I krimlabbet
med Navet
En kriminaltekniker eller forensiker arbetar med bevismaterial
efter ett brott. De undersökningar hon/han gör innehåller
spännande naturvetenskap och handlar ofta om förfalskade
dokument, osynliga meddelanden, fingeravtryck, DNA och fläckar
eller föremål som lämnats på brottsplatsen som inte hör dit.

n

DNA betyder Deoxiribo ukleinsyra (a:et i DNA kommer från
Acid=syra) och innehåller information som är unik för varje
människa. Bara DNA hos enäggstvillingar är så lika att de är
svåra att skilja åt.
En kriminaltekniker kan ta hjälp av olika djur
i sina undersökningar:
• Insekter som hittas på en brottsplats kan tala
om hur länge en kropp har legat död.
• Hundar kan tränas att lukta sig till försvunna
personer, droger, döda kroppar och mänskliga
ben. De har ett mer utvecklat luktsinne än
människor.
Fingeravtryck är ett vanligt bevismaterial på en brottsplats. Men
de är inte alltid så lätta att använda som det ser ut på TV.
Detaljerna är viktiga och delas in i:

1.virvlar
2.slingor
Det går lika bra
att använda en
förstoringsapp till
mobilen - sök på
magnifier så hittar
du flera!

3.Vågor

För att ett fingeravtryck ska duga som bevis måste 10-16 unika
detaljer stämma i jämförelse mellan avtrycket och den misstänktes
fingrar. Olika länder har olika regler.
Nästa gång kan du lära dig mer om Marie Curie och hur
hon hänger ihop med både periodiska systemet och Nobelpriserna.

Hemlig skrift
Din hemliga skrift har din fuskbrottsling gjort med bakpulver i vatten, H2O.
Bakpulver har pH- värde 8 och kallas därför basiskt (pH- värde över 7).
Mosade blåbär eller blå vindruvor är sura, dvs har ett pH-värde under 7 (pH
värde 7 är neutralt). Den färg vi ser när vi mosar dem med lite vatten är
alltså den färg deras färgämne har i sur miljö.
Både blåbär och blå vindruvor innehåller färgämnen som kallas Anthocyaniner
och har egenskapen att de får olika färg i sura och basiska miljöer.
När du sprider ut den färgade vätskan över pappret kommer du att se din
skrift tydligt eftersom meddelandet har ett annat pH-värde än pappret det är
skrivet på.

Kolla fingeravtryck!
Våra fingeravtryck bildas när vi fortfarande ligger i mammas mage och är
helt unika för var och en av oss. Mönstret i våra fingeravtryck skapas av
upphöjningar i huden som kallas papillarlinjer. Vi lämnar fingeravtryck efter
oss för att fingrarnas mönster innehåller bl a svett, salt, fett och fukt
som transporteras ut från kroppen. Avtrycken stannar sedan kvar på de ytor
vi har rört vid. När vi borstar över finfördelade pulver som kakao eller
fingeravtryckspulver (ofta en blandning av sot och potatismjöl) så fastnar de i
mönstret och gör fingeravtrycket synligt.
Blev dina avtryck riktigt tydliga? Pröva att lyfta upp dem med en bit tejp
som du sedan sätter fast på papper – nu har du påbörjat ditt eget fingeravtrycksregister!

Vems penna?
När vi vill ta reda på vem som har skrivit med en viss penna får vi ta hjälp
av metoden kromatografi, som gör det möjligt att se exakt vilka färger det är
som bildar det vi ser som svart.
När pappret blöts upp av vattnet, drar det med sig färgerna ifrån pennan
uppåt med hjälp av kapillärkraft. Färgmolekylerna kommer att röra sig till
olika höjd i pappret på grund av att de är olika stora. Rosa, blå och gula
färger har ofta väldigt små molekyler och sticker därför iväg högt upp.
När vattnet har transporterats hela vägen upp i filterpappret är det dags
att jämföra dina pennor med meddelandet brottslingen skrev. Är mönstret och
färgfördelningen lika har du hittat brottslingens penna!

