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Lärarhandledning

DNA-JAKTEN
I det här heldigitala materialet jobbar eleverna som forskare och får vara med och förbereda 
och följa med på en forskningsresa till Sibiriens ödemark och därefter in i labbet i Sverige för 

att analysera fynden från resan. Fakta om DNA, mammutar och vetenskaplig metod  
kommer in på ett naturligt sätt.

Det här är DNA-jakten
DNA-jakten är helt digital och görs från Naturhistoriska riksmuseets hemsida via  
länken längst ner på sidan. Materialet är självinstruerande och innehåller filmer, bilder, 
korta texter och interaktiva övningar. 

DNA-jakten består av fyra avsnitt. Avsnitten länkar automatiskt vidare till nästa.

DNA-jakten kan göras både individuellt och i mindre grupper.

Genomförande
Tidsåtgång: Enskilt 10-20 minuter. 
         I helklass 40-45 minuter inklusive samtal.

Ge eleverna länken till DNA-jakten och låt dem köra igång!

Om du vill kolla att eleverna gör hela uppgiften kan du be dem svara en eller flera av 
frågorna som står i de gröna fälten under varje avsnitt här nedanför. Frågorna handlar 
om det sista som händer i varje avsnitt.

Avsnitt 1 - Forskare är ett jobb

Kort om mammutforskning med hjälp 
av DNA. 

Vad ska du hjälpa till att samla in?
Svar: Prover från mammutar

Avsnitt 2 - Förbered expeditionen

Fakta om mammutar och DNA.
En av forskarna i teamet presenteras.

Fakta om resmålet i Sibirien.

Interaktiva övningar.

Vart ska ni resa?
Svar: Sibirien

Avsnitt 4 - På labbet

Film om arbetet på labbet.
Interaktiv övning.

Vilken del av mammuten hittade ni?
Svar: En fot

Avsnitt 3 - I Sibirien

På skattjakt i Sibirien, film och bilder 
från en riktig expedition.

Interaktiv övning

Var är det bra att leta mammutfynd?
Svar: Längs floder

Tips från en lärare som testat 
DNA-jakten

“Jag provade att göra både i helklass 

och enskilt. Det var roligare och lättare 

att göra detta i helklass, tillsammans. 

Det blev så bra samtal då.”

www.nrm.se/dna-jakten


