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I år er 11. gang vi arrangerer det

• Biologi 2

• planleggje og gjennomføre 
undersøkingar i laboratorium frå alle 
hovudområda, rapportere frå arbeida 
med og utan digitale verktøy og peike på 
feilkjelder i undersøkingane

• finne fram til ny kunnskap i biologi frå 
ulike medium og vurdere informasjon og 
påstandar i media på eit fagleg grunnlag

• diskutere på eit fagleg grunnlag etiske 
utfordringar innanfor biologisk forsking

• gjere greie for framstilling av genetiske 
fingeravtrykk, og korleis dei kan brukast i 
rettsmedisin og i studium av slektskap 
mellom individ og grupper av organismar



Hvorfor gjør vi det?

• Rekruttering til biologifaget

• Elevene gleder seg til det!

• Fin måte å knytte fag til samfunnet på

• Gøy for oss også

• Læring gjennom praktisk arbeid, og større 
forståelse for hva teorien egentlig innebærer

• Mediefagene i praksis



2014



2015



Innhenting av fagpersoner

• Foredrag av Rettsmedisinsk institutt

• Gir elevene et reelt innblikk i hvordan 
teknikkene de lærer om, faktisk brukes

• Lærer om flere spennende yrker man kan få 
som biolog  rekruttering



Epitelceller (overflateceller hud/slimhinne)

Kan ikke skille mellom epitelceller som stammer 
fra hud og epitelceller som stammer fra 
slimhinner

1.Spytt (evt. α-amylasetest; indikasjon på spytt) 
eks., ransmasker, bitemerker, flasketuter, 
sigarettsneiper limkanter

2. Avsetting ved overgrep eks. neglavskrap, 
penisvattpinner 

3. Gjenstander og klær, eks. hammer, hanske

4. Berøringspunkter, eks. håndtak, pc-kontakter 

5. Emballasjer, eks. lynlåsposer 
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De 11 STR markørene (SGM plus) med 

kromosom posisjoner som brukes i Europa

D19S433

D21S11

TH01

D16S539
D18S51

D8S1179

D3S1358

FGA
VWA

AMEL

AMEL

D2S1338

Gjere greie for framstilling av genetiske fingeravtrykk, og korleis dei kan brukast i rettsmedisin og i studium av slektskap 
mellom individ og grupper av organismar



Eksempel på 
typeresultater, 

DNA-profiler og 
blandinger

Copyright © 2008 Rettsmedisinsk 
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Disse manipulerer vi slik at elevene skal kunne finne 
mistenkte og skyldige





CSI 2019 – Den beste 
så langt!

• Tverrfaglig samarbeid

• Tre pressekonferanser

• Live nyhetsoppdatering

• «Ekte» lik

• Overvåkningsvideo

• Digitale spor

• Nyeste bioteknologiske forskning iscenesatt 
– gir elevene innblikk i fremtiden og hvilke 
muligheter som finnes



Mediefag

Kompetansemål: 

produsere medieuttrykk innen journalistikk, reklame, 
informasjon og underholdning

produsere medieuttrykk for en tenkt eller reell oppdragsgiver

planlegge, designe, produsere, presentere, publisere og drøfte 
målgrupperettede medieuttrykk innen reklame, journalistikk, 
informasjon og underholdning for ulike kanaler

bruke utstyr, programvare og filformater tilpasset produkt og 
kvalitetskrav i mediebransjen



Bilder av åsted og live 
presse



Bilder av åsted og live presse



Hva trenger man for å gjennomføre dette?

Biologi

• Engasjement! 

• Elektroforesekammer

• Strømkilde

• Agar

• DNA

• Restriksjonsenzymer

• Andre rekvisitter

Media og Kommunikasjon

• Word press

• Kamera med mikrofon

• «Overvåkningskamera»

• Enkelt redigeringsprogram

• Innføring i nyhetsjournalistikk og 
referatjournalistikk

https://youtu.be/JJKNEwquKxU
http://www.uvgmk.no/


Neste år

• Involvere engelsk (utenlandske journalister)

• Videreutvikle samarbeidet med MK med 
livestream

• Flere lik/forbrytelser, ulike oppgaver for 
gruppene

• Bruke lengre tid

• Bruke kit fra Thermofisher hvor elevene får 
isolere DNA fra faktiske spor (hårstrå) funnet 
på åstedet

• PCR-maskin – se om vi får arve en fra en lab 
åpner for mange flere muligheter!



• Video



WANTED!


