
Gymnasier i et Citizen 
Science Sundhedsprojekt

Citizen Science Symposium
7. oktober 2019, SDU

Berit Elisabeth Alving, 
bibliotekar d.b. og master i biblioteks- og informationsvidenskab

Syddansk Universitetsbibliotek



Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) er partner og samarbejder med Syddansk Universitet, Region Syddanmark og
mediehusene TV/Syd og TV2/Fyn i forbindelse med Citizen Science-projektet ”Et Sundere Syddanmark” (ESS) [1]. 
Det blev afviklet i 2019, og er udløber af Et Sundere Fyn fra 2017 og 2018.

Kort fortalt: Fem forsknings- og sundhedsprojekter fra de fem sygehuse i regionen, bliver formidlet via mediehusene, 
borgerne kan kommer med kritik og input og projekterne bliver til sidst sendt til afstemning. 
Borgerne i regionen bestemmer hvilke projekter der skal dele 2 mio. kr.

Sideløbende med ESS projektet blev et Gymnasiepanel i 2019 etableret som et pilotprojekt. 

Hvorfor skal eleverne involveres i Citizen Science?
Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB), ser det som en naturlig del af kerneopgaverne, at få gymnasieelever til at stifte 
bekendtskab med emner som demokrati, digital dannelse, skabelse af viden, kildekritik m.m.
SDUB ønsker at eleverne får indblik i og erfaring med de mange muligheder Citizen Science giver for inddragelse af borgere, 
og som en demokratiseringsproces. De kan bidrage som unge forskningsformidlere.



Pilotprojektet 2019

I pilotprojektet deltog 86 elever fra Grindsted Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium (Odense).
Projektet blev en integreret del af undervisningen i samfundsfag og i læreplanerne.

De fik i løbet af 7 uger undervisning i:

• Citizen Science – aktivisme møder forskning (Kristian Hvidtfelt Nielsen (KHN)*)

• Innovation, kampagnedesign og teambuilding (SDU studerende på HealthTech Innovator)

• Kildekritik, analyser og tolkninger med eksempler på præsentation af forskningsresultater (Syddansk 

Universitetsbibliotek)

• Mediernes rolle (TV Syd og TV2 Fyn)

• Politik, den danske model, og den danske sundhedssektor (gymnasielærerne)

• Forskningsdesigns til brugerinddragende undersøgelser (KHN og gymnasielærerne)

Eleverne deltog desuden i Åben Forskerdag i Fredericia, hvor de kunne interviewe forskerne fra ESS.
* Fra Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet 



Slutprodukt og finale i 2019

Eleverne skulle ved egen indsamling 

af data, udforme og producere en 

konference poster. De fandt vilkår 

og vejledning på en SDU Libguide [2] 

Posteren blev præsenteret (pitchet) 

på en finaledag på SDU Odense i 

slutningen af april 2019, og de blev 

bedømt af hinanden og en fag-jury.



Vinder posterne!
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Eleverne og Citizen Science

Hvilke metoder anvendte eleverne, og hvad kom der ud af det?

 Litteratursøgning og anvendelse af sundhedsfaglige websider
 Spørgeskemaundersøgelser
 Interview af patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale
 Interview af forskerne fra ESS

• Eleverne som lavede interviews, fik et større indblik i ESS projektet, samt fandt frem til 
løsninger.

• Flere elever ville forbedre kommunikationen mellem forskere/fagfolk og 
pårørende/patienter/borgere

• De kom med forslag om i højere grad at inddrage patienter og pårørende.
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Evaluering 2019 - Eleverne

Kristian Hvidtfelt Nielsen, har fulgt projektet og evaluerede (spørgeskema) med eleverne.

Konklusion: De unge vil gerne vil engagere sig i samfundsmæssige og sundhedspolitiske 

problemstillinger og de fandt det lærerigt og kunne se styrken i borgerinddragelse og 

borgerindsamling af data og ville gerne vide mere om Citizen Science.

 Citizen Science styrker forskningen (4,1)

 Værdi af at interviewe forskerne fra ESS. (4)

 Citizen Science skaber en bro mellem forskere og borgere. (4,5)

Skaleret vurdering fra alle eleverne:  1 meget lav – 5 meget høj



Evaluering fra 2019 - lærerne

Lærernes evaluering (fokusgruppe interview):

 Introduktioner forløb godt, og især Åben Forskerdag var meget udbytterig.

 Eleverne engagerede sig og var generelt godt forberedte og 

de var glade for at jury og forskerne tog dem alvorligt.

 Posteren var et overskueligt format og Libguiden nem at orientere sig på.

 Tidligere præsentation af formål og produkt

 Samling af præsentationer til én dag.

 Mere komprimere forløb.

 Bedre mulighed for at eleverne kan lave borgerinddragelse

 Mere tid til at arbejde med poster og pitch.



Projektet i 2020

Ændringer og justeringer i forhold til 2019:

 Mere komprimeret og intensivt forløb på 4 uger (spredt på 7 uger i 2019).

 Tidlig gennemgang af hele forløbet og posteren som en genre ved forskningsformidling.

 Styrkelse af det sundhedsfaglige, tidlig introduktion til Libguiden.

 Eleverne skal have mulighed for at arbejde mere med borgerinddragelse –

der er indlagt mere tid til dette.

 Mere information om borgerinddragelse, KHN og Libguiden.

 Introduktioner samles på én dag.

 To møder med forskerne (cafemødet ved Åben Forskerdag og interviews på sygehuset/gymnasiet),  

det første møde tidligt i forløbet.

 Måske bidrage som medforskere i samarbejde med ESS forskerne?



Henvisninger og referencer

Henvisninger
[1] Et Sundere Syddanmark og SDU 
https://www.sdu.dk/da/forskning/forskningsformidling/citizenscience/et+sundere+syddanmark
[2] SDU Libguiden https://libguides.sdu.dk/ESS-Gym
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