
Syror, baser och salter

Syror, baser och salter är ämnen som finns i vår vardag och även används 
mycket inom inom industrin. Syror finns naturligt i frukter och bär och vi 
använder dem ofta i vår matlagning. Baser kan sägas vara raka motsatsen till 
syrorna och ingår bland annat i rengöringsmedel som tvål och såpa. När vi 
kör bil förbränns olja som bidrar till försurning av nederbörden. Detta är 
stort miljöproblem som man kortsiktigt och akut försöker lösa med hjälp av 
kalkning av sjöar och vattendrag. Salt finns naturligt i havet och även i våra 
kroppar, där det är viktigt att upprätthålla en saltbalans. Därför ingår salt 
även i matlagningen. Ett sätt att framställa salt är genom neutralisation, dvs 
att blanda en sur och en basisk lösning. Dessa ämnen påverkar alltså 
varandra och därför så ägnar vi oss åt dem alla tre i några veckor.

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska 
sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och 
uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna 
förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika 
typer av källor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan 
prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Centralt innehåll med kopplingar till läroplan

• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom 
kemiska reaktioner.

• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och 
människokroppen. Lösningar, syror och baser samt pH-värde.

• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur 

nedbrytning kan förhindras.
• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, 

färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
• Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande 

och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Du ska kunna...

När vi är färdiga med detta arbetsområde ska du ha goda kunskaper om vad syror, baser och salter 
är och hur de fungerar. Det innebär att du ska kunna:

• att syror avger vätejoner och vad som kännetecknar syrors egenskaper.
• att baser kan ta upp vätejoner och att det bildas fria hydroxidjoner när baser löses i vatten, 

samt vad som kännetecknar basers egenskaper.
• förklara vad som sker vid en neutralisation och en utspädning.
• ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper.
• redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en sur, respektive basisk och neutral lösning.



• redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till.
• redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador.
• beskriva vad som kännetecknar salt.
• redogöra för hur ett salt bildas och ge exempel på några olika typer av salter och vilka 

respektive syror som bildar dem.
• ge exempel på några salter, deras egenskaper och användningsområden.

 
Arbetssätt

Vi ska jobba med detta ämnesområde i ungefär 5 veckors tid. Under den tiden ska vi fördjupa oss i
teorin främst med hjälp av diskussioner, powerpoints, demonstrationer och lite olika klipp. Praktiskt
kommer vi att fördjupa oss under laborationerna.

Vecka 10
Onsdag: Introduktionslektion. Vad är syror och baser. Hur fungerar de och hur påverkar de miljön.

Vecka 11
Måndag: Laborationer om egenskaper hos syror, att blanda surt och basiskt samt hitta fuskjuicen 
(vilken består av mest kemiskt framställda färgämnen och smakämnen istället för naturliga).

Vecka 12
Måndag: Laborationer om naturliga indikatorer, Alkalimetaller och vatten samt basiska oxider.
Onsdag: Repetera och fördjupa. Prata om vad vi sett i de olika labbarna och vad det visar. Prata om 
kursen och visa LPP. Diskutera bedömning.

Vecka 13
Måndag: Göra färdigt laborationer om naturliga indikatorer, Alkalimetaller och vatten samt basiska 
oxider. Extralaborationer: Tvätta händer och göra saft.
Onsdag: Studiedag

Vecka 14
Måndag: Laborationer om att blanda metalloxid och syra, lösningars ledningsförmåga samt 
undersökning av kalk.
Onsdag: Vad kännetecknar salt och hur bildas det? När används olika salter?

Vecka 15
Måndag: Teori och praktik, syror, baser och salter.
Onsdag: Skriftligt prov 9 april!

Bedömning

• Genomförande och inlämning av svar och laborationsrapporter på laborationer
• Skriftligt prov

Vi kommer i detta arbete att arbeta mot fysikens 
kunskapskrav.

Lycka till!


