videoer på YouTube? Så svar på 10 lynhurtige spørgsmål og hjælp os med at 
finde ud af, hvad der hitter på YouTube lige nu.   

Vi er i Alchemist Taste Lab i gang med at lave en ny madkanal på YouTube, der hedder MadMagi. 
MadMagi er et projekt, der skal lære børn og unge om mad på en sjov og lærerig måde. Derfor vil vi 
gerne vide mere om dine interesser på YouTube. Du må også gerne komme med dine idéer til, 
hvad MadMagi skal handle om.  

De bedste hilsner 
Alchemist Taste Lab - et inspirerende madunivers for børn og unge
* Required

Spørgeskema
1. Hvor gammel er du? *

2. Hvor i Danmark bor du?



3.

Check all that apply.

At se sjove videoer.

At lære nye ting.

At have min egen YouTube kanal.

At følge kendte youtubere.

At følge med i nyheder.

Ved ikke.

4.

Mark only one oval.

Alexander Husum. Naja Münster.

DR Ultra. Jeg kender ikke nogen af dem.

3. Hvad bruger du YouTube til? (Sæt gerne flere krydser). *

4. Hvilken af de tre YouTube kanaler kan du bedst lide? (Sæt kun 1 kryds). *



5.

6.

Check all that apply.

Vi taler om nye YouTube kanaler i skolen.

Min familie viser mig dem.

Når youtuberne fortæller om nye kanaler.

Ved at søge på YouTube.

Gennem andre sociale medier.

Ved ikke.

7.

Check all that apply.

TikTok

Instagram

Facebook

Snapchat

5. Ser du andre YouTube kanaler, og hvorfor kan du godt lide dem? *

6. Hvordan finder du nye YouTube kanaler? (Sæt 2 krydser). *

7. Hvilke andre sociale medier bruger du? *



8.

Mark only one oval.

Jeg kan bedst lide, når der er små
tegnefilm med.

Jeg kan bedst lide, når youtuberen
har kendte gæster med.

Jeg kan bedst lide at lave det
samme forsøg som youtuberen.

Jeg kan bedst lide, når youtuberne
udfordrer hinanden, f.eks. challenges.

8. Hvad er sjovt at se på YouTube? Vælg den video, som du helst vil se. *



9.

Check all that apply.

GoCook Den Store Bagedyst

Smag for livet Maddysten

Rasmus Brohaves køkken Rebecca Charlotte Dahl

9. Hvilke af disse madprogrammer ser du? (Sæt gerne flere krydser). *



Jeg ser ikke nogen af dem.

10.

Mark only one oval.

Jeg vil gerne lære at lave mad, som jeg ikke har prøvet før.

Jeg vil gerne lære om, hvor min mad kommer fra.

Jeg vil gerne se challenges.

Jeg vil gerne lære nye tricks i køkkenet.

Jeg vil gerne lære om, hvordan mad og de forskellige sanser hænger sammen.

Mange tak for dine svar.

This content is neither created nor endorsed by Google.

10. Hvad kunne du tænke dig, at MadMagi skal handle om? (Sæt kun 1 kryds). *

 Forms



1.

Mark only one oval.

10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

15 år

2.

Mark only one oval.

Jylland.

Sjælland.

Fyn.

Bilag 2 - Spørgeskema om børn og unges interesser på YouTube (5. - 8. klasse)

Spørgeskema om børn og unges
interesser på YouTube (5. - 8. klasse).
Hej! 

Er du vild med at se videoer på YouTube? Så svar på 11 lynhurtige spørgsmål og hjælp os med 
at finde ud af, hvad der hitter på YouTube lige nu.   

Vi er i Alchemist Taste Lab i gang med at lave en ny madkanal på YouTube, der hedder 
MadMagi. MadMagi er et projekt, der skal lære børn og unge om mad på en sjov og lærerig 
måde. Derfor vil vi gerne vide mere om dine interesser på YouTube. Du må også gerne komme 
med dine idéer til, hvad MadMagi skal handle om.  

De bedste hilsner 
Alchemist Taste Lab - et inspirerende madunivers for børn og unge
* Required

Spørgeskema
1. Hvor gammel er du? *

2. Hvor i Danmark bor du?



3.

4.

5.

Check all that apply.

Mine klassekammerater viser mig nye YouTube-kanaler i skolen.

Youtuberne anbefaler altid andre youtubere, som er sjove at følge.

Min familie giver forslag til nye YouTube kanaler.

Mine venner fra fodbold, svømning, gymnastik eller anden sportsgren viser mig nye
kanaler.

Jeg finder nye YouTube-kanaler ved at søge på YouTube.

Andre sociale medier.

Ved ikke.

6.

Check all that apply.

TikTok

Instagram

Facebook

Snapchat

3. Hvilke YouTube-kanaler følger du? *

4. Her må du gerne uddybe, hvorfor den kanal eller youtuber er spændende at
følge. *

5. Hvordan finder du nye YouTube-kanaler? (Sæt 2 krydser). *

6. Hvilke andre sociale medier bruger du? *



7.

Check all that apply.

Rasmus Brohaves køkken Masterchef

GoCook Rebecca Charlotte Dahl

Den Store Bagedyst Umut Sakarya

7. Hvilke af de her TV programmer/YouTube-kanaler om mad, kender du? (Sæt
gerne flere krydser). *



Jeg kender ikke nogen af dem.

8.

9.

10.

Mark only one oval.

At lave nye retter og smage mad, som jeg ikke har prøvet før.

At finde ud af hvor min mad kommer fra.

At lave challenges.

At eksperimentere med mad.

At lære om hvordan mad og de forskellige sanser hænger sammen.

Ved ikke.

8. Kender du andre programmer om mad (f.eks. fra TV, YouTube, Netflix)? Og
hvorfor synes du, at de er spændende? *

9. Hvad tænker du på, når du hører navnet "MadMagi"? *

10. Hvad synes du, at MadMagi skal handle om? (Sæt kun 1 kryds). *



11.

Mange tak for dine svar.

This content is neither created nor endorsed by Google.

11. Har du andre idéer til, hvad MadMagi kan handle om? *

 Forms



Bilag 3 - Kort om projektet MadMagi og Alchemist Taste Lab (følgebrev til lærere) 

 

  

Kort om projektet MadMagi og Alchemist Taste Lab 

 

Projektet ”MadMagi” skal være en ny YouTube-kanal for børn og unge i alderen 7-14 år. MadMagi skal fortælle 

om mad ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt. MadMagi skal producere 15-20 YouTube-videoer. 

 

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden (en dansk erhvervsdrivende fond, og den yder støtte til 

videnskabelige, humanitære og sociale formål). Projektet MadMagi varer fra 1.april 2020 til 31.december 

2021. Aalborg Universitet er sparringspartner i projektet.  

 

MadMagi er det første projekt under foreningen Alchemist Taste Lab. Alchemist Taste Lab er skabt af 

køkkenchefen og medejer af Alchemist, Rasmus Munk. Hans ønske er at brede madviden ud til børn og unge 

på en sjov og eksperimenterende måde. Alchemist Taste Labs arbejde er ikke-kommerciel. 

 
Spørgeskemaerne 

 

For at få en større indsigt i børn og unges interesser på YouTube, er der udarbejdet et spørgeskema til 

målgruppen. Formålet med spørgeskemaet er at lære mere om YouTube trends, kommunikative virkemidler, 

sprogbrug og finde ud af, hvilke youtubere der er interessante at følge og hvorfor.  

 

Besvarelserne vil give en forståelse for, hvordan indholdet i videoerne kan ramme både en 7-årig og en 14-

årig, og hvordan YouTube-kanalen MadMagi på sigt kan udvikles og optimeres. 

 

Spørgeskemaerne er udviklet af lederen af Alchemist Taste Lab, Marie Mynderup-Bjørnshave og medarbejdere 

fra Aalborg Universitet - Institut for Byggeri, By og Miljø. 

 

Spørgeskemaerne er inddelt i alderstrin: ét spørgeskema til 2.-4. klasse. og ét spørgeskema til 5.-8. klasse. 

Skolens elever får således mulighed for at præge den nye YouTube-kanal med deres ideer og inputs ved at 

besvare spørgeskemaet. 



Bilag 3 - Kort om projektet MadMagi og Alchemist Taste Lab (følgebrev til lærere) 

 

  

 

Spørgeskemaet besvares online, og alle svarene er anonyme. Dataindsamlingen bruges internt.  

 

Hvordan skal spørgeskemaerne besvares? 

 

Spørgeskema til 2.-4. klasse: 

● Der er 10 spørgsmål i alt. 

● Spørgeskemaet besvares i undervisningen og tager ca. 15-20 min.  

● Hver elev skal have en computer/Ipad/telefon og vil modtage linket til spørgeskemaet fra læreren.  

 

Spørgeskema til 5.-8. klasse: 

● Der er 11 spørgsmål i alt. 

● Spørgeskemaet besvares i undervisningen og tager ca. 15-20 min.  

● Hver elev skal have en computer/Ipad/telefon og vil modtage linket til spørgeskemaet fra læreren.  

 

Hvis du/I har yderligere spørgsmål, bedes du tage kontakt til projektleder, Marie Mynderup-Bjørnshave på 22 

42 10 88 eller mmb@alchemist.dk. 

 

Vi glæder os til at få svarene fra jer.  

 

Med venlig hilsen 

Marie Mynderup-Bjørnshave,  

Leder af Alchemist Taste Lab 

 

Andreas Søby Hjort,  

Videnskabelig assistent på Aalborg Universitet - Institut for Byggeri, By og Miljø. 

Nini Camilla Bagger


Nini Camilla Bagger


Nini Camilla Bagger
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