
Labbrapport DNA ur kiwi

Uppgift: Vi ska få fram DNA från en kiwi för att se hur ett DNA ser ut i verkligheten. Vi ska 
också får fram det för att veta hur man gör. 

Syfte: vi ska lära oss hur man får fram DNA från en kiwi och se hur det ser ut samtidigt hur 
en cellkärna ser ut. När jag kollade i mikroskopet såg jag tusen små trådar som då är 
DNA.

Hypotes: Jag tror att vi kommer att få fram DNA från kiwin för att allt levande och alla 
frukter har DNA och då kan man få fram DNA från en kiwi. Jag tror vi inte kommer få fram 
så mycket men ändå tillräckligt för att se hur ett DNA ser ut. Jag tror att det kommer att ta 
långt tid att filtrera och filtratet kommer att vara blekt grönt utan kärnor eller fruktkött. När vi 
sedan häller på T-röd kommer de olika substanserna skiktas och DNA:et kommer att vara 
ett genomskinligt skikt emellan.

Material: detta skulle vi använda
1 sked
1 kiwi
1 stor bägare
2 små bägare
103 cm diskmedel
Vatten (volym 100 cm3)
1 cylinder rör
3 g koksalt
1 filtreringspapper
1 tratt
Kall T-röd (alkohol)
1 spatel
Mikroskop
Objektglas
Täckglas
En våg

Riskbedömning: Inga farliga kemikalier förekommer i laborationen. Var dock varsam med T-
spriten. Den består till 95 % av etanol. Resterande 5 % innehåller i huvudsak vatten plus en del 
denatureringsmedel, som gör alkoholen odrickbar. Om man får det på huden är det inte farligt, kan 
bara ge ett litet märke eller något. Överbliven T-sprit kan slängas i vasken. 

Här är iskall T-röd 
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Utförande: Först tog vi kiwin och började att gräva ur innehållet av kiwin och sen la det i 
en stor bägare och mosade det tills nästan inga klumpar var kvar. Sen hällde vi diskmedlet 
över den mosade kiwin så att allt fruktkött täcktes. När vi skulle ta salt så vägde vi det på 
en liten våg och vi fick det till exakt 3.00 gram och hällde det i en liten bägare för att inte 
spilla något. Vi tillsatte sedan saltet och blandade tills allt såg bra ut. Vi tog sen ett 
filtreringspapper och en tratt och skulle filtrera blandningen i en liten bägare så att inget 
fruktkött ska vara kvar. 
Det tog en rätt lång stund med filtreringen men tillslut så blev den klar. När filtreringen var 
klar så hällde vi T-röd i lika stor volym och lät det rinna långsamt utmed bägarens kant så 
att den var över kiwifiltratet. 
Efter några sekunder vi hade hällt T-röd på så såg man mjölkvit DNA som växte fram 
mellan alkoholen och filtratet. Vi tog ett objektglas och fiskade upp DNA:et med en spatel 
och la det på objektglaset. Sen tog vi ett täckglas och tryckte försiktigt på det över DNA:et 
och mosade det tills det blev helt platt. När det var klart så la vi det vid ett mikroskop och 
kollade om vi kunde se några DNA trådar. Vi såg massa av DNA trådar i mikroskopet och 
tog bild på det. Tillslut så diskade vi allt det vi hade använt och lät det torka och sen var vi 
klara. 



Labbrapport DNA ur kiwi

Resultat: Vi fick tillslut fram ett DNA eller flera som låg i en cell när vi tittade via 
mikroskopet. Vi blev rätt nöjda med våran labb eftersom vi fick fram DNA och det var bra. 
Nu vet vi att det finns DNA i typ alla frukter och att det finns ett sätt att få fram DNA ur en 
frukt. Det kom inte så mycket DNA på vatten ytan så vi fick bara lite grann men man kunde 
ändå se DNA från det lilla vi hade. Eftersom man kan hitta DNA är för att DNA finns i allt 
levande och alla frukter, eftersom allt det är uppbyggt av celler och innehåller då DNA. 
Förklaring:
När vi mosar kiwibiten sprids cellerna ut och det blir lättare att komma åt dem.
Diskmedlet innehåller ämnen som löser upp fett. Cellens alla membran består av 
fettmolekyler. Med diskmedlets hjälp kan vi därför öppna upp både cellens yttre 
cellmembran och kärnans membran. Det är i cellkärnan DNA finns. Saltet binder till sig 
”skräp”, t.ex trasiga membran, proteiner, kolhydrater m.m som annars kan fastna på DNA. 
Genom att hålla lösningen kall under hela laborationen skyddar vi DNA från att förstöras 
av enzymet DNase. När vi sedan filtrerar fastnar ”skräpet” i filtrerpappret. Vatten och DNA 
droppar ner i bägaren. DNA är inte lika lättlöslig i T-sprit (etanol) som i vatten. Därför fälls 
DNA ut och syns som en genomskinlig gelé. 
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Slutsats: 
Min hypotes var korrekt, framför allt eftersom jag fått läsa hela labbinstruktionerna först. 
Det stod alltså ungefär vad som skulle hända så att man kunde veta om man gjort rätt. 
Eftersom jag inte jobbat med sånt här innan hade min hypotes antagligen varit väldigt 
långsökt om jag inte först läst labbinstruktionerna. Om jag däremot läst om ämnet mer och 
visste mer om det jag hade med att göra hade jag kanske kunnat ta fram en bra hypotes 
utan att först ha läst instruktionerna.
En användning av denna metoden, att ta fram DNA ur växtceller, kan vara att man vill 
studera det. Eftersom att man kan se var DNA:et finns eftersom det har samlat ihop sig är 
det enklare att sätta det under ett mikroskop och titta på det. Eftersom det är en så enkel 
process kan man också göra det med flera frukter samtidigt, som banan och äpple, och då 
jämföra deras DNA med varandra. När man också t.ex. hittar en helt ny växt i naturen kan 
man undersöka DNA:et med rätt så basic material. Det går alltså bra att göra labben med 
vilken frukt eller växt som helst så länge den går att mosa någorlunda.
Anledningen till att man har diskmedel med i labben är att diskmedel löser fett. För att 
DNA:et ska kunna komma ut ur cellerna måste man lösa upp cellmembranen vilket man 
kan göra med diskmedel. Vi använder salt för att se till att DNA:et  inte reagerar med 
andra ämnen. Saltets natriumjoner är positivt laddade och skyddar DNA:et så att det inte 
längre vill reagera.
T-röden ska vara kall så att DNA:et inte är lika lösligt i det. Om T-röden varit varmt hade 
alltså DNA:et kunnat lösa sig i den.
Ett tips till de som ska göra denna labben är att när man ska filtrera så vänta inte tills allt 
har runnit ner, det räckte med ca 0,5 cm i bägaren. Vi fick upp ganska mycket ändå fast att 
vi filtrerade rätt lite. Om man bara tar det lugnt i början så kan man göra laboration rätt så 
snabbt men om man stressar kan man göra fel och måste göra om, på det viset drar man 
ut på tiden. Jag blev inte så jätte nöjd med bilden men man kunde ändå se DNA i den och 
det tyckte jag räckte och får godkänt då. 
Felkällor:
Vi väntade länge innan vi använde filtratet och det hade stått i ungefär 1 timme när vi 
fortsatte labben. Även om det funkade bra för oss var det flera som inte fick det att funka 
med sitt filtrat. Vi borde ha fortsatt med labben samma lektion direkt efter att det filtrerats 
färdigt för att kunna ha garanterat bäst resultat.
Genom hela labben används uppskattade mått och nästan inget av de måtten vi gjort har 
varit exakta förutom den första blandningen med diskmedel och vatten. Detta kan absolut 
leda till att man får ett ofullständigt resultat. Om man ska göra labben till en faktisk 
forskning eller något som är seriösare ska man absolut mäta alla vätskor och blandningar 
man använder.
När vi skulle täcka all kiwins fruktkött beror det också på hur noggrant kiwin är mosad och i 
vad för sorts behållare den är i. Mängden av blandningen vi hällde på kan alltså variera 
ganska mycket beroende på vad man anser är att täcka hela mosen osv. Det viktiga här är 
antagligen att man gör likadant med alla experiment, om man då väljer att jämföra flera 
frukter. Så länge man använder likadana behållare genom experimenten kommer ens 
ögonmått fungera ungefär likadant på alla.


