
Svar till försurning, baser, neutralisation och salter  
  

1. Förklara hur försurning uppstår och hur det påverkar ekosystemen.  

Försurning uppstår när avgaser från fabriker stiger upp i luften och blandas med regn. Svaveldioxid 

och kväveoxid blandas med regnet och blir svavelsyra och salpetersyra. När det sura regnet kommer 

ner i marken påverkas växter och djur. Fiskar tål inte surt regn och dör, då påverkas hela 

näringskedjan. Träden tappar sina barr och blad och får svårare att växa.  

För högre betyg, förklara varför det sura regnet urlakar marken. Förklara mer om hur hela ekosystem 

påverkas. Förklara vilka konsekvenser det får för människan, både globalt och lokalt.  

  

2. Försurning av mark och vatten är ett problem för både människa och miljö. Ett av de 

nationella miljömålen handlar om att det endast får förekomma naturlig försurning. 

Människans olika verksamheter har orsakat problem som till exempel surt regn. Detta har 

medfört att en femtedel av Sveriges sjöar är försurade. Beskriv en orsak till surt regn.  

 En orsak till surt regn är att vi förbränner olja och kol när vi kör bil, värmer upp hus och i 

industrierna. Då släpps avgaser som kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2) och 

kväveoxid (NOx) ut.  

 

3. En skolklass har gjort mätningar i en sjö nära skolan vid upprepade tillfällen. De har mätt pH 

strax efter terminsstarten under några års tid. Diagrammet visar pH-värdet varje år. Eleverna 

bestämmer sig för att ta kontakt med kommunens miljöchef.   

Motivera utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv vilka miljöåtgärder kommunens 

miljöchef bör  föreslå på kort och på lång sikt utifrån de mätresultat eleverna visar upp.  

För godkänt, ger du några exempel och beskriver konsekvenser av dina förslag. Till exempel:  

På kort sikt borde kommunen först kalka sjön. Kalk är basiskt och kommer att göra pH-värdet i sjön 

neutralt. Då kommer fiskarna att överleva. Träden runt om kring sjön kommer också att återhämta 

sig och få nya blad.  

På lång sikt borde kommunen använda mindre kol och olja i sina fabriker. Bussarna i kommunen kan 

köra på biogas istället för bensin. Kommunen kan göra så att fler får fjärrvärme för att värma upp 

husen.  

För högre betyg, utvecklar du texten. Till exempel: Du anger fler exempel på åtgärder. Du kopplar 

dina förslag till tabellen. Du motiverar varför det är kortsiktigt att kalka sjön. Du motiverar varför det 

är dåligt att djur och växter dör. Du resonerar kring för- och nackdelar med dina förslag.   

 

4. Blåbär är ett exempel på en pH-indikator som finns i naturen. Vilken slutsats kan du dra av 

att en blir blå om läpparna när en äter blåbär men röd på fingrarna när en plockar blåbär?  

Blåbär är en indikator som visar på pH-värde. När blåbär blir röda så är pH surt och när de blir 

mörkblåa så är pH basiskt. Alltså måste våra fingrar vara sura medan läpparna är basiska.  



 

5. Vad är en bas?  

 En bas har ett pH-värde som är högre än 7. En bas avger hydroxidjoner (OH-) i en vattenlösning.  

 

6. Ge exempel på några basiska ämnen  

Natriumhydroxid och kaliumhydroxid är två starka baser. Ammoniak och kalk är också baser. Baser 

finns ofta i tvättmedel, diskmedel och andra rengöringsmedel.  

 

7. Förklara hur en blandning av syra och bas blir neutralt.  

 En syra har ett lågt pH-värde medan en bas har ett högt pH-värde. Om man blandar dem så att pH-

värdet blir 7 blir lösningen neutral. 

För högre betyg, förklara på en molekylnivå vad som händer.  

 

8. Leder saltvatten elektrisk ström? Motivera ditt svar  

 Ja, för att det finns negativa joner i saltvatten.  

 

9. Nedan visas fyra påståenden. Vilket av påståendena A-D är korrekt?  

a. Salter är ämnen som består av joner  

b. Salter är blandningar  

c. Salter är molekyler  

d. Salter är grundämnen i fast form  

  

10. Varför är vatten så bra på att lösa många salter?  

 Det beror på att vattenmolekylerna är dipoler, de har en positiv och en negativ sida.  

För högre betyg, förklara vilken av vattenmolekylens sida som är positiv och vilken som är negativ. 

Förklara hur detta kommer sig.  

 

11. Saltsyra (HCl) blandas med natriumhydroxid (NaOH). Då bildas vatten och salt. Förklara hur.  

För högre betyg, förklara på molekylnivå hur reaktionen sker.  

 

12. Varför behövs det hög temperatur för att smälta salt?  

 För att salt har en hög kokpunkt.  

(Det här är en förklaring på niornas nivå, du behöver inte kunna det i sjuan:  



Negativa och positiva joner (i salter) binds till varandra med en så kallad jonbindning. En jonbindning 

är väldigt stark. Vattenmolekylen binds istället genom en elektronparbindning som är en svagare 

bindning. Därför behövs mer värmeenergi för att smälta salt än vatten (is).) 

 

13. Ge exempel på några salter  

Natriumklorid (NaCl), magnesiumoxid (MgO), kalciumkarbonat (kalk) och kalciumsulfat (gips).  
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