
Laboration DNA ur kiwi 

Inledning: 
När vi mosar kiwibiten sprids cellerna ut och det blir lättare att komma åt dem. 

Diskmedlet innehåller tensider, 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 och 

andra organeller 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. 

Syfte:  
Att se DNA i en kiwi 

Material:  
En halv kiwi, iskall T-sprit (95% etanol, CH3-CH2OH) , Koksalt (NaCl) diskmedel, 2 

st 100 ml bägare, tratt, filtreringspapper, mätglas, sked, pinne, kristallisationsskål. 

Utförande: 
1. Mosa en bit av kiwin i en bägare. 

2. Mät upp 5 ml koncentrerat diskmedel och späd med 50 ml vatten i 

ett mätglas. 

3. Täck fruktmoset med det utspädda diskmedlet, diska ur mätglaset. 

4. Tillsätt en nypa salt och blanda väl. 

5. Försök hålla lösningen kall under hela experimentet genom att 

ställa det i vattenbad i en kristallisationsskål. 

6. Gör i ordning filtrerpapper i en tratt och ställ i en ren bägare.  

7. Häll fruktmoset i tratten och filtrera. 

8. Mät hur stor volym du fått av det filtrerade fruktmoset. Tillsätt 

försiktigt en lika stor mängd iskall T-sprit (etanol) längs kanten av 

bägaren så att etanolen inte blandar sig med fruktmoset.   

9. Försök nysta upp lite DNA med en pinne. Obs! Rör försiktigt, annars  

går DNA:et sönder.  

Resultat:  
Beskriv vad du såg och hur det gick. 

Slutsats: 
Diskutera dina resultat och skriv också om eventuella felkällor 
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