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.

Innan du börjar undersöka dina egna bevismaterial
tar du förstås på dig handskar som en riktig
kriminaltekniker.

Hemlig skrift!
Du behöver:

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.

Bakpulver
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2 Glas

Blåbär eller
mörkblå vindruvor

Du behöver:
Kakaopulver
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Du behöver: Vatten, H O
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Pensel

Ren sminkborste eller mjuk pensel
Papperstallrik eller ljus yta
Liten burk
på ett bord som går lätt att
torka av

Sätt ditt fingeravtryck på tallriken eller bordsytan (eller be en annan fuskbrottsling
göra det).
Gnid ett finger bakom varje öra. Gör några fingeravtryck till! 		
Häll upp kakao i burken och doppa borsten/penseln.
Borsta lätt över fingeravtrycken med borste/pensel och kakao.
Hur ser avtrycken ut? Ser du skillnad i tydlighet? Slingor, bågar eller virvlar? Liknar
några av avtrycken varandra?

Vems penna?
1.

bit av disksvamp/
bred pensel

Häll ca 1 msk H2O och 1 tsk bakpulver i ett glas. Rör om.
Doppa penseln och låt fuskbrottslingen skriva ett meddelande på det vita pappret.
Tjuvkika inte!
Låt pappret torka.
Mosa blåbär/mörkblå vindruvor och lite vatten, H2O, i ett glas.
Doppa disksvampen/penseln i den blå vätskan.
Sprid ut färgen över hela ytan.
Ser du meddelandet?

Kolla fingeravtryck!
1.

Gaffel

Vitt ritpapper

Vatten, H2O

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.

Fuskbrottsling (funkar bra med en mamma, kompis,
farfar eller liknande)

En fuskbrottsling (funkar bra med en mamma, kompis, farfar
eller liknande)
6 blyertspennor
sax

6 genomskinliga glas

gem

Vitt
kaffefilter
Minst 5 svarta vattenlösliga

Be brottslingen skriva ett meddelande eller dra ett streck på
pennor (INTE de med texten
ett vitt filterpapper med en svart penna. Han/hon ska inte
permanent)
tala om för dig vilken penna som använts.
Klipp 5 lika långa remsor av filterpapper och sätt fast dem
på varsin blyertspenna.		
Dra ett svart streck på varje remsa - 1-2 centimeter från 		
papperskanten.
Klipp en lika lång remsa av din brottslings filterpapper och
sätt fast på penna.
Sätt ner remsorna i varsitt vattenglas – de ska bara nudda 		
vattenytan.
Vänta en stund.
Kunde du hitta brottslingens penna?

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

