
”medborgarvetenskapliga” projekt blir en allt viktigare del av 

forskningen. stora mängder frivilliga samlas världen över och 

oftast handlar det om astronomiprojekt. Johan valentin har 

undersökt – och testat – ett nytt sätt att vara amatörastronom.

upptäckt!

D
e kallar sig zooiter och håller till på internet och är oer-
hört många! De är som du och jag; världsmedborgare, 
intresserade av vetenskap och vill gärna hjälpa till.

Det vi pratar om är fenomenet medborgarveten-
skap (citizen science) – en armada av frivilliga som 

utför uppgifter åt forskare runtom i världen med hjälp av 
en dator och internet. Uppgifterna är sådana att en dator 
inte kan lösa dem, utan det som behövs är människans 
intelligens och geniala slutledningsförmåga. Av någon 
anledning är astrovetenskapliga projekt överrepresenterade 
i denna genre (i alla fall i skrivande stund), och i denna 
artikel beskrivs ett axplock av de medborgarvetenskapliga 
projekt med astronomiinriktning som finns att ta del av.

Ju fler kockar …

… desto mer blir det gjort! Det gäller i alla fall på sajten 
Zooniverse där alla zooiter håller till. Zooniverse har 
snart en halv miljon deltagare (”klickjobbare”) och är den 

av johan Valentin
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grön överraskning: hannys voorwerp.
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ledande sajten för medborgarvetenskap på internet.
Det som kännetecknar ett medborgarvetenskapligt 

projekt är att det ska vara lätt att komma igång, kul att utföra 
uppgifterna och inte krävas någon förkunskap. Medborgar-
vetenskapliga projekt är bra just i de sammanhang där det 
finns oerhörda mängder data att analysera, och till skillnad 
från distribuerade beräkningsprojekt som t.ex. SETI@home 
är data som ska analyseras för komplexa för datorerna.

Varför vill man pyssla med medborgarvetenskap? För 
vissa räcker säkert känslan av att hjälpa till som belöning 
och att man bidrar till vetenskapen. Det som verkligen 
driver en Zootie är svårt att säga; kanske är det känslan 
av att delta i något riktigt stort, eller en nyfikenhet om det 
outforskade. Man kan ju anta att många är intresserade av 
astronomi från början och troligen har man inte ett eget 
stort teleskop, och har man det så kanske det är en mulen 
natt, eller det kanske rentav är dag …

Sist men inte minst att man faktiskt kan göra egna upp-
täckter och skriva in sitt namn i historieböckerna! Något 
som flera redan har gjort.

Hanny’s Voorwerp och gröna ärtor

År 2007 upptäckte den 25-åriga holländska lärarinnan 
Hanny van Arkel ett grönt, oregelbundet och egendomligt 
objekt i Galaxy Zoo. Objektet ligger nära spiralgalaxen 
IC 2497 i stjärnbilden Lilla lejonet och var en helt ny före-
teelse som fick namnet Hanny’s Voorwerp.

Man tror att det är ett slags ljuseko där gas joniseras av 
en utdöd kvasar i den närliggande spiralgalaxen.

Gröna ärtor, små runda och gröna galaxer, är en annan 
sak som Galaxy Zoo-användare har upptäckt.

Dessa ligger långt bort – mellan 1,5 och 5 miljarder ljusår 
– och bildar stjärnor med en rasande takt. De uppför sig som 
galaxer när universum var ungt.

Nu när man vet att de finns där är de rätt lätta att hitta 
med datorns hjälp, men det krävdes ett mänskligt öga för 
att förstå att det var något nytt man hade hittat.

Hanny van Arkel och personerna bakom upptäckten av 
gröna ärt-galaxerna är nu en del av astronomihistorien.

några av Zoonuniversums höjdpunkter. hubbleteleskopets bild av 
hannys voorwerp (motsatt sida). här ovan t v: gröna ärtgalaxer. 
ovan t h: okända supernovor i supernova Zoo. övriga bilder: använ-
darnas favoriter i milky Way project.

Klick, klick, klick, klick,
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Medborgarvetenskapliga astronomiprojekt –  
en kort historik

Det hela började 1996 då man skickade upp Mars Global 
Survey med en Delta II-raket från Kennedy Space Center. 
2001 hade man samlat in bilder som man lät allmänheten 
(s.k. clickworkers) analysera genom att klicka in kratrar.

År 1999 startade projektet Stardust, då man den 7 
februari skickade iväg en satellit vars mål var att ta prover 
på en komet. Satelliten landade igen 2006 och i augusti 
samma år startade man Stardust@home, där frivilliga 
kunde vara med och hitta kometpartiklar. Projektet pågår 
fortfarande, och man har hittills hittat tre partiklar och har 
gått igenom en tredjedel av materialet.

I juli 2007 slog för första gången Galaxy Zoo upp sina 
portar för allmänheten, som kunde hjälpa till att klassi ficera 
bilder av galaxer från Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Det 
blev genast en hit, och 50 miljoner klassificeringar gjordes 
av 150  000 personer under det första året. Det blev minst 
sagt en succé; inte bara för att så många hjälpte till och resul-
tatet blev bra – utan även för att många andra projekt kunde 
genomföras utifrån den databas som projektet resulterade 
i – och man bevisade också en gång för alla att det går att 
göra riktig vetenskap med frivilliga amatörastronomer!

Man planerade genast fler projekt, och ganska snart 
drog Galaxy Zoo II igång med bilder från bl.a. Hubble-
teleskopet. Man såg även andra områden där medborgar-
vetenskap kunde fungera, så man startade Zooniverse som 
ett paraplysida för olika medborgarvetenskapliga projekt.

loginsidan till be a martian.

här visas ett typiskt diagonal pattern som författaren såg i  
setiQuest explorer, förmodligen orsakat av en satellit.

fRÅN amatörhorisoNteN

En guide till astronomiprojekten

I skrivande stund finns elva projekt på Zooniverse, varav 
åtta är astronomirelaterade. PA har satt sig ner och testat 
dem och satt ihop guiden på nästa sida. Men även om 
underhållningsgraden är låg kanske upptäckterna kan vara 
desto större. Glöm inte att läsa instruktionerna noga och 
gå igenom handledningsguiderna!

Var och en kan vara upptäckare

Be a Martian är finansierat av NASA och Microsoft och är 
ett försök till att få folk att på egen hand utforska Mars. 

– Vi befinner oss vid en punkt i historien där var och en 
kan vara en upptäckare, säger Doug McCuistion, chef för 
Mars Exploration Program på NASA. Med det menar han 
att det finns så väldigt mycket digitalt material insamlat av 
NASA som man kan vara med och analysera och virtuellt 
använda sig av för att utforska nya världar.

Gränssnittet i Be a Martian (se bild) är flashigt och 
byggt med senaste Microsofttekniken, och i alla fall de 
yngre användarna tycker nog att det är spännande och 
lärorikt. Men det faller också lite på att det är lite barns-
ligt och mer inriktat på väcka upptäckarkänslan än att på 
riktigt bidra till vetenskapen. Att det sedan är lite torftigt 
på guider och förklaringar gör det inte bättre.

SetiQuest har en lite annan infallsvinkel än ovan nämnda 
projekt. Det handlar om Search for Extra Terrestrial Intel-
ligence – dvs. att leta efter signaler från utomjordiska civili-
sationer. Här kan man dels ”klickjobba” med t.ex. SetiQuest 
Explorer (se bild) eller knacka kod inom några områden; 
man kan delta i en rad open source-projekt, analysera SETI-
data i molnet eller skriva nya eller förbättra existerande 
signaldetekteringsalgoritmer som används i open source-
mjukvaran SonATA. SonATA både kontrollerar själva tele-
skopet och samlar in och processar data. Här kan man alltså 
inte bara vara med och bearbeta data, utan även bestämma 
hur data ska samlas in. Så om du har några teorier hur man 
skulle kunna hitta utomjordingar och deras signaler men 
saknar ett eget jätteteleskop, så kanske detta är något för dig!

Medborgarvetenskap – ett vinnande koncept

Medborgarvetenskap är ett intressant sätt att bedriva 
vetenskapliga projekt och ett väldigt effektivt sätt att gå 
igenom stora mängder data som är för komplexa för dato-
rer. Det kan med fördel användas till att bedriva en slags 
grundforskning – en förstastegskatalogisering som andra 
kan använda sig av. Galaxy Zoo och flera av de andra 
Zooniverseprojekten har gjort många egna publikationer 
och bidrar på allvar till vetenskapen.

Varför det går så bra för astrorelaterade medborgarveten-
skapliga projekt? Det finns fortfarande mycket att upptäcka 
inom området. Dessutom finns ett stort intresse:  man vill 
delta och ”uppleva” färska observationsdata. Bilder tagna 
av Hubble och Spitzer är något som man nästan instinktivt 
dras till, och det lockar säkert många zooiter.
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En klickares guide till projekten
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PROjEKT 

galaxy Zoo

moon Zoo

solar stormwatch

galaxy Zoo
cosmic mergers

galaxy Zoo
exploding stars

planet hunters

milky Way project

ice hunters

HANDLAR OM

kategorisera galaxer

kartlägga månen

studera solexplosioner

simulera galaxkollisioner

hitta supernovor

hitta planeter runt andra 
stjärnor

hitta bubblor och hjälpa 
forskarna att förstå hur 
stjärnor bli till

hitta objekt i  
kuiperbältet

SVÅRIGHETSGRAD (1–5)

3. hyfsat lätt att komma 
igång. ibland svårtolkat 
och ganska ofta svår-
tydda bilder. 

1. bra guide, bra exem-
pel. lätta verktyg.

2 till 4. många kun-
skapsnivåer.

5. riktigt svårt, med 
komplicerade verktyg.

2. hyfsat enkel uppgift.

4. kan vara riktigt klurigt 
ibland.

4. kluriga kontroller. 
kräver en viss erfaren-
het. svårt att förstå allt 
man ska göra.

2. lätt att komma igång.

uNDERHÅLLNINGSGRAD

3. bilder från hubble på 
galaxer hisnande långt 
bort. dock mycket sud-
diga och pixliga bilder.

1. visserligen fina detal-
jerade bilder på månen, 
men rätt monotont i 
längden.

3. många nivåer som 
ger variation men inte 
så mycket ögongodis. 
Färska data är ett plus.

2. enformigt och för 
komplext.

1. ganska tråkigt i 
längden.

4. känslan av att hitta 
planeter kan få en att 
fortsätta långt in på 
natten. bra forum.

5. jättefina spektaku-
lära bilder tagna med 
spitzerteleskopet.

2. suddiga bilder. bara 
svartvitt (okej, isklumpar 
är visserligen inte så 
färggranna).

DATAINSAMLARE

hubbleteleskopet

lunar reconnaissance 
orbiter

stereo – solar 
terrestrial relations 
observatory

sloan digital sky survey

palomarobservatoriet

keplerteleskopet

spitzerteleskopet

new horizons

Det är sant som Doug McCuistion säger; med dagens 
teknik och gedigna datainsamling kan alla vara med och 
utforska. Men för att medborgarvetenskap ska bli riktigt 
populärt krävs något mer. Kanske är avlöning något man 
skulle kunna börja med, fast oftast har ju dessa projekt 
en väldigt stram budget, så kanske en prisbaserad avlö-
ning – dvs. om man hittar något kan man vinna. Ett annat 
alternativ vore att låta användarna få uppkalla det de hittar 
efter sig – detta skulle kunna vara en lön för mödan för 
många. Tänk att få en egen planet uppkallad efter sig!

Mina egna observationer av månen och Mars verkar lite 
fjuttiga när man kan vara på Marsytan eller granska närbil-
der av månen på datorn. Men även om det är mer behag-
ligt och otroligt mycket högre detaljrikedom, så kommer 

nog alltid egna observationer att kännas mer på riktigt, 
och det blir aldrig mer ”live” än när man ser saker själv. De 
statiska bilderna på datorn finns kvar när helst man har 
lite tid över – men den ständigt föränderliga stjärnhimlen 
är däremot inte alltid där … 

Några nyttiga länkar: 
http:/ /www.zooniverse.org,
http:/ /stardustathome.ssl.berkeley.edu,
http:/ /science.nasa.gov/citizen-scientists/,
http:/ /beamartian.jpl.nasa.gov och http:/ /setiquest.org

JohaN vaLeNtiN är amatörastronom – och zooit förstås – med bas i Stockholm. Han 
skrev om projektet SETI@home i Populär astronomi 2009/1.

för nybörjaren

bäst i test!

utmaning!

Hubblebilder

upptäck planeter


