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Opsamling af resultater i læserundersøgelse 
af magasinet Gymnasieforskning 

 
Hvordan kan vi gøre magasinet Gymnasieforskning endnu bedre, hvad synes læserne om 
magasinet og hvordan bruger de Gymnasieforskning i deres arbejde? Det var nogle af de 
spørgsmål, vi med læserundersøgelsen ønskede at få svar på. Her er hovedlinjerne i, hvad vi 
fandt ud af. 
 
Læserundersøgelsen af magasinet 
Gymnasieforskning blev tilrettelagt i foråret 
2019 og gennemført i september 2019. 
Flertallet af besvarelserne er indkommet 
den 20.-24. september 2019.  
 
Formål 
Formålet med læserundersøgelsen var at 
finde ud af: 

1. Hvem der læser og bruger 
magasinet (lærere, faglige ledere, 
skolens ledelse?) 

2. Hvordan magasinet bliver brugt i 
organisationen på skolen 

3. Hvordan magasinet bliver brugt af 
den enkelte lærer/teamleder 

4. Hvilke emner, temaer, stofområder 
og formidlingsformer, der især 
fænger målgruppen. 

 
Sådan gjorde vi 
Læserundersøgelsen er udført som en kvantitativ elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er 
distribueret til udvalgte gymnasier to uger efter at magasinet Gymnasieforsknings efterårsudgave 
var på gaden. Vi har brugt det digitale spørgeskemaredskab Survey Monkey som platform for 
undersøgelsen. 
 
Vi udvalgte på forhånd 20 gymnasier med blik for både størrelse (antal elever og ansatte) 
beliggenhed (storby/provinsby/land) og uddannelsestyper (stx, hhx, htx og hf). Alle gymnasier 
abonnerer på magasinet Gymnasieforskning. Vi skrev til rektorerne og fik positive tilkendegivelser 
fra i alt ni rektorer og uddannelsesledere, der gerne ville distribuere undersøgelsen til deres i alt 
cirka 900 ansatte. Link til spørgeskemaundersøgelsen er endvidere delt i Gymnasieforsknings 
Facebook-gruppe. Undersøgelsen er efterfølgende også distribueret til lederne af yderligere tre 
gymnasier med i alt cirka 350 ansatte.  
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Ingen af gymnasierne ville/kunne udlevere mailadresser på medarbejdere. Derfor er 
spørgeskemaet distribueret ved, at der er sendt et link til undersøgelsen til rektor eller 
uddannelsesleder, som så har sendt videre til lærerne. Det er nok blandt andet i lyset af 
distributionsformen og vores manglende mulighed for at påminde en særdeles travl målgruppe 
direkte om at svare, at vi skal se det forholdsvis lave antal respondenter, vi endte med.  
 
Hvem har svaret 
I alt har 76 personer besvaret spørgeskemaet og har brugt i gennemsnit 5 minutter hver på at 
besvare spørgsmålene. Vi havde håbet på fire gange så mange. Genmemførselsprocenten for 
respondenterne, der har klikket sig ind i spørgeskemaet er til gengæld høj: 95 procent.  
 
Med det forholdsvis beskedne antal besvarelser, er der ikke tale om en repræsentativ 
undersøgelse, men besvarelserne og kommentarerne, vi har fået, kan dog give redaktionen vigtige 
indikationer på magasinlæsernes profil og præferencer, som vi kan bruge i det redaktionelle 
arbejde med at udvikle magasinet. 
 
Her kommer først en kort gennemgang af, hvem der har besvaret undersøgelsen. Derefter følger 
overblik over hovedlinjerne i besvarelserne. 
 
Flest lærere har besvaret undersøgelsen 
Langt størstedelen af respondenterne i undersøgelsen er lærere. Det drejer sig om næsten 86 
procent. Kun lidt over 10 procent er ledere i gymnasieskolen og 4 procent er projektleder eller 
andet.  
 
Kønsmæssigt er respondenterne nogenlunde ligeligt fordelt: 48 procent er kvinder og 52 procent 
er mænd. Næsten halvdelen af respondenterne er i alderen 40-50 år og har arbejdet 10-15 år i 
gymnasiesektoren.  
 

 
 
Flest fra store STX-skoler 
Stort set alle respondenterne underviser på STX (97 procent) og HF (20 procent). Kun en enkelt 
underviser på HTX, og vi har ingen respondenter fra HHX. Dette er ikke optimalt, og er afgørende 
for hvordan vi kan fortolke og bruge af svarene.  
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En stor del af respondenterne arbejder på større gymnasier med mere end 1.000 elever (65 
procent). 19 procent arbejder på skoler med 750-1.000 elever, mens 12 procent kommer fra skoler 
med 500-750 elever og 4 procent fra mindre skoler med under 500 elever.  
 
Hvis vi kigger på den geografiske 
fordeling af respondenterne, er alle 
landets fem regioner repræsenteret. Der 
er en overvægt af respondenter fra 
Syddanmark med 43 procent, Region 
Midtjylland er repræsenteret med 26 
procent af respondenterne, mens 
Region Hovedstaden udgør 17 procent, 
Region Sjælland 12 procent og kun en 
enkelt procent af respondenterne 
kommer fra Region Nordjylland. 
 
De fleste respondenter underviser i flere fag. Knap 26 procent underviser i dansk, 21 procent i 
engelsk, 21 procent i historie, 12 procent i fysik, 16 procent i idræt, 14 procent i biologi, 17 
procent i matematik, 15 procent i samfundsfag, 7 procent i spansk, 7 procent i religion, 6 procent i 
tysk, 6 procent i psykologi. En del af de resterende fag er også repræsenteret, men kun med en 
enkelt eller to respondenter pr. fag. 
 
Her følger et kort resume af hovedkonklusionerne: 
 
Det er her værd at bemærke, at respondenterne ved stort set alle spørgsmål, har haft mulighed for 
at angive flere svar. Det har den lavpraktiske effekt, at summen af procenter ved nogle spørgsmål 
vil overstige 100.  
 
De fleste læser en artikel eller to 
pr. nummer 
97 procent af de adspurgte – 
herefter kaldet læserne - kender 
magasinet. Kun knapt otte 
procent åbner slet ikke 
magasinet, når de får det. Knap 
en fjerdedel bladrer magasinet 
igennem og flertallet læser en 
eller flere artikler. 26 procent 
skimme-læser magasinet. 21 
procent læser flere artikler og 7 
procent angiver, at de læser hele 
magasinet. 
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Læserne siger … om deres brug af magasinet: 
”Jeg prøver altid at se om der er noget, som kunne være relevant ifht. min 
undervisning.” 
”Fedt at min skole har abonnement - det ville jeg da gerne have vist” 
”Jeg ville gerne læse udvalgte artikler, men savner tid, så det bliver lagt til side (og 
sidenhen glemt).” 
”Jeg glæder mig til det kommer og bruger det aktivt i min undervisning.” 
”Det kommer an på, om der er temaer der interesserer mig.” 
”Det kommer an på, hvor meget tid jeg har og hvad der fanger min interesse” 

 
Lærere får magasinet i deres dueslag 
Langt de fleste – 85 procent – får magasinet direkte i deres dueslag på skolen. Resten angiver, at 
magasinerne ligger fremme på lærerværelset. 
 
De fleste modtager magasinet og mange læser det 
Undersøgelsen havde en række spørgsmål, der var målrettet det seneste 
nummer af magasinet – det vil sige efterårsnummeret 2019, hvor der 
blandt andet var et tema om de store skriftlige opgaver i gymnasiet.  
 
75 procent af de adspurgte har modtaget det seneste magasin, 19 procent 
havde ikke modtaget det og 6 procent var i tvivl, om de havde modtaget 
det. 
 
35 procent angav, at de havde læst det seneste magasin. 64 procent havde 
ikke læst det på undersøgelsestidspunktet og 1 procent var i tvivl, om de 
havde læst det. 
 

Læserne siger … om deres læsning af seneste magasin 
”Synes at det var svært at komme igennem” 
”Har endnu ikke haft tid, men vil helt sikkert læse det.” 
”Har ikke læst det endnu.”... 
”Arbejdsløse modtager ikke bladet og læser derfor ikke.” 
”Har ikke haft tid” 
”Skimmelæst” 
”Ikke endnu, det ligger på mit skrivebord” 
”Det gør jeg senere da jeg ved at der er info om SRP som jeg har brug for” 
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Læserne er nysgerrige og søger inspiration til undervisning  
55 procent af læserne angiver, at de primært bruger magasinet Gymnasieforskning som nysgerrige 
læsere og 43 procent angiver, at de bruger magasinet som inspiration til deres egen undervisning. 
Knap 16 procent diskuterer indholdet med deres kolleger, knap 16 procent bruger magasinet i 
skolens udviklingsprojekter, 9 procent angiver at de bruger magasinet til pædagogisk udvikling i 
deres team, mens ingen angiver, at de bruger magasinet til fælles læsning i faggruppen. 25 
procent – eller 19 respondenter – angiver at de ikke bruger magasinet. 
 
En tredjedel gemmer og bruger artikler 
Knap 35 procent af læserne har flere gange gemt og brugt artikler fra magasinet. 5 procent 
angiver, at de ofte har gemt og brugt artikler, 15 procent har gjort det én gang mens knap 45 
procent angiver at de aldrig har gemt eller brugt artikler fra magasinet. 
 

Læserne siger … om at gemme artikler: 
”Jeg har sjældent tid til denne type læsning.” 
”Har ikke tid” 
”Ikke gemt fysisk artikel, men gemt viden i min hukommelse” 
”Ingen har sagt mig noget.” 

 
Magasinet giver ny viden og nogle kan bruge den viden i undervisningen 
69 procent er enige eller meget enige i at magasinet hjælper dem med at være opdateret på den 
nyeste viden på gymnasieområdet. Omkring 7 procent er uenige eller meget uenige i udsagnet. 
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35 procent er enige eller meget enige i, at de kan bruge viden fra magasinet direkte i deres 
undervisning. 25 procent er hverken enige eller uenige og 22 procent ved ikke. 17 procent er 
uenige eller meget uenige i udsagnet om at de kan bruge magasinet i deres undervisning. 
 
16 procent angiver, at de bruger magasinet til pædagogisk udvikling på skolen. 21 procent siger 
hverken eller og 22 procent ved ikke. 41 procent angiver, at skolen ikke bruger magasinet til 
pædagogisk udvikling. 
 
Cirka en tredjedel af læserne har læst og diskuteret en eller flere artikler i Gymnasieforskning med 
kolleger. Omkring 40 procent har aldrig gjort dette.  
 
Over 40 procent angiver, at magasinet har givet dem inspiration til at gøre noget nyt i 
klasserummet. Knapt 30 procent har aldrig brugt magasinet på den måde. 
 

Læserne siger … om deres brug af magasinet: 
”Synes det der svært at omsætte artiklerne til min undervisning” 
”Jeg har sjældent tid til denne type læsning.” 
”Helt ærligt så har man ikke tid til at læse alt, og slet ikke tid til at gøre meget af det 
som der foreslås” 
”Årsagen til at jeg ikke får det brugt, er som nævnt ovenfor, at jeg desværre ikke har 
tid til at orientere mig i det. Omend jeg er sikker på, at det gemmer på meget 
anvendelig viden.” 

 
Generel tilfredshed med det visuelle og sproget i magasinet 
47 procent er enige eller meget enige i, at magasinets 
visuelle udtryk giver lyst til at læse i det.  
 
Der ser ikke ud til at være den store efterspørgsel efter 
fotos. Kun knap syv procent er enige eller meget enige i, 
at der mangler fotos i magasinet. 36 procent er uenige 
eller meget uenige i, at der er for få fotos i magasinet. 
Knap 37 procent siger hverken eller og knap 20 procent 
ved ikke.  
 
67 procent af læserne er enige (35 procent) eller meget 
enige (12 procent) i, at magasinet er velskrevet. Kun 1 
procent er decideret uenige i, at magasinet er velskrevet. 
Der er dog en stor gruppe på 30 procent, der angiver 
’ved ikke’ (17 procent) eller ’hverken eller’ (13 procent) 
til spørgsmålet om magasinet er velskrevet. 
 
Omkring en tredjedel læser typisk artiklerne i magasinet 
til ende, mens 28 procent angiver, at de ikke gør. 40 
procent angiver ’hverken eller’ eller ’ved ikke’ til 
spørgsmålet. 
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Når læserne bliver bedt om at vurdere sproget, angiver 82 procent, at sproget er passende, under 
3 procent angiver, at det er for svært og 16 procent svar ’andet’. 
 
Gymnasieforskning er et magasin med forholdsvist mange lange artikler. Det lader ikke til at 
genere flertallet af læserne. 76 procent af læserne oplever, at artiklerne har en passende længde, 
knap 7 procent finder dem ’for lange’ og lige over 1 procent angiver, at artiklerne er ’for korte’.  

 
Læserne siger… om sprog og det visuelle udtryk 
”Det kan være lidt tung læsning” 
”Det er meget sjældent, at jeg har tid til denne type læsning.” 
”Det er et lorte blad og de penge burde spares!” 
”Siderne er lidt for teksttunge efter min smag. Jeg synes bedre om at læse 
Gymnasieskolen, hvor indholdet er mere varieret og layoutet mere spændende. Gerne 
flere af de korte artikler/nyheder og flere billeder.” 
”Papiret virker meget tykt og jeg tænker at det ikke er så klimavenligt.” 
”De artikler jeg har læst, har jeg læst til ende.” 

 
Magasinet er afsæt til at søge mere viden om forskere og forskning 
Vi spurgte også i undersøgelsen ind til læsernes kendskab til databasen Gymnasieforskning. 18 
procent kender den. 79 procent kender den ikke og 2 procent ved ikke. 
 
12,5 procent af læserne har brugt databasen på gymnasieforskning.dk, 86 procent har ikke brugt 
den og 1 procent ved ikke. 

Læserne blev også spurgt, om de bruger magasinet til at søge ny viden i enten Gymnasieforsknings 
database på nettet (det gør knap 7 procent), om de finder inspiration i ’Læs mere’-boksene (det 
gør 21 procent) eller om de med afsæt i magasinet har opsøgt mere viden om en forsker eller et 
forskningsfelt (det har 23 procent).  
 

Læserne siger … om at læse mere fx i databasen 
”Er ikke 100% sikker på hvor / hvem udgiver bladet.” 
”Jeg har sjældent tid til denne type læsning.” 
”Jeg vidste ikke, at der var en database - den vil jeg igang med at bruge” 
”Har som regel ikke tid til mere end læse bladet” 
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”Jeg tænkte, jeg ville begynde at bruge den.” 
”Har brugt databasen i forbindelse med min pædagogikumsopgave” 

 
Læserne vil have ny viden om deres fag og om didaktik og pædagogik 
I undersøgelsen beder vi læserne angive hvilke emner, de helst vil læse om i magasinet. Her ser vi 
en klar top tre:  
 

1. Ny viden om undervisning i mine egne fag: 65 procent  
2. Almen didaktiske emner, der går på tværs af fag som fx feedback og klasseledelse: 63 

procent 
3. Aktuelle pædagogiske diskussioner og debatter: 51 procent. 

 
Det af de angivne emner, som færrest af respondenterne ønsker at læse om, er ’ny viden om 
ledelse i gymnasiet’ (17 procent). Tendensen skal muligvis ses i lyset af det relativt få antal ledere, 
der har medvirket i undersøgelsen. 
 
Lederne læser med - og anbefaler lærere at læse magasinet  
Vi har stillet en række specifikke spørgsmål til ledere. Svarene fra lederne kan dog ikke ses som 
repræsentative, da de kun bygger på input fra syv respondenter. Her er dog hovedlinjerne: 
 
Samtlige ledere, der har svaret, orienterer sig i magasinet, når det udkommer enten meget ofte 
(57 procent) eller ofte (43 procent). 
 
43 procent anbefaler deres medarbejdere at læse magasinet enten ofte (29 procent) eller meget 
ofte (14 procent). 28 procent anbefaler nogle gange og 28 procent anbefaler sjældent eller meget 
sjældent medarbejdere at læse magasinet. 
 
57 procent af lederne svarer, at de nogle gange anbefaler bestemte artikler fra Gymnasieforskning, 
som handler om temaer, man arbejder med på skolen. 14 procent af lederne gør det ofte, mens 29 
procent sjældent eller meget sjældent anbefaler specifikke artikler til medarbejderne.  
 
Flertallet af lederne – 57 procent – 
bruger nogle gange magasinet til at 
opsøge mere viden om forhold, som 
de arbejder med på skolen fx i 
forbindelse med pædagogiske dage 
og udviklingsprojekter. 14 procent af 
lederne gør det ofte og 28 procent 
gør det sjældent eller meget 
sjældent.  
 
Et flertal af lederne – 57 procent – 
siger ja til, at de gerne vil modtage 
materiale fx nyhedsbrev der er målrettet ledere i gymnasiet. 
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Ris og ros 
Sidst i undersøgelsen beder vi respondenterne om ris eller ros til magasinet. Det har affødt 
følgende kommentarer: 
 

”Som almindelig lærer, som ikke kender bladet - er jeg ikke 100% sikker på hvem 
udgiver bladet eller hvem den er møntet til (mig eller ledelsen?). Jeg læser det hver 
gang jeg får det for at se om der er kommet nye forskning, som jeg kan bruge for at 
forbedre min undervisning. Indholdet er ikke altid direkte relevante ift. min 
undervisning - eller så kan jeg ikke se, hvordan jeg skal kunne bruge det nye 
forskning. Artiklerne kan også være lidt tunge.” 
”Jeg læser stort set ikke magasinet. Det er ikke udtryk for skepsis over for pædagogisk 
og didaktisk debat; jeg er ikke en del af et 'brunt hjørne' på lærerværelset. Der er bare 
ikke tid og overskud i en - med årene mere og mere - presset arbejdsdag.” 
 
”Det er for pædagogisk og hænger ikke sammen med virkeligheden. Kald dog en 
skovl for en skovl. Når der er tid til at gøre det man godt ved der skal til har man også 
tid til at se om der er noget som kan forbedres, ikke før... Derfor er bladet totalt spild 
af ressourcer i øjeblikket...” 
 
”Jeg har læst magasinet med stor glæde - men står lige nu en anstrengende (mangel 
på) jobsituation. Jeg bruger derfor bladet til at få samling på at beskrive den didaktik, 
som skal sprogliggøres mere end man gør til daglig som lærer i en 
jobsøgningsproces.” 
 
”Generelt synes jeg godt om magasinet Gymnasieforskning, men jeg kunne godt 
tænke mig flere praksisnære artikler, fx interviews med lærere og små idéer til bedre 
undervisningspraksis. Der er for mange artikler med referater af ph.d. afhandlinger 
etc. som kommer for langt væk fra hverdagen på gymnasiet.” 
 
”Et nødvendigt blad i forhold til udviklingen i vores sektor. Et godt sted at finde 
inspiration.” 
 
”Jeg ville gære læse det mere og bruge det, der står i bladet. Men får det ikke gjort så 
meget pga. travlhed.” 
 
”Ikke rigtig til spørgsmålet. Men jeg må nok sige, at jeg ikke ville abonnere på 
magasinet, hvis ikke skolen gav mig det. Jeg læser med glæde de faglige 
medlemsblade i mine fag, nogle enkelte artikler også på Gymnasieskolen.dk, men så 
føler ikke behov (eller mangler tid) til at læse om mere teoretiske, abstrakte 
problemstillinger, som der fokuseres på i Gymnasieforskning.” 
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”Gymnasieforskning er med al sandsynlighed et både spændende, relevant og 
inspirerende magasin. Jeg er dog ikke et sted i mit liv eller arbejdsliv, hvor jeg har tid 
eller overskud til at tage stilling til magasinet. Desværre.” 

 
Dette var hovedlinjerne i læserundersøgelsen.  
 
Samtlige spørgsmål og svar i læserundersøgelsen er også trukket ud i en rapport fra Survey 
Monkey.  
 
 
** 
 


