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En annorlunda vår!  
Pandemi och snö i mitten av maj

En kväll ringer en barndomsvän som berättar om hur familjen drab-
bats av Corona. Ingen kom till sjukhus, men ändå.. - Det har varit den 
värsta tiden på många år, och detaljer om andnöd, total utmattning 
och långvarig sjukdom återges. Hur kunde någon ana att det skulle bli 
så här?  ”Man måste tänka att det kommer något gott ur detta”, fortsätter 
hon. ”jag tänkte att jag ville ta vara på det som var viktigt, nu när jag får 
fortsätta…”
 Dagen efter är jag på skolan. Eleverna är i datorerna och vi är några 
få lärare på skolan. I Coronatider hinner jag städa skrivbord och bok-
hyllor. I en av mina högar hittar jag ett nummer av Times från våren 
2017 (May15) 
Framsidan: 
WARNING: We are not ready for the next pandemic.  
Som bakgrundsbild finns ebolaviruset
Lite längre in i tidskriften: 
WARNING : The next global security threat isn´t what you think. 
 Därefter sker en genomgång av de senaste utbrotten. Det konsta-
teras att totala antalet utbrott av epidemier har ökat de senaste åren. 
Detta är ett av flera mått på risken för nya utbrott. Just våren 2017 var 
det mest troliga nästa pandemiska hot influensaviruset H7N9 och dess 
eventuella möjligheter att spridas till människa. Vår livsstil; urbanise-
ringen, flygresor, nationella konflikter med flykt och fattigdom som 
resultat, naturkatastrofer och alltför långsam respons med åtgärder vid 
olika utbrott är orsaken till den ökade risken för en ny pandemi. 
 Trots att en av värdens mest inflytelserika och mest lästa veckoma-
gasin för tre år sedan hade risken för en pandemi som tema, var det 
inledande bemötandet av riskerna med den nuvarande pandemin sval 
på flera ställen i Europa och USA. 
 Biologilärarnas förening, vi borde varit förberedda för vi fick ju en 
mycket intressant föreläsning av Björn Olsen, redan år 2010 på vårt 
årsmöte. Då, år 2010, hade det funnits tid att förbereda allt. Pröva ut 
munskydd, tillverka visir och allt vad som nu kunde krävas. Nu ja, nu 
vet vi vad som kunde ha gjorts.
 Även om det är så svårt att praktiskt och mentalt förbereda sig för 
denna närmast surrealistiska situation världen befinner sig i nu, så 
finns det ett kostnadseffektivt sätt att förbereda sig för framtiden, och 
det är här lilla Biologilärarnas förening kommer in. 
 Undervisning i biologi leder till en högre allmänbildning.  Alla lärare 
som bidrar med det, Tack, och till alla forskare : Ni som delar med er av 
er kunskap och entusiasmerar ungdomar till att se viktiga samhällsfrågor 
där kunskaper i biologi kan bevara och förbättra livsvillkoren i världen.  
 I numret här berättar Henrik Brändén om pandemiernas historia, 
lägg därtill flera andra bidrag om biologi i undervisningen och flera 
boktips. 

Ulrika Wedding, vice ordf i BF



3  Biologen nr 2 • 2020

Pandemier – i historien och idag
Text: Henrik Bränden, biolog, vetenskapsskribent

I skrivande stund sveper ett virus över världen, som mänskligheten aldrig tidigare mött. I mycket 
famlar vi som i mörkret: hur smittsamt är det egentligen, hur dödligt är det, hur många har redan 
smittats, hur länge kommer det att fortsätta? 
   Men vår kunskap är enorm jämfört med tidigare tillfällen i historien, då liknande saker skett. Vi 
vet att vi varken drabbats av en uppretad gudoms straff, ansamlingar av dålig luft eller judar som 
förgiftar vattensystemen. Vi vet att det är ett virus. Snabba sekvenseringstekniker låter oss studera 
dess evolution och spridning nästan i realtid. Datorsimuleringar hjälper oss förstå dynamiken i 
mötet mellan virus och människor. 

Artikelförfattaren Henrik Bränden

Men för att förstå den grundläggande biologin i det som sker 
nu behövs inte bara hypermoderna naturvetenskapliga tek-
niker. För att förstå den nya coronaepidemiens ekologi och 
virusets evolution behöver vi också studera farsoternas och in-
fektionssjukdomarnas historia. På riktigt lång sikt. Av allt att 
döma var nämligen mönstret av infektionssjukdomar ett helt 
annat hos de tidiga människorna, än det är hos oss. 
 De stora epidemiska farsoter, vi läst så mycket om i historie-
böcker, är av allt att döma ett resultat av civilisationen. Av att 
människor domesticerat djur, och bildat samhällen, där stora 
mängder människor stått i kontinuerlig kontakt med varandra.
 
Infektioner och civilisationernas uppkomst
Alla levande varelser har o-evolverat med olika parasiter. Ofta 
har det då visat sig vara bra för parasitens långsiktiga överlev-
nad att inte ta kål på sin värld, utan bosätta sig i henne, och 
snylta bara lite grand på hennes resurser. De flesta parasiter 
åstadkommer därför långvariga, ibland kroniska men rätt lätta 
infektioner. Så har det varit också för människan, under hu-
vuddelen av vår historia.
 Som enda art på jorden har dock människan börjat ägna 
sig åt jordbruk och boskapsskötsel. Människor och domestice-
rade djur kom därmed att leva i intim kontakt med varandra. 
Fjäderfän flaxade runt benen på människor i gården, herdar 
sov med djuren ute på betesmarker, även i byarna kunde man 
värma sig kalla nätter genom att sova tillsammans med djuren. 
 Därmed ökade sannolikheten dramatiskt för att någon bak-
terie eller något virus inte bara skulle hoppa från ett djur till en 
människa, utan också få en mutation, som gjorde att bakterien 
eller viruset skulle bli bra på att infektera människan. Kanske 
till och med orsaka en dödlig sjukdom. 
 Men de tidiga jordbrukande och boskapsskötande samhäl-
lena var små och relativt isolerade. Så om ett virus eller en 
bakterie hoppade från djur till människa och började sprida 
sig mellan människor, kom det snabbt till den punkt, där 
alla människor i gruppen redan infekterats, och antingen 

dött eller blivit immuna. Så att bakterien eller viruset dog ut.  
 Men några årtusenden före vår tideräknings början knöts 
jordbrukande byar i Mellanöstern, Kina och Indien allt tätare 
ihop med varandra. Civilisationer uppkom, riken grundades 
och med dem kom handelsmän, skatteindrivare och politiska/
religiösa ledare att resa runt i områden, som kunde rymma 
hundratusentals eller miljoner människor. De resande kunde 
då föra en bakterie eller ett virus från by till by, och när det en 
vacker dag kom tillbaka till den by där allt hade börjat, sprang 
där mellan husen omkring kullar med barn, som fötts efter 
sjukdomsalstrarens senaste besök.
 På det sättet kunde den ena efter den andra sjukdomen 
hoppa från domesticerande djur, etableras i de olika civilisatio-
nerna, och utvecklas till barnsjukdomar. Mässling vet vi kom 
från nötkreatur, medan smittkoppor troligen kom från kamel. 
Påssjuka anses troligen ha kommit från grisar, men frågan är 
omdebatterad. Kikhosta har kommit från någon domesticerad 
herbivor, men om det är häst, ko, får, get eller gris är oklart. 
Och så vidare. 
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Även smittämnen vars interaktion med människan inte gjorde 
dem till barnsjukdomar gjorde liknande hopp. Influensa kom 
till människan från fjäderfä – höna eller and. Tuberkulos från 
nötkreatur. (För tuberkulos kan man dock inte utesluta möj-
ligheten att överföringen gått åt motsatt håll – att det varit 
en sjukdom som länge funnits med människan, som vi sedan 
överfört till kossor.)
 
Smittsjukdomar blir civilisationernas  
biologiska vapen
Av allt att döma var konsekvenserna fruktansvärda när dessa 
nya sjukdomar etablerade sig i en civilisation. Vi vet från di-
gerdöden i mitten av 1300-talet att stora tårtbitar – upp till 
en tredjedel eller hälften – av befolkningen kunde dö, och de 
flesta som överlevde led svårt av utdragen och plågsam sjuk-
dom. Källmaterialet från epidemier som långt tidigare drab-
bade romarriket tyder på liknande siffror där. 
 När en sjukdom etablerat sig och återkom i våg efter våg 
blev dock dödstalen vanligen lägre för varje våg. Det antas dels 
bero på att de som en gång drabbats av infektionen blivit im-
muna, dels på att sjukdomslstraren utövat en brutal selektion 
av människor. De vars gener gjorde dem dåliga på att hantera 
sjukdomen kom helt enkelt att dö i högre utsträckning än de 
vars gener gjorde dem bra på att hantera den.
 Inte minst gäller det sistnämnda generna för de MHC-
proteiner (också kallade HLA eller transplantationsantigen) 
som visar upp bitar av främmande ämnen för T-celler. Dessa 
MHC-proteiner är immunförsvarets vekaste punkt: var och en 
av oss har bara några tiotal olika sådana proteiner, som var och 
en kan visa upp ett begränsat antal olika fragment av främ-
mande ämnen. Dyker ett helt nytt smittämne upp, kommer 
därför en del människor inte att ha MHC-proteiner som kan 
visa upp någon del alls av smittämnet, och de får inget im-
munsvar mot sjukdomsalstraren.
 Bakterier och virus selekterar därmed människor att ha ge-
ner för MHC-proteiner, som kan hantera de sjukdomar som 
återkommer. Eftersom panoramat av sjukdomar skiljer mellan 
olika delar av världen har detta lämnat efter sig tydliga avtryck 
i uppsättningarna av MCH-gener i olika delar av världen. 
 När civilisationerna till fruktansvärda mänskliga pris hade 
fått dessa sjukdomar, kom de att fungera som biologiska vapen 
mot grannfolk, som inte blivit en del av någon civilisation. 
Sådana grannfolk var ju varken immuna mot eller selekterats 
att kunna hantera civilisationens smittämnen. När de kom i 
kontakt med civilisationen kunde därför de smittsamma sjuk-
domar civilisationen ”lärt sig leva med” snabbt spridas hos 
grannfolket, och döda en stor andel av det. 
 Historikern William Mc Neill, föreslår att de som överlevde 
ofta blev demoraliserade (”gudarna skyddar dem men inte oss, 

fransiskanermunkar med smittkopps- eller leprapatienter 
Miniatyr i Jacopo Oddis La franchescana 1488

det måste vara deras gudar som är de riktiga!”), varför det blev 
lätt för civlisationen att ta över den politiska makten, omvän-
da randfolket till sin religion, och inlemma det i sig. 

Panoramat av farsoter flyter samman
När handelsvägar årtusendet kring Kristi födelse etablerades 
mellan de olika civilisationerna kunde dessutom farsoter som 
etablerats i en civilisation spridas till de övriga. I alla de tre 
stora jordbrukande civilisationerna kan vi under perioden se 
åtskilliga tecken på återkommande farsoter, som skördat stora 
delar av befolkningen. 
 De skrivna källorna är flest från romarriket och det efter-
följande bysantinska imperiet. Det drabbades år 165 av den 
antoniska pesten, som medicinhistoriker är rätt ense om var 
smittkoppor, och som kom till romarriket via handelsvägar 
från Indien. Sedan dök år 249 den cyprianska pesten upp, som 
de flesta nu tror var influensa, vilken med största sannolikhet 
kom från östasien. (Dock har även något ebolaliknande virus 
föreslagits.) Därefter drabbades medelhavsområdet från år 560 
av den justinianska pesten, som vi kan känna oss säkra på var 

böldpest. Några århundraden senare etablerades mässling.
Med en stor arsenal av smittsamma epidemiska sjukdomar 
etablerade i de euroasiatiska civilisationerna var andra folk 
som kom i deras väg chanslösa. När europeerna kom till Ame-
rika och Australien spreds epidemier av mässling, smittkoppor 
och en rad andra sjukdomar snabbt in över kontinenterna, 
decimerade och demoraliserade de ursprungliga befolkning-
arna och gjorde det lätt för små grupper av conquistadorer att 
erövra det som bara årtionden tidigare varit enorma imperier.
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Dagens covid 19--pandemi
Den pandemi vi nu upplever av covid-19 ansluter sig rätt väl 
till det mönster vi skissat. Vi vet i skrivande stund att ett när-
besläktat virus finns naturligt i fladdermöss och även myrkot-
tar. Bägge slagen av djur såldes på den matmarknad i Wuhan, 
där viruset av allt att döma fördes vidare till människa, någon 
gång under hösten 2019. 
 Viruset hade uppenbarligen redan hos ett värddjur mute-
rat så att det kunde infektera även människor. Antingen med 
en mutation som redan från början gjorde det duktigt eller 
mer troligt, med en mutation som gjorde det möjligt att ta sig 
in i människa, som när det väl etablerats i människor snabbt 
selekterades för varianter som var duktigare på att ta sig in i 
människoceller. 
 Det spred sig sedan till en början snabbt i Wuhan och vidare 
till andra delar av Kina. Men tack vare kunskap om smittsamma 
sjukdomars beteende som vi aldrig tidigare haft kunde kinesiska 
myndigheter genom omfattande avspärrningar och mycket in-
trängande övervakning hejda virusets spridning i Kina. Hade vi 
inte haft så mycket internationella kontakter är det möjligt (men 
långt ifrån säkert) att smittan därigenom kunde ha dött ut.
 Men på samma sätt som byarna i det gamla tvåflodslandet 
var förbundna av handelsmän och skatteindrivare var alla kon-
tinenter vintern 2019/20 sammanbundna med täta flygför-
bindelser, och en myriad av idrottsliga, kulturella, vetenskap-
liga, kommersiella och industriella samarbeten, där mängder 
av människor reste fram och tillbaka, och träffade varandra i 
olika kombinationer. 
 Viruset stängdes därför inte in i Wuhan, utan spreds till de 
flesta hörn av världen, där det bet sig fast och fortsatte spridas. 
Därigenom blev det ofrånkomligt att smittan förr eller senare 
kommer att penetrera alla mänskliga samhällen och smitta de 
flesta av oss, och göra dem av oss som överlever immuna. I 
skrivande stund är det oklart hur lång tid det kommer att ta. 
Några epidemiologer pratar om någon handfull månader, an-
dra om flera år, några om många år. 
 En annan oklar fråga är vad som kommer att ske när de flesta 
av oss smittats. Drar sig viruset tillbaka och blir en barnsjuk-
dom? Eller kommer det att mutera så snabbt, att det liksom in-
fluensaviruset bara åstadkommer partiell immunitet? Kommer 
det kanske att liksom influensan framgent vandra runt säsongs-
vis, så att riskgrupper behöver vaccinera sig inte bara mot årets 
influensa, utan också mot årets covid-19? Vi vet inte.
 Något som förbryllat är att många människor som smittats 
fått en mycket lätt infektion, medan andra, även en del till synes 
friska och starka 35-åringar, drabbats mycket hårt. En tänkbar 
förklaring skulle kunna vara några relativt närbesläktade coro-
navirus, som tillsammans med en massa andra virus utgör den 
stora repertoaren av olika förkylningsvirus. Kanske har några 
partiell immunitet mot civid-19 från möten med ett sådant. 

Brueghels Dödens triumf skildrar skräcken för pesten 1560-tal

Plague doctor: ein Kleydung under den Todt Anno 1646

Faktaruta:
Historiskt sett så fanns särskilda pestdoktorer som var speciella 
resande läkare och åkte från plats till plats och behandlade de 
som drabbats av epidemier. Det kunde vara hela byar. Pestdok-
torerna associerades med döden i sina kusliga näbbmasker. 
Masken fylldes med doftämnen som, enligt dåtidens föreställ-
ning, skulle förhindra att doktorn andades in infekterade ångor. 
Atlas obscura
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En annan förklaring kan vara att några av oss helt 
enkelt inte har de MHC-proteiner som behövs 
för att visa upp fragment av viruset för immun-
försvaret, och därför inte kan reagera alls på det. 
Det skulle i så fall begripliggöra de dramatiska 
skillnader vi kan se mellan knappt märkbar och 
mycket allvarlig sjukdom.
 
Att läsa:
William McNeill lägger i sin klassiska ”Farso-
terna i historien” fram den bild jag bygger på om 
hur civilisationer gjort det möjligt för direktsmit-
tande sjukdomar att etablera sig hos människan. 
Några av hans förslag om vilken sjukdom som 
kommit från vilket djur är dock överspelade.

En modernare diskussion om frågan finns i Wol-
fe, Dunavan och Diamond,  ”Origins of major 
human infectious diseases”, Nature 447:279, 
2007. 

En lysande framställning av de olika epidemier 
som plågade kejsartidens Rom finns i Kyle Har-
pers ”Roms öde – Klimatet, sjukdomarna och 
imperiets undergång”.

Sars-cov2-CDC

Förmågan att skriva vetenskapligt 
Text Clara Nyman, elev vid gymnasieskolan NFU i 
Svedala, Skåne

Den 8 maj 2019 deltog jag, Clara Nyman, vid en middag 
med medlemmar från nobelpristkomittén samt några 
nobelpristagare på Grand Hotel i Stockholm. Jag går på 
gymnasieskolan NFU i Svedala, Skåne, och anledningen till 
att jag fick uppleva detta var att jag hade vunnit förstapriset 
i Molecular Frontiers internationella tävling för ungdomar 
med min text Dangerous Colours.

Min uppsats
Molecular Frontiers är en stiftelse vars 
syfte bland annat är att väcka ett intresse 
för forskning hos unga. Tävlingen de an-
ordnade riktade sig till ungdomar som 
studerade på gymnasiet och bestod av en 
uppsatstävling i vetenskapligt skrivande. 
Syftet var att hitta en lösning för fram-
tida jorden och de mottog runt 600 000 
bidrag från länder runt hela jorden och 
bland dessa länder var det bland annat 
USA, Indien, Australien och Kanada.
 Min text handlade om hur blå fjärilar 
men även andra djur har strukturfärger 
istället för pigment. Detta innebär att färgen de tillsynes har inte beror på 
ett pigment utan att de har en speciell struktur på nanonivå som gör att lju-
set reflekteras. Följden blir att blå våglängder reflekteras och når ögat. Hos 
fjärilar ser denna struktur ofta ut som granar som gör att blå våglängder blir 
i fas med varandra samtidigt som exempelvis röda blir ur fas. 
 Hos fåglar består den strukturella färgen ofta av luftfickor och keratin-
lager som absorberar ljus som inte reflekteras. Blå pigment är ovanligt och 
finns endast i en organism vilket är en fjäril vid namn Nesaea. Syftet med 
min text var att man kan använda strukturella färger inom textilindustrin 
istället för de färgämnen som orsakar giftigt avfall vilka ofta består av tung-
metaller. 
 I Stockholm fick vi även lyssna på föreläsningar av ett flertal forskare och 
nobelpristagare.

Idén 
Jag fick inspiration till min text när jag tittade på en video om hur fjärilar 
använder sig av strukturella färger. Innan detta hade vi fått i uppgift att 
komma på en lösning för framtida jorden inför en internationell tävling un-
der en lektion av naturvetenskaplig specialisering. Kursen har inriktningen 
biologi och vi fördjupar oss i olika områden inom ämnet, områden som 
det annars inte finns tid för i biologikursen. Exempelvis har vi jobbat med 

Clara Nyman, artikelförfattaren
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genredigeringsteknologin CRISPR-Cas9. Under tredje året läser vi natur-
vetenskaplig specialisering med inriktningen fysik. Inför uppgiften vi fick 
hade jag funderat på det mänskliga sinnet och hur man skulle kunna ändra 
tankesätt som ett tema till uppsatsen. Dock fann jag detta för brett och när 
jag nu såg en video jag sett förut men inte ägnat mycket tanke åt förstod 
jag att jag hade hittat mitt ämne för uppsatsen. Jag valde de strukturella fär-
gerna då jag fann det intressant och jag ställde mig frågan: Vilket problem 
kan man lösa med detta? När jag gjorde detta kom jag direkt att tänka på 
textilindustrins färger.

Symposiet i Stockholm 
Att resa till Stockholm för att lyssna på forskare var något som först inte 
intresserade mig. Jag hade blivit tillfrågad men tackade nej. Detta föränd-
rades emellertid när jag fick veta att jag var en av finalisterna, att jag vunnit 
förstapris berättade inte min lärare för mig. Väl i Stockholm ändrades min 
uppfattning om dessa två dagar. 
 Föredragen handlade om allt från alzheimers sjukdom till enzymer, från 
nanoteknik till solpaneler. Vi fick höra om revolutionerande forskning och 
möta nobelpristagare. Föredragen var inspirerande och välgjorda och jag 
lärde mig om saker som jag aldrig tidigare hört. Exempelvis fann vi före-
draget om MOFs av Omar Yaghi mycket intressant. MOFs, fick vi lära oss, 
är molekyler som består av metalljoner och organiska atomer som bildar 
ramar. Dessa kan användas för att bland annat utvinna vatten ur luften då 
vattenmolekylerna fastnar i den porösa strukturen (Nanowerk,  What is a 
MOF (metal organic framework)? av Michael Berger). Symposiet var en 
upplevelse jag i efterhand inte velat gå utan även om jag inte hade vunnit 
priset. Jag råder därför andra som får chansen att uppleva något liknande 
att ta den.

Att skriva vetenskapligt
När jag skrev min text samlade jag material från 
ett flertal källor och det var betydelsefullt att vara 
källkritisk. De källor jag använde var utvecklade 
och uppdaterade. När man skriver vetenskapliga 
texter är det av stor vikt att källorna är samtida då 
forskningen ständigt uppdateras. 
 Tävlingsbidraget skrevs på engelska och vik-
tigt när man skriver en vetenskaplig text, oavsett 
språk, är att formulera sig väl, skriva formellt 
samt vara objektiv. Att läsa mycket är något jag 
själv har haft nytta av när jag skriver vetenskapli-
ga men även andra formella texter. När man läser 
mycket litteratur får man ett elokvent språk och 
ett bredare ordförråd. Det blir även mer naturligt 
att skriva formellt och jag skulle därför rekom-
mendera läsning för de som vill förbättra sina 
skriftliga förmågor.

Avslutningsvis 
vann min text för att den var utförlig, kreativ och 
vetenskaplig. För att välja ett ämne att skriva om 
är det ofta bra att hitta ett ämne som man finner 
intressant på något sätt. Det vetenskapliga skri-
vande blir naturligt om man läser litterära texter 
och likaså blir engelskan lättare om man läser 
engelska texter. Därför är mitt bästa tips för de 
som vill förbättra sin skriftliga förmåga just att 
läsa mer.

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/9187/91870E/Utilizing-laser-interference-lithography-to-
fabricate-hierarchical-optical-active-nanostructures/10.1117/12.2066467.short?SSO=1
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Konsten att skriva lyckade textöppningar enligt Joshua Schimel
Fritt översatt av Minna Panas, CUL-doktorand i naturvetenskap mot utbildningsve-
tenskap på Göteborgs universitet. Foto Minna Panas

Hur skriver man textöppningar så att läsarna vill fortsätta att läsa berättelsen? Joshua Schimel är en 
erkänd forskare inom mikrobiologi och duktig textförfattare. På skrivkursen för doktorander följer 
vi Joshua Schimels bok Writing Science och lär oss skriva vetenskapliga texter på ett attraktivt och 
tydligt sätt. I boken redogör Schimel bland annat för konsten att skriva textöppningar på ett sätt som 
lockar läsaren att läsa vidare. 

En text, kanske en rapport eller en ansökan, är en berättelse 
om någonting man vill dela med sig av till andra och som 
man vill att andra ska intressera sig för. En klassisk start på en 
berättelse är som den breda öppningen på en tratt. Texten bör-
jar genom att författaren lyfter fram det stora sammanhanget 
varifrån man låter berättelsen smalna av mot själva problem-
ställningen, till det som är nytt och som man tänker berätta 
om detaljerat. 

 Schimel visar detta med ett exempel från klimatforskning 
där man i en internationellt känd forskningsartikel introdu-
cerade läsarna först i det stora sammanhanget av den globala 
uppvärmningen. Sedan övergår man till en liten men avgöran-
de detalj, nämligen behovet av hastighetskoefficienten k1 för 
att kunna uppskatta den totala utsläppsmängden av metan. 
 Jag har läst artiklar av zoologiprofessorn Dave Goulson som 
skrivit flera populära böcker om insekter. Han börjar också 
sina texter genom att starta i de stora sammanhangen som 
oron hos de franska biodlarna och binas död. Eller kanske 
genom en historisk återblick med Rachel Carsons Tyst vår. 
Sedan utvecklar han berättelsen till det han egentligen vill be-
rätta om, kanske en undersökning om besprutning av sädes-
korn och den påföljande minskningen av fåglar på grund av 
den allmänna insektsdöden.
 En god introduktion börjar alltid med definitionen av pro-
blemområdet. Berättelsen snävas sedan in på den specifika 

frågeställningen som man undersökt och vill berätta om. En 
dålig introduktion misslyckas att definiera problemet eller 
försöker sälja lösningen innan man definierat problemet. En 
sådan misslyckad introduktion har inte lyckats väcka läsarens 
nyfikenhet säger Schimel. Tricket att få ihop en lyckad intro-
duktion är att börja med en definition av det stora samman-
hanget, en tydlig berättelse om den specifika frågeställningen 
och ett sammanbindande av berättelsens olika element för att 
rama in kunskapsgapet. 
 Hur förmedlas den nödvändiga informationen som bildar 
berättelsens bakgrund så att läsaren förstår kunskapsluckan 
och själva idén med storyn? Schimel beskriver olika berät-
telsestrukturers konstruktion. En så kallad OCAR-struktur, 
förkortning för Opening, Challenge, Action och Resolution 
går ut på att skriva informationen på ett sömlöst sätt som i ett 
flöde från berättelsens öppning mot själva samtalsämnet eller 
berättelsens ”challenge”. Ett annat sätt att bygga upp berät-
telsen är att börja direkt med en snabbstart genom att beskriva 
händelsen och därefter introducera bakgrunden med berät-
telsens karaktärer och historiens inramning. Sedan därefter 
utvecklar man händelsen och kommer till berättelsens klimax 
och slutsatser. Denna struktur kallas ABCDE-struktur och är 

Mikroskopering pågår
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vanligt i tidskrifter och i forskningsansökningar när man inte 
vill tappa läsarens uppmärksamhet. 
 En ”sticky” berättelse ska innehålla element som är både 
överraskande och känslomässiga. Målet är att läsaren ska utro-
pa: ”Oh, det där visste jag inte!” Man skapar det överraskande 
genom att luckra upp ett hål i väggen av kunskap. 
En text består av olika delar och funktioner. Berättelsens öpp-
ning återger bakgrunden och sammanhanget men utan att det 
bli en lång dumpningslista av olika referenser i introduktio-
nen. Efter introduktionen leds läsaren från det stora samman-
hanget mot den lilla detaljen, som är själva forskningsfrågan 
och syftet med texten. Det viktiga är att definiera problemet 
eller lösningens värde på ett tydligt och konkret sätt. 
 Det är inte ovanligt att skribenter påstår att det finns lite 
kunskaper och forskning om ett ämne ”Little is known about 
this topic”…  I själva verket är påståendet oftast är en lögn, det 
brukar ofta vara mycket som är känt om ämnet säger Schimel. 
Introduktioner och texter vars syfte är att gå igenom publice-
rad litteratur (så kallad forskningsreview) använder befintliga 
texter i syfte att diskutera det aktuella kunskapsläget. 
 Syftet med en genomgång av forskningslitteratur är att i pu-
blikationer  hitta den befintliga kunskapens avgränsningar för 
att kunna definiera och fokusera på kunskapens kärna. Infor-
mationens roll i en text är att leda berättelsen framåt, att sam-
mankoppla den breda tratten med den smala problemställ-
ningen och att till slut mynna ut i den breda diskussionsdelen. 
Introduktionen är som sagt inte att dumpa information, den 
ska visa läsaren hur textförfattarens frågor är väsentliga för att 
utveckla det övergripande problemet. 
 Till sist en liten notis om hur man refererar till källor texten. 
Vad är det viktiga med referensen? Personen eller kunskapen? 
Om textförfattaren är en part i en pågående debatt eller har 
formulerat en viktig teori är det en god idé att börja med för-

Boken finns i kategorierna:
Biologi, livsvetenskaper (inom Naturvetenskap)
Lärarutbildning (inom Högre utbildning)
Vetenskapspolitik & forskningsfinansiering  
(inom Naturvetenskap)

Författare: Joshua Schimel
Antal sidor: 221
Språk: Svenska
Tryckt: 2012
ISBN 978-0-19-976023-7

fattarens namn och årtal. I annat fall är det kunskapen som är 
viktigare att lyfta fram än personerna. 
 När man beskriver sin forskning för andra ska man inte ta 
för givet att problem är solklara och välkända. Misstaget man 
kan göra är att man fokuserar på lösningen och glömmer att 
beskriva grunden till problemen och hur man löst det eller det 
man förstått. I Schimels bok beskrivs detta som ”bizzwidget 
problem”, en association till dammsugarförsäljaren som ivrigt 
vill sälja sin produkt utan att den potentiella köparen vet att 
man har ett problem. Visa problemet först genom att engagera 
nyfikenheten och gå in för säljuppdraget därefter! 
 Introduktionen ska inte glida över till en litteraturgenom-
gång av det som redan är känt utan istället skrivas så att det 
är en berättelse av vilken kunskap som saknas. Både introduk-
tionen och litteraturgenomgången diskuterar och definierar 
avgränsningarna i det aktuella kunskapsläget och fokuserar på 
kunskapens kärna. Tricket att få till en bra introduktion är att 
syntetisera och integrera kunskapen i storyn!
 Lycka till med fina textintroduktioner! Och välkommen att 
skriva en text om din undervisning eller om något annat bio-
logiskt intressant i Biologen! 
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Naturum Tåkern är ett informationscenter med naturguider 
som erbjuder naturvägledning för alla typer av besökare. Na-
turumet har dagligt öppet under perioden april – september 
samt helger i mars och oktober. Utöver detta enstaka dagar un-
der övrig tid på året. Bokade grupper kan dock komma även 
under perioder när naturum inte är öppet. Området runt na-
turum med vandringsleder, fågeltorn, äventyrslek och sagostig 
är förstås ständigt tillgängligt.
 Naturum Tåkern erbjuder guidningar för alla grupper i 
samhället som t ex naturintresserad allmänhet, skolklasser, 
lärare, föreningar m m. För skolklasser finns flera alternativ 
som t ex kortare skolresebesök eller en heldag som kallas na-
turpedagogisk utedag. I det senare ingår ett avsnitt om fåg-
lar, ett om att håva småkryp samt ett avsnitt om ekologi och 
ekosystemtjänster. Det går också att skräddarsy ett program 
som passar för just den målgruppen. På senare år finns också 
erbjudande om lärarfortbildning. Där ges inspiration och visas 

Naturum Tåkern
Text Kjell Antonsson, kontaktperson för artdata Länsstyrelsen i Östergötlands län

exempel på metoder som kan användas vid undervisning om 
natur utomhus.
 Även Naturum Tåkern i sig självt erbjuder en fin utställning, 
ett bildspel varje halvtimme, håvning av småkryp samt kortare 
och längre guidade vandringar i naturums närområde. Under 
säsongen arrangeras regelbundet olika temadagar som ”grodans 
dag”, ”småkrypens dag” m m, där guidningar och aktiviteter 
kretsar kring dessa teman. Naturguiderna vid Tåkern har en stor 
kunskap om den biologiska mångfalden i området.
Naturum Tåkern är ju som namnet anger beläget vid Tåkerns 
strand. I närområdet ligger också Omberg som är ett mycket 
populärt utflyktsmål. Naturum Omberg är tyvärr nedlagt, 
men det går utmärkt att göra resor och utflykter till berget på 
egen hand. Det går också att beställa guidningar på Omberg 
av de guideföretag som är verksamma i trakten. Enstaka guid-
ningar på Omberg genomförs också av guiderna på Naturum 
Tåkern.

Pressbild Narutvårdsverket. Fotograf: Henry Stahre



1110  Biologen nr 2 • 2020

Vi gjorde utflykter till Omberg för att titta på blommor eller bestiga Hjäs-
san. Därifrån kunde man se några av de ”hundra vita kyrkor” som det står 
om i Östgötasången. Runt Tåkern är de minst åtta beroende på hur man 
räknar. Man förundras över att så många kyrkor finns på så litet område. 
Nu för tiden är det säkert fler besökare på de fyra fågeltornen en söndags-
förmiddag. 
 En av kyrkorna, den som är närmast vassen är Väversunda vars kyrko-
gårdsmur utgör tomtgräns mot Berzeliusgården, huset där kemisten Jöns 
Jakob Berzelius föddes 1779. Dit kunde man följa med i vintras när Svt 
visade gården i programmet ”Det sitter i väggarna”.
 När jag i början av min lärarbana arbetade på Lunnevads folkhögskola 
gav vi en kurs som hette Natur och kultur i västra Östergötland. Där ingick 
exkursion till Tåkern. På den tiden hade jag själv blivit fågelintresserad och 
när vi skulle till Ödeshög blev det ofta en tur till Glänås på hemvägen. Glä-
nåstornet ligger nära Svanshals kyrka och är det mest besökta fågeltornet 
vid sjön. Där ligger också naturum Tåkern. Övriga fågeltorn finner man vid 
Väversunda, Svälinge och Hov. 
 Sjön är berömd för sina fåglar och känd för miljontals svenskar som läst 
Selma Lagerlöfs Nils Holgersson där Tåkern skildras i ett dramatiskt avsnitt 
med Smirre räv.
 Numera är vi inte så ofta i Östergötland men när vi är där ingår gärna en 
tur till Tåkern och inte minst dess naturum ”Sveriges vassaste byggnad” enligt 
arkitektbyrån som ritat den.
När jag skulle skriva de här funderingarna tittade jag på nätet för mera in-
formation. Den bästa träffen var Tåkerns fältstation. De hade rea på sin jubi-
leumsskrift så genom att skriva ett mail och swisha lite pengar hade jag boken 
i brevlådan nästa dag.
 Den behövdes för att presentera det arbete som gjorts och fortfarande 
görs vid Fältstationen.

Mer om Tåkern
Text Christina Broman

När jag hörde att det skulle stå om naturum Tåkern i Biologen 2 började hembygds- och 
barndomskänslor att kännas i kroppen. Sjön som liksom Vättern var en del av min barndom. Min 
farmor och farfar bodde i Ödeshög och det gjorde jag också i femårsåldern. Ingen i släkten var 
fågelskådare men farfar berättade gärna vilka fåglar som hördes i trädgården. 

Janusz Stepniewski spanar i vassen.  
FOTO: Lars Gezelius

Christina Broman Foto Monica Svensson
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Femtio år med Tåkerns fältstation 1963-2013
Rubriken ovan är titeln på en skrift som skildrar arbetet vid Tå-
kerns fältstation. Den är författad och sammanställd av Adam 
Bergner, Christer Elderud och Lars Gezelius. När jag började 
läsa bekräftades det minne jag hade av att Mjölby fältbiologer 
hade varit med och byggt fågeltornet vid Glänås. På sextiotalet 
arbetade biologiläraren Sven-Erik Fransson på Lagmanskolan i 
Mjölby. Han var den som hjälpte fältbiologerna att förverkliga 
drömmen om ett fågeltorn på södra sidan av Tåkern. 
Hur många medlemmar föreningen hade vet jag inte men ett 
tiotal namn finns nämnda i boken. Bland dem vill jag sär-
skilt nämna Göran Bergengren, Gunnar ”Gebbe” Björkman och 
Christer Elderud. Att jag väljer dessa tre beror på att jag följt 
just deras karriärer under lång tid. Dessa tre gjorde 1981 till-
sammans boken Tåkern som jag tycker mycket om. Texten är 
skriven av Göran Bergengren och illustrationerna av de andra 
så att fotona är tagna av Christer Elderud och de utsökta akva-
rellerna är utförda av Gebbe Björkman. På bokens omslag pre-
senteras de tre som lärare/författare, lärare/konstnär respektive 
pressfotograf. De är alla födda 1945 och uppvuxna i Mjölby, 
fågelintresserade då och kunniga ornitologer sen länge med 
ett livslångt engagemang för Tåkern och dess natur, speciellt 
fåglarna.
För att återgå till sextiotalet så tog läraren kontakt med sina 
båda grannar den ene stins och den andra lokförare men båda 
med stort intresse för att förverkliga drömmen om tornet. 
Pojkarna sålde stödjande medlemskap i föreningen i valörerna 
två, fem eller tio kronor. De pengarna var en stor del av den 
totala kostnaden för tornet. De första sidorna i jubileumsskrif-
ten handlar om tornbygget. Alla bilder är tagna av Christer 
som alltså hade sitt fotointresse redan då. 1963 blev han ord-
förande i Mjölby Fältbiologiska Förening som samtidigt arbe-
tade för att bilda en förening som skulle driva fågelstationen. 
Under tornet uppfördes en liten stuga som köpts i Mantorp. 
Den rymde en säng och ett mycket litet skrivbord med en 
jättestor skrivmaskin. Från 1964 har man fört dagbok vid sta-
tionen. Utdrag ur dagboken presenteras då och då i egen spalt 
i boken. 
Arbetet med ringmärkning av fåglar började direkt och är väl 
dokumenterat och beskrivs utförligt. En detalj är att det näs-
tan bara är pojkar och män på bilderna, förklarligt med tanke 
på att fågelskådare av hävd varit män. Men på en bild syns 
Eva-Lena Carlsson (senare Elderud). Liknande bilder finns på 
Göran och Gebbes fruar. 

Jubileumsskriften fortsätter med skildringar av vad föreningen 
gjort under 70- 80tal och så vidare. Inventeringar, ringmär-
king och räkning av fåglar är bara exempel på arbetet. Vill 
du som jag veta mera kan du göra som jag för att skaffa dig 
skriften.
 Nu vet jag var det diffusa minnet av biologiläraren och 
tornbygget kom ifrån. Jag tittade i Göran Bergengrens ”Röster 
vid Tåkern” utgiven 1995. I den finns ett kapitel Vi byggde ett 
torn där författaren tillsammans med sin biologilärare minns 
den tid som skildras i första delen av jubileumsboken.
I båda böckerna återges en dikt av Alf Henriksson ur Dagens 
Nyheter 17 september 1963, alltså två dagar efter tornets in-
vigning.

En hydda i Tåkern
Tänk den som vore ung och fri från
lomhördhet och förbening
och finge bli medlem i Mjölby fältbiologiska 
ungdomsförening
och kunde få vakna en morgon ur slentrian 
och förstening
för att sitta i vassen i Tåkern och 
lyssna till livets mening!
Där piper kvissla och mässla, basgök och
rödbening
där sjunger grodan om våren av fröjd att
den icke är kvastfening,
där är tillvaron enkel och oberörd av oro
schizofrening
och lyckan är inte grumlad av minsta 
förorening
O ungdom, o exkursioner, o kvitter i
trädens förgrening!
Fast gammal och sur är jag icke den som
talar till dettas förklening
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I ämnesplanen i biologi för gymnasiet fördjupas detta bland annat i denna 
formulering: ”De ska även ges möjlighet att använda datorstödd utrustning 
för insamling, simulering, beräkning, bearbetning och presentation av data.”
Då vi i skolan arbetar med frågor om ekologi och miljö får eleverna tränas i 
att utveckla sina färdigheter i att göra många olika undersökningar. För att 
tolka resultaten behöver eleverna kunna relatera sina egna undersöknings-
resultat till andra undersökningar. Ekologiska kretslopp och människans 
påverkan på dessa har geografisk utbredning. Vi behöver därför på olika 
sätt låta eleverna att träna upp sin förmåga att analysera rumsliga förlopp. 
I två tidigare artiklar i Biologen har jag presenterat olika karttjänster och 
geografisk information. Då främst i relation till fältstudier. Här kommer en 
presentation av en digital karttjänst där eleverna får utveckla sin förmåga att 
förstå och analysera rumsliga förlopp. 
 Under de senaste åren har det kommit alltfler möjligheter att ladda ner 
olika kartor som kan användas i undervisningen. Samordnande myndighet 
för geodataområdet i Sverige är Lantmäteriet. Under 2010-talet har Lant-
mäteriet i samråd med kommuner och universitet utvecklat tjänsten Geo-
skolan, som nu tillgänglig digitalt på Lantmäteriets hemsida.
 På Geoskolans hemsida finns några olika lektionsförslag för grundskolan 
och gymnasiet. De lektionsförslag som nu finns tillgängliga är främst för 
geografiämnet, men en hel del av upplägget torde gå att använda till biologi 
och andra naturvetenskapliga ämnen. Lantmäteriet som ansvarar för Geo-
skolan vill gärna få förslag på flera lektioner.
 Kärnan i Geoskolan är kartapplikationen med en bakgrundskarta och 
olika kartapplikationer. Bakgrundskartan är en topografisk karta från Lant-
mäteriet. I applikationens vänstra övre hörn finns en ikon för att välja kart-
lager. Flertalet av kartlagren finns för alla delar av Sverige. För historiska 
kartor är det dock endast ett urval av kartor som finns tillgängliga i appli-
kationen. Under rubriken Biologi finns kartlager med skyddade områden 
(Natura 2000), och under rubriken Miljö finns ett kartlager med produk-
tions- och industrianläggningar. 
 Ett av lektionsförslagen heter Vattenskyddsområde. Förslaget är utformat 
för att användas i geografi och biologi för årskurs 7-9.
 Del 1 i förslaget är kunskapsinhämtning om vattenskyddsområden och 
vattnets kretslopp.
Del 2 heter undersök och beskriv. Undersökningen görs genom att välja 
olika kartlager och jämföra med fakta om vattenskydd i undersökningsom-

Geoskolan
Text och foto Mikael Wingård fil. lic. f.d. lektor på Celsiusskolan i Uppsala och uni-
versitetsadjunkt på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.

I kursplanen för biologi för grundskolan står det bland annat. ”Undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av 
systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att 
utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning.”

rådet. I Geoskolans exempel är det Gävleområdet 
som är undersökningsområde, Här har jag istäl-
let valt Uppsalaområdet. Jag visar här fyra olika 
kartor över samma område och som samtliga är 
gjorda i Geoskolans app.
 För att få en översikt av området börjar jag 
med en terrängkarta och lägger in kartlagret vat-
tenskyddsområde. Väljer därefter ”Skriv ut” som 
gör att ett valt område sparas i pdf-format. Se-
dan vill vi veta hur vattenskydd och jordlager hör 
ihop. 

Artikelförfattaren Mikael Wingård
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Därför väljer jag jordartskarta och klickar sedan en gång till på 
vattenskyddsområde så att det lagret läggs ovanpå jordartskar-
tan. I Uppsalaområdet ser vi då att vattenskyddsområdet följer 
Uppsalaåsens sträckning. Uppsalaåsen är en rullstensås som 
består av isälvsmaterial och har grön färg på jordartskartan. 
 Nästa karta är en höjdmodell med terrängskuggning. Efter-
som området runt Uppsala till stor del består av slätter är det 
få konturer. I mitten på kartbilden syns Uppsalaåsen. Runt 
slättmarken syns konturerna av moränmark med barrskog. På 
denna karta har jag också valt att visa lagret med skyddade 
områden (Natura 2000). Det största av dem är naturreservatet 
i skogen Lunsen i sydväst. Direkt norr om detta område pla-
nerar Uppsala kommun att fram till år 2050 bygga 21 500 nya 
bostäder. Den blå linjen som kommer från öster är Sävjaån 
som rinner ut i Fyrisån vid Uppsala kungsäng. 
 Den sista kartan visar grundvatten i jordlager. Här syns tyd-
ligt att det är i åsen som det mesta av grundvattnet finns.
Uppsalaåsen har mycket stor betydelse för dricksvattenför-
sörjningen i Uppsala tätort. Stadens första vattentorn fanns 
inne i södra tornet på Uppsala slott. Stadens första vattenverk, 
Pumphuset, byggdes 1875 och var i bruk till 1968. Detta hus 
vid Islandsfallet i centrala Uppsala är numera museum om vat-
tenförsörjning.
 Sedan 1960-talet pumpas vatten upp från Fyrisån till åsen 
där det infiltreras så att dricksvattnet får samma egenskaper 
som grundvatten. Då det är låga vattenflöden i ån, pumpas 
vatten från sjön Tämnaren till Fyrisån. Planer finns att i fram-
tiden också använda ytvatten från Dalälven.
 Del 3 heter analysera och förklara. I de kartor som jag gjort 
till del 2 finns redan en del förklaringar.
 I del 4, analysera och diskutera, finns ett scenario om att 
en tankbil välter, och vad det kan få för konsekvenser. I exem-
plet här med Uppsalaåsen skulle scenariot kunna vara att tåget 
med flygbränsle till Arlanda flygplats spårar ur. Varje vecka kör 
Green Cargo 13-14 tågsätt med järnväg från Gävle Hamn till 
Bristaterminalen nära Arlanda. Järnvägen korsar Fyrisån norr 
om Uppsala, passerar sedan centrala Uppsala och korsar Sävjaån 

söder om Uppsala. Jag vill understryka att sannolikheten att ett 
sådant tågsätt spårar ur mycket liten. Det intressanta som elev-
erna kan lära sig från ett sådant här scenario är hur samhällets 
beredskap ser ut, och att denna bygger på kunskaper i biologi 
och andra naturvetenskaper och kunskaper i geografi. 
 Den här beskrivningen av vattenförsörjningen i Uppsala är 
ett försök att ge ett exempel på hur Geoskolan kan användas 
i undervisningen och inspirera till att använda och utveckla i 
den egna undervisningen. Självklart då anpassat till olika lo-
kala förhållanden.
 Alla lektionsförslag i Geoskolan har en lärarhandledning. 
Handledningarna är en bra grund till att arbeta med upp-
gifterna och anpassa dem till sin egen undervisning. För att 
kunna använda materialet i Geoskolan till biologi och natur-
kunskap krävs det en del arbete med att anpassa uppgiftena. 
Lantmäteriet vill gärna ha synpunkter och idéer och de som 
arbetar med Geoskolan kan kontaktas på info@geoskolan.se.

Uppsala slott. Södra tornet har fungerat som vattentorn.

Källor:
Lantmäteriet, Geoskolan  
https://www.lantmateriet.se/geoskolan

SVT Nyheter  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kommunen-vill-bygga-pipeline-fran-dalalven

Uppsala vatten, Grundvatten i Uppsalaåsen  
https://www.uppsalavatten.se/om-oss/verksamhet-och-drift/dricksvatten/uppsalaasen-grundvatten/

Uppsala vatten, Pumphuset  
https://www.uppsalavatten.se/om-oss/vara-anlaggningar/pumphuset/
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Vattenskyddsområde på terrängkarta (från Geoskolan)

Höjdmodell med terrängskuggning och Natura 2000 (från 
Geoskolan)

Vattenskyddsområde på jordartskarta (från Geoskolan)

Grundvatten i jordlager (från Geoskolan)

topografisk

Skala - 1:100000

3km210

2020-02-18 1 Geoskolan

höjdmodell

Skala - 1:100000
vattenskyddsområden och Natura 2000

3km210

2020-02-18 1 Geoskolan

jordartskarta

Skala - 1:100000
vattenskyddsområden

3km210

2020-02-18 1 Geoskolan

grundvatten i jordlager

Skala - 1:100000
vattenskyddsområden

3km210

2020-02-18 1 Geoskolan
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Södra slottstornet, som fungerat som Uppsalas första vattentorn.  
I förgrunden Slottskällan som byggdes som kallvattenkuranstalt

Uppsala gamla vattenverk, Pumphuset vid Islandsfallet

Fyrisån vid Storvad i Gamla Uppsala. Bakom alarna på högra sidan av ån 
finns pumpstationen där vatten från ån pumpas upp till Uppsalaåsen

Infiltrationsbassäng på Tunåsen (Uppsalaåsen). Vattnet som sprutar 
kommer i ledning från Storvad och fyller på grundvattnet i åsen

I den här byggnaden vid Storvad renas vattnet från Fyrisån innan det 
leds upp på åsen för att infiltreras och genomgå naturlig rening

Gamla vattenverket vid Galgbacken är ett av fyra ställen där grund-
vatten pumpas upp och förser två nya vattenverk med råvatten
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Erasmus+ projekt med en gymnasieskola i Italien
Text Ulrika Wedding, lärare på Rudbecksgymnasiet i Örebro

Samarbete mellan skolor inom EU är numera möjligt tack vare EU:s program Erasmus+. Eftersom 
ansökningsförfarandet de senaste åren förenklats och större ekonomiska resurser från EU tilldelats 
programmet är det idag lättare att genomföra ett projekt. Visst krävs det mycket arbete, men om man 
lyckas starta och genomföra ett projekt så är det också givande och lärorikt.  

Det vi startat är ett Erasmus+ projekt tillsammans med en 
gymnasieskola i Trieste i nordvästra Italien. Vår partnerskola är 
ett tekniskt gymnasium. Där finns de klassiska inriktningarna 
el, maskin och biokemi och vi samarbetar med klasserna inom 
biokemi. Syftet med projektet är att lära känna varandras un-
dervisningsmiljöer och med gemensamma laborationer och 
studiebesök lära och utveckla varandras arbetssätt. Såsom i alla 
sammanhang har de personliga relationerna stor betydelse. 
Vår utbytesskola är ganska liten och har en familjär och varm 
stämning. Vi har alltid känt mycket välkomna och har genom 
detta blivit lätt att lära nytt. 
 Utbytet har valt att fokusera på områden som är känneteck-
nande för respektive skola och där vi tror att partnerskolan har 
mycket att lära. För Rudbecks del så har vi en spetsutbildning 
inom naturvetenskap där spetsen är inriktad mot bioteknik 
och molekylärbiologi. För Jozef Stefans del är biokemisk ana-
lys skolans spets. Skolan har också mycket god kontakt med 
företag i regionen. 
 Vi började med att resa till skolan, Jozef Stefan gymnasium, 
och träffa ledningen och lärarna som skulle delta i projektet. 
Inför träffen hade vi utarbetat tankar kring vilka behov vi hade 
och vad vi ville att projektet skulle leda till. I vårt fall så ville 
vi få ett utbyte kring laborationer och laborativt arbete i gym-
nasieskolan. Bland annat ville vi som lärare bli bättre på att 
använda laborationer i undervisningen. Vi såg också ett behov 
av att eleverna skulle arbeta med att lära sig engelska bättre i 
samband med naturvetenskapligt arbete.  
 Tillsammans valde vi flera teman för vårt samarbete. Dessa 
skulle ha anknytning till vårt land och ha betydelse för under-
visningen i biokemi. Vi hade teman med mjölk, vin, olivolja 
och naturvatten. När skolan Jozef Stefan kom till oss förra 
våren var temat molekylärbiologi och mikroorganismer. Vi 
använde moderna biologiska tekniker såsom dna-extraktion, 
PCR och gelelektrofores. Vi besökte Life Science-avdelningen 
vid Örebro universitet och eleverna från italien fick uppleva en 
lång vandring i skogen. 
 Det första tema vi fick möta när vi var på vår första utbytes-
vecka i Trieste var ”All About Olive Oil”. När vi besökte skolan 
och skulle lära oss mer om olivolja arrangerades laborationer 
i skolans lab där lärarna dukat fram material till laborationer 
och små fat med färska oliver som skulle användas av eleverna 

för att producera lite olivolja. Vi fick också följa föreläsningar 
och göra studiebesök på en olivoljepress, samt ett forsknings-
center inom molekylärbiologi utanför Trieste. 
 I regionen runt Trieste har nästan varje familj egna oliv-
träd. I kooperativ tar man hand om de skördade oliverna och 
producerar olivolja. Det är högsäsong under november och 
olivoljepressarna gick för högtryck när vi var på besök. Oliv-
oljepress är egentligen ett felaktigt uttryck eftersom olivoljan 
centrifugeras ut ur oliverna. Beroende på  bland annat oliver-
nas lagring så erhåller man olivolja av skild kvalitet.  Den fi-
naste kvalitén är extra virgin olive oil, denna olja genererar hö-
gre pris än de andra och detta kvalitetsgranskas ständigt med 
smak,- doftprover, visuella analyser och kemiska analyser. Man 
använder sig av avancerad analytiska instrument såsom  GC, 
MS och UV-vis när IR -området. Men i vårt skollaboratorium 
fick vi använda lite enklare analytiska metoder. 
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 Här presenteras några exempel på laborationer 
man kan utföra utan avancerad utrustning:

GÖR DIN EGEN TVÅL MED OLIVOLJA. 
Kemikalier: Olivolja (125g), NaOH (16g), H2O (37,5 ml), 
doftämnen.
Utrustning, Värmeplatta, E-kolv, bägare, mätcylinder, temo-
meter, skyddsglasögon, pH-meter, mixer eller elvisp.

Värm olivoljan till 45-50°C. Lös NaOH i vatten. Se upp för 
värmeutveckling. Mät temperaturen. När den är 45°C blandas 
denna med olivoljan. Eventuellt behöver lösningen kylas.  Låt 
allt blandas med en visp eller glasstav i full fart. Förtvålnings-
reaktionen sker är vid ca 45°C, utan att man behöver koka 
blandningen. Rör om med hög hastighet i 15 till 30 minuter.  
Mät pH, som ska vara basiskt. Temperaturen ska hela tiden 
vara 45°C. Tillsätt doftämnen t.ex. lavendel eller citronmeliss. 
Låt blandningen stelna i kakformar eller burkar, under mer än 
en vecka. 

BELYS OLJOR MED LASER. 
Kemikalier: Olivolja, rapsolja, mineralolja, grön och röd 
gelégodis
Utrustning: Grön laser-lampa,  röd laserlampa, mörk  
bakgrund, provrör, skyddsglasögon.

Olivoljans färg får den genom sitt innehåll av bland annat lu-
tein, beta karoten och klorofyll. Halten klorofyll varierar med 
hur unga oliverna är. 

ANALYS AV MÄNGDEN FRIA FETTSYROR
Olivoljans kvalitet bestäms av fler parametrar såsom smak, 
lukt och dess innehåll av fria fettsyror. I en analys som relativt 
nyligen genomförts av livsmedelsverket upptäcktes att flertalet 
olivoljor som enligt producenten såldes som extra virgin olive 
oil, den finaste kvalitén i själva verket visade sig vara av lägre 
kvalitet. I denna laboration kan eleverna jämför olika oljor och 
dess halt av fria fettsyror. Den ursprungliga labinstruktionen 
innehåller en blandning av etanol och eter som lösningsmedel. 
Men vi prövade att enbart använda etanol. Kanske är då resul-
tatet inte helt korrekt och därför är just en jämförelse mellan 
olika oljor ett sätt att undvika fel på grund av lösningsmedlet. 

Oljans kvalitet Syrahalt  (%)

Extra virgin olive oil ≤ 0,8

Virgin olive oil < 2,0

Lampante olive oil > 2,0 

Kemikalier: Fenolftalein(0,02%), olivoljor med olika kvalitet, 
denaturerad etanol, KOH(0,50 mol/dm3 löst i etanol) kan 
bytas ut mot NaOH. 
Utrustning: Byrett, våg, magnetomrörare, skyddsglasögon.

Lös 5g olivolja i 50 ml etanol. Tillsätt 2 droppar fenolftalein. 
Titrera till omslagspunkten med KOH.
Beräkna halten fria fettsyror i %. 
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Alexander von Humboldt   
– vetenskapshistoria med källkritiska glasögon

Text och foto Ellekari Haraldson

Under en vinterpromenad hemma i Varberg berättade min pappa om en bok han just läst. Han 
påpekade gång på gång att jag verkligen måste läsa just den här boken. Till saken hör att min pappa 
läser i snitt en bok i veckan och ofta tycker att jag absolut måste läsa de flesta utav dem, så det ska 
erkännas att jag till en början lyssnade med ett halvt öra.

Eftersom isen låg tjock kunde vi gena och ta en ny väg, rakt 
över den sjö som vi i vanliga fall brukar runda. När vi kom 
i land på andra sidan sjön blev vi stående och bara stirrade 
framför oss. På en stor sten precis vid strandkanten stod nam-
net som pappa pratat om i en halvtimme, ristat med röda, 
lysande bokstäver. HUMBOLDT. ”Se där! Bexell visste åtmins-
tone vem Humboldt var!” utbrast pappa, märkbart nöjd över 
den osannolika slumpen. Inte för att jag tror på övernaturliga 
tecken, men nu blev jag åtminstone nyfiken på riktigt. 
 Pappa hade under promenaden strösslat sin berättelse med 
alla fantastiska upptäckter och stora inflytande som denne 
man haft. Visst lät namnet bekant och någonstans i bakhu-
vudet ringde en klocka om pingviner och havsströmmar, men 
ändå kunde jag inte direkt koppla ihop namnet med en per-
son... Kunde det verkligen vara möjligt att jag läst så många 
poäng biologi på flera olika universitet och plöjt igenom så 
många populärvetenskapliga böcker och artiklar – och ändå 
missat en av de mest inflytelserika biologerna någonsin?
 Boken Vetenskapens bortglömde hjälte av Andrea Wulf ger 
en övergripande och mycket läsvärd genomgång av Alexander 
von Humboldts liv (1769-1859). Han gjorde expeditioner till 
fjärran länder, skrev otaliga böcker och artiklar och undervi-
sade i såväl Berlin som Paris. Något som skiljer Humboldt 
från många andra vetenskapspersonligheter är dock att hans 
personliga bedrifter och upptäckter inte nödvändigtvis är 
det största i hans karriär – utan hur han påverkat en lång rad 
människor i sin omgivning, som i sin tur förändrat världshis-
torien. Humboldts möten med bland andra Simón Bolívar, 
Thomas Jefferson och Henry David Thoreau kom att ge ringar 
på vattnet långt efter hans död. Han var dessutom nära vän 
med författaren Johann Wolfgang von Goethe, som redan 
1790 presenterade en föregångare till evolutionsteorin i sin 
bok Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären.

Holistiskt förhållningssätt till vetenskap
Humboldts första expedition var år 1799-1804 då han till-
sammans med fransmannen Aimé Bonpland reste genom 
Sydamerika. Han inventerade växt-och djurlivet, men framfö-

Humboldtstenen
Bexells talande stenar, Varberg. Godsägaren Alfred Bexell lät i slutet 
av 1800-talet rista in ordspråk och namn på personer som han 
imponerades av på stenar i skogen. 160 inskriptioner har hitintills 
hittats och fyllts i med röd färg. Peter Artedi var en svensk biolog som 
på 1700-talet, tillsammans med vännen Carl von Linné, lade grunden 
till systematiken.

rallt beskrev han människans påverkan på naturen med lant-
bruk och skogsavverkning. 
 Tvåhundra år före sin tid skrev Humboldt om klimatför-
ändringar som en konsekvens av människans oaktsamhet. 
Bara en sån sak! Även i sitt officiella ställningstagande mot 
slaveri framstår Humboldts idéer och resonemang som före 
sin tid. 
 Jämfört med efterföljande biologer och geologer hade 
Humboldt en holistisk syn på naturvetenskapen och han rörde 
sig ständigt mellan flera olika genrer. Ibland beskrivs just detta 
vara en av anledningarna till att han idag hamnat i skuggan av 
sina efterföljare. Han var helt enkelt inte tillräckligt nischad. 
När man scrollar igenom den snudd på absurt långa listan av 
djur, växter och platser som är uppkallade efter Humboldt blir 
dock hans frånvaro i svenska läromedel än mer förbryllande. 
Ingen annan människa har fått så många arter uppkallade efter 
sig som Humboldt.
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Darwin fast i plagiatkontrollen
Den fyrtio år yngre Charles Darwin var en stor 
beundrare av Humboldt. I brev till vänner och 
familj beskriver Darwin hur han inspirerats av 
Humboldts böcker och att han läst dem så många 
gånger att han kunde dem utantill. Faktum är att 
hade Urkund funnits på artonhundratalet hade 
Darwin riskerat både F-varning och avstängning. 
Såväl enstaka meningar som längre passager i 
”Om arternas uppkomst” är nämligen mer eller 
mindre direkt kopierade från Humboldts olika 
verk. Men trots att Humboldt uppenbart var en 
stor inspirationskälla för Darwin har hans infly-
tande mycket effektivt suddats ut ur berättelsen 
om Storbritanniens mesta biolog och evolutions-
teorins födelse. 
 Att Darwin i själva verket endast gjorde en 
enda större expedition (i vilken han inte på något 
vis hade huvudrollen, utan snarare var medföl-
jande sällskap på resan vars syfte var att kartlägga 
farvatten runt Kap Horn för den brittiska flot-
tan) och sedan spenderade större delen av sitt liv 
på sitt bekväma residens, där han studerade väx-
ter som andra hämtat hem åt honom, medan han 
tvivlade på om han vågade publicera sina idéer 
eller inte - gör att han i jämförelse med Hum-
boldt framstår som något blek.

Hösten 2018 besökte jag Darwins hem, Down House, strax söder om Lon-
don. På övervåningen i den spatiösa villan fanns en vägg med foton och 
målningar av de personer som inspirerat Darwin. När jag försiktigt frågade 
en museiguide varför inte Humboldt fanns att finna på väggen möttes jag 
av en oförstående, något irriterad min och ett mumlande ”That I don’t know 
anything about”. Trots att Darwin själv beskrev Humboldt som sin största 
inspirationskälla är det i många texter om Darwin som om Humboldt ald-
rig funnits.  
 Under hösten 2019 var jag i Berlin och passade då på att göra ett studie-
besök på Humboldt universitetet. Lärosätet grundades år 1810 av de två 
bröderna Humboldt, William och Alexander. Det är Berlins äldsta och näst 
största universitet med 30 000 studenter och utbildningar inom allt från 
biologi till pedagogik och ekonomi. I listan över tidigare studenter åter-
finns såväl Max Planck och Emmanuelle Charpentiere som Sveriges svar på 

Hunboldts staty Berlin 
Artikelförfattaren tillsammans med Humboldt i Berlin.

Darwins hem, Down House, utanför London. Den guidade audio-turen med David 
Attenborough som berättarröst gör huset väl värt ett besök!

Del i utställningen på Down house som visade Darwins föregångare. Många 
mäktiga män – men ingen Humboldt?
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bortglömd äventyrare, Sven Hedin. Humboldtuniversitetet är 
alltså långt från okänt. Med sina grandiosa byggnader på Un-
ter den Linden, paradgatan mitt i centrala Berlin, och de två 
bröderna i form av varsin marmorstaty utanför entrén ställde 
jag mig återigen frågan - hur är det möjligt att jag aldrig hört 
talas om Humboldt?
 Svaret på min fråga är mer komplext än bara mina egna 
tillkortakommanden och okunskaper. Hur Humboldts be-
drifter och eftermäle valts bort i läromedel och utställningar 
är ett klassiskt exempel på hur vi, medvetet och omedvetet, 
justerar historien för att passa in i rådande politiska och sam-
hälleliga normer. Att Humboldt var tysk, frispråkig, förmodat 
homosexuell och att han konsekvent valde äventyret framför 
societetslivet är alla delar i förklaringen till varför han idag är 
såpass okänd i svenska biologi-sammanhang. Charles Darwin 
med sin brittiska överklassbakgrund passade helt enkelt bättre 
in i mallen för en seriös, framgångsrik vetenskapsman från 
1800-talet. 

Vetenskapens bortglömda hjälte

VETENSKAPENS  
BORTGLÖMDA HJÄLTE 
Alexander von Humboldts äventyr

Text: Andrea Wulf
Antal sidor: 511
Utförande: Inbunden
Utgivning: 2016
Förlag: Leopard Förlag
ISBN 9789173436564
Finns även som pocket

This thing of Darkness 
En historisk roman om HMS Beagles världsomsegling 1831-
1836 skriven utifrån kapten Robert FitzRoy. Chales Darwin 
blev medbjuden på resan som intellektuellt sällskap till Fitzroy 
och i boken får vi följa de två männens relation genom deras 
samtal om evolution, antropologi och tro. Romanen bygger på 
dagboksanteckningar från resan.

Ellekari

THIS THING OF DARKNESS
Text: Harry Thompson
Inga illustrationer
Antal sidor: 768
Utförande: Paperback
Utgivning: 16 Jan 2006
Förlag: Headline Publishing Group
ISBN  978-91-1-302197-3

Världens mått Daniel Kehlmann
Den här boken är en fiktiv dubbelbiografi om vetenskapsmännen 
Alexander von Humboldt och Carl Friedrich Gauss.
 I Tyskland blev Världens mått den mest sålda romanen 
2006. Läses med fördel tillsammans med Vetenskapens bort-
glömda hjälte. Inom geografi är inte Alexander von Humboldt 
bortglömd. Hans namn är förevigat i Humboldtströmmen 
(Peruströmmen).

Mikael

VÄRLDENS MÅTT
Författare: Daniel Kehlmann 
Antal sidor: 250 
Förlag: Albert Bonniers förlag 
Utgivning: 2007 
Utförande: Pocket
Översättning från tyska: Lars W Freij
ISBN  9789100119478

 Boktips
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PANDEMI : MYTERNA, 
FAKTA, HOTEN 
Författare: Björn Olsen
Antal sidor: 221
Språk: Svenska
Vikt: 329 gram
Utgiven: 2020-03-11
Andra upplagan
Förlag: Norstedts
ISBN: 9789113110936

Pandemi - Myterna, fakta, hoten
Infektionsläkaren och forskaren Björn Olsen beskriver 
hur det moderna samhället har gjort oss sämre rustade 
för pandemier i våra jättestäder där människor och 
djur trängs på liten yta. Antibiotikaresistens hotar sjuk-
vården pandemiskt liksom klimatförändringarna och 
bristen på ekologisk mångfald. Hur kan vi undvika en 
hotande katastrof nästa gång? Vi har ju nu sett att corona- 
problemet blev mycket större än förväntat. 
   Monica

Dinosauriejägarna : En Berättelse Om 
Vetenskaplig Rivalitet Och Upptäckten 
av den förhistoriska världen”
År 1812 gjorde den unga Mary Anning ett upp-
seendeväckande fossilfynd i sydvästra England. 
Ett nära tre meter långt skelett blev upptakten 
till ett ivrigt sökande efter förklaringen till arter-
nas uppkomst.
 Dinosauriejägarna skildrar kampen om att bli 
först med att avslöja den absoluta sanningen om 
förhistorien. I en tid när den kristna tron fung-
erade som rättesnöre väckte Mary Annings fynd 
fynd en rad frågor. Hur kom det sig att man kun-
de finna snäckskal uppe på bergstoppar? Var det 
här ett bevis för syndaflodens existens? Parallellt 
med kyrkans dominans blomstrade den natur-
vetenskapliga forskningen och för första gången 
ifrågasattes Bibelns trovärdighet.”

(bokens baksidetext)  Ellekari

Tidernas Fisk : Jakten På Kvastfeningen
”Strax före jul år 1938 fick en ung kvinnlig museiintendent i en liten 
sydafrikansk stad syn på en sällsam fisk i en trålfångst. Det visade sig 
vara en kvastfening, känd från 400 miljoner år gamla fossil, som an-
togs ha dött ut samtidigt med dinosaurierna för 30 40 miljoner år se-
dan! Man trodde att kvastfeningen var den första fisken som kravlade 
sig upp på land och under evolutionens gång utvecklades till reptiler, 
däggdjur och så småningom till människan. Upptäckten kallades för 
århundradets största vetenskapliga fynd och ledde till en dramatisk 
internationell dragkamp. Tidernas fisk är den fascinerande berättelsen 
om världens sällsyntaste och dyrbaraste fisk vår egen avlägsna släkting.”

(förlagets text om boken)   Ellekari

DINOSAURIEJÄGARNA 
Text:  Deborah Cadbury
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 365
Utgivning: 2002
Förlag: Historiska media
ISBN 9189442482

TIDERNAS FISK
Text: Samantha Weinberg
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 269
Utgivning: 2000
Förlag: AB Wahlström & Widstrand
ISBN 9789175451107

Albert Camus Pesten 
som första gången kom ut 1947 har nu fått en 
renässens. Här är det råttorna som kommer 
med pesten och en liten grupp läkare kämpar 
mot det lidande och död som pesten orsakar. 
Boken berättar om det onda, underkastelse och 
feghet, ansvar solidaritet och mod.
 Boken finns i nyöversättning av Jan Stolpe och 
med förord av Per Svensson. Albert Bonniers  
Förlag 2020.

Fossiljägarna: en berättelse om besatta vetenskapsmän och 
fisken som klev upp på land
I början av 1900-talet var en grupp svenska forskare längst fram i ledet 
i jakten på lösning till den klassiska frågan ”Hur gick det till när fisken 
klev upp på land?”. De unga biologerna Erik Stensiö och Erik Jarvik gjorde 
flertalet äventyrliga expeditioner, främst till Svalbard. Deras fossil-fynd var 
sensationella, men möttes också av misstro och rivalitet från forskarvärlden. 
En berättelse om en händelserik tid inom evolutionsforskningen, och om 
de människor som var beredda att offra allt för att få veta sanningen.

Ellekari

FOSSILJÄGARNA 
Text: Martin Widman,  
Björn Hagberg
Utförande: Pocket
Antal sidor: 256
Utgivning: 2014
Förlag: Historiska media
ISBN 9789175451107

Lästips till sommarlovet, mest om evolution
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Biologilärarnas förening
Biologilärarnas förening är en ideell och partipolitiskt obunden intresse- och 
ämnesförening. Syftet är att stimulera intresset för biologi i hela skolan, fung-
era som ett nätverk mellan lärare och verka för en adekvat fortbildning för 
föreningens medlemmar. Biologilärarnas förening är remissinstans för frågor 
som rör biologi i skolan.Föreningen ansvarar för Linnédagarna och den natio-
nella uttagningstävlingen till Internationella biologiolympiaden (IBO) samt 
medverkar vid genomförandet av European Science Olympiad (EUSO).  
Föreningen är representerad i lednigsgruppen för Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik.

Medlem i föreningen blir man genom att sätta in 
medlemsavgiften på PlusGiro 5 67 20-6. Samma 
konto används även av medlemmar för att betala 
medlemsavgiften.
 Avgiften är 130 kr, två personer i en familj beta-
lar 190 kr, pensionärer och studerande 60 kr.
Som medlem stöder man föreningens verksamhet 
och får tidskriften Biologen.

Mer info finns på föreningens hemsida: www.biologilararna.se

Föreningens styrelse
Ordförande Minna Panas, minna.panas@gmail.com
Vice ordförande Ulrika Wedding, ulrika.wedding@yahoo. com
Kassör Anders Niklasson, anders.niklasson1@comhem.se
Biologen Monica Svensson, monsv32@gmail.com
Övriga ledamöter

Britt-Marie Lidesten, Christina Broman, Susanne Fabricius, 
Lena Lundquist, Britta Pilkvist, Birgitta Sang och Helene Hultquist 

Gilla oss på Facebook
Biologilärarna (skriv Biologilärarna i sökrutan) är 
en offentlig grupp på Facebook. Den självklara  
sidan för dig som är biologilärare. Här delar vi 
tips, idéer och bilder.
  Gruppen bildades under årsmötet i april 2014 
och vi är nu 1703 medlemmar! Den drivs av  
Biologilärarnas förening.

Insect populations dropped 
25% since 1990
A metastudy of 166 long-term surveys of insect 
populations across 1,676 sites around the world 
has found that land-insect populations have 
declined by 9% per decade since at least the 
1990s. In contrast, freshwater insect populations 
have increased, perhaps partially owing to clean-
water efforts. “We definitely have a lot of reason 
for concern, but I don’t think it’s too late,” says 
ecologist Roel van Klink, who led the research. 
“The increase in freshwater species makes us at 
least hopeful that if we put the right legislation 
in place, we can reverse these trends.”
The Guardian | 7 min read 
Reference: Science paper

En av de Nature Briefings som Minnas Panas hittade

The Art and Science of Natural Dyes:  
Principles, Experiments and Results
Denna bok utkom 2018. Bokens författare är Joy Boutrup, lärare 
i textilvetenskap och Catherine Ellis, textilkonstnär. Boken är skri-
ven för att användas som en handbok vid all sorts färgning med 
ämnen från naturen. Resultat av färgning varierar beroende på typ 
av textil, förbehandling, vattenkvalitet, från vilken organism färg-
ämnet kommer och färgarens sätt att arbeta. 
Boken ger ingående naturvetenskapliga förklaringar till färgnings-
processer och inspirerar till hantverk och konstnärligt skapande. 
Boken lyfter också fram miljöaspekter och beskriver hur färgning 
kan göras utan användning av miljöfarliga kemikalier.

THE ART AND SCIENCE OF 
NATURAL DYES
Text: Joy Boutrup, Catherine Ellis 
Utförande: Pocket
Antal sidor: 176
Språk: Engelska
Utgivning: 2018
Förlag: Schiffer Publishing
ISBN 13 9780764356339
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De fem stipendiaterna är:
Uddevalla gymnasieskola Lennart Küssner
Skvaderns Gymnasieskola Hugo Save
Hvitfeldtska Hugo Spencer
Spyken Ask Hällström
Hvitfeldtska Ragnar Norrsell

Den Internationella Biologiolympiaden som skulle äga 
rum i Nagasaki, Japan, är inställd på grund av covid-19.

De svenska uttagningarna till tävlingen gick som vanligt 
och fem stipendiater utsågs. Tyvärr får dessa nu inte vara 
med i den stora tävlingen.

Fler intressanta Nature Briefings som 
Minna Panas hittat

Germany’s ‘prevention paradox’
Virologist Christian Drosten, who is leading 
Germany’s response to the COVID-19 pande-
mic, says that the country’s success in mitigating 
the outbreak has caused some people to think the 
government has overreacted — and could lead to 
a second wave. “The ‘prevention paradox’ has set 
in,” says Drosten. “For many Germans I’m the 
evil guy who is crippling the economy.” Dros-
ten touches on the qualities German Chancel-
lor Angela Merkel brings to the crisis and why, 
“if somebody gave me a few hundred thousand 
bucks and free access to China to find the source 
of the virus”, he would investigate racoon dogs.
The Guardian | 10 min read

Intensive testing finds many  
silent infections
A large proportion of people with COVID-19 
have no symptoms, according to research in a 
small Italian town. Researchers swabbed almost 
every resident of Vo’ for viral RNA and found 
that some 43% of the people infected with 
SARS-CoV-2 had no fever or other symptoms.
Reference: medRxiv preprint

Vaccine candidate shows early success 
in an animal trial
An experimental vaccine protects monkeys from 
infection with the virus that causes COVID-19. 
The vaccine, composed of chemically inactivated 
SARS-CoV-2 particles, was tested in eight rhe-
sus macaques (Macaca mulatta) at at the Peking 
Union Medical College in Beijing. This month, 
the company developing the vaccine received 
approval to start human safety trials.
Reference: bioRxiv preprint

Preliminärt  datum för EUSO  
är 13-19 sept. 2020

Ulrika Wedding


