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Pilotprojekt Hovedprojekt

2012 
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Citizen Science 

Science in the making 



Citizen Science 

The participation of non-
scientists in the process 
of gathering data 
according to specific 
scientific protocols and in 
the process of using and 
interpreting that data 
 

Lewenstein 2004 



Science in the Making 
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Uncertainty, people at 
work, decisions 
competition, controversies 
are what one gets when 
making a flashback from 
[...] unproblematic black 
boxes to their recent past 

 
Latour 1984 



Spørgsmål fra pilotprojektet 

Science in the Making 
•  Naturvidenskabens 

processer har større 
betydning end dens 
produkter 

•  Ny viden formes og 
omformes løbende 

Citizen Science 
•  Naturvidenskabens 

produkter er vigtige; 
processerne er i 
baggrunden 

 
•  Viden er etableret og 

ikke til forhandling 
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DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK 
OG UDDANNELSE 

AARHUS  
UNIVERSITET AU 

Overskrift én linje 
Bold eller Regular UNDERSØGELSE AF ELEVERS INTERESSE 

 Arbejdshypotese 
 Citizen science-aspektet er et vigtigt bidrag til elevernes interesse 
 (”at forskerne/andre kan bruge mine data”) 

 Forskningsspørgsmål 
 I hvilken grad finder eleverne besøget i DNAlab interessant? 
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Overskrift én linje 
Bold eller Regular METODE 

 Spørgeskema 
u  Baggrundsvariable (køn, alder, fagniveau, påvisning af eDNA i prøve) 
u  Åbent spørgsmål til måling af faglig forståelse (~kognitiv test) 
u  26 items der måler interesse 
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 Spørgeskema 
u  Baggrundsvariable (køn, alder, fagniveau, påvisning af eDNA i prøve) 
u  Åbent spørgsmål til måling af faglig forståelse (~kognitiv test) 
u  26 items der måler interesse 

Analyse 
u  Pt. er 1032 spørgeskemaer indtastet og analyseret (perioden november 2014 – juni 2015) 
u  Validering: Rasch-analyse og faktoranalyse 
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Overskrift én linje 
Bold eller Regular ELEVER OG BAGGRUNDSVARIABLE 

Antal elever: 1032 
Alder: 18,2 år 

  Antal Procent 
Køn     
Kvinde 534 61 
Mand 396 38 
Fag og niveau     
Biologi C 77 8 
Biologi B 261 25 
Biologi A 271 26 
Bioteknologi 421 41 
Påviste eDNA i egen prøve?     
Ja 232 23 
Nej 795 77 
Påviste andre fra klassen eDNA i 
vandprøve? 

    

Ja 710 68 
Nej 322 31 
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Overskrift én linje 
Bold eller Regular RESULTATER 

 Generel høj interesse ved forløbet! (skala maxværdi 5) 
u  Interesse, spændende at prøve ny metode:   4,24 
u  Interesse, værdien af at bidrage til forskning:   4,01 
u  Interesse, sammenligne metoder til artsbestemmelse:  3,85 
u  Interesse, værdien af at kunne sammenligne metoder:  3,57 
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Overskrift én linje 
Bold eller Regular RESULTATER 

 Korrelationer (Spearmans rho) 
u  Køn og interesse (piger er mere interesserede end drenge p < 0,05) 
u  Alder og interesse (NB: negativ relation!, p < 0,01) 
u  Elevernes fagniveau og interesse (Biotek-elever er mest interesserede p < 0,01) 
u  Påvisning af eDNA og interesse i forhold til at bidrage til forskning (p < 0,01) 
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Overskrift én linje 
Bold eller Regular DISKUSSION 

Hvorfor negativ korrelation mellem alder og interesse? 
u  Understøtter generel tendens, at elever mister interessen for science med alderen? 
 
Hvorfor scorer værdi-relaterede items lavere end spændende/sjovt-relaterede? 
u  Indikerer at værdien af at bidrage til forskning måske ikke er så vigtig for eleverne, som at 

have en sjov og spændende dag 
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u  Indikerer at værdien af at bidrage til forskning måske ikke er så vigtig for eleverne, som at 

have en sjov og spændende dag 
Mulige forklaringer: 
u  For få elever lykkedes med at påvise eDNA…? (23% fandt eDNA i egen prøve, 68% 

angav at nogen i klassen fandt eDNA) 
u  Citizen science-aspektet fylder måske for lidt i formidlingen…? 
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