
Beräknad tidsåtgång: 30 minuter + 1 – 2 timmar med experimenten + uppföljning
Material: Ättika, två duschflaskor, lackmuspapper, blomkrukor, blomjord och groende bönor t.ex. 
rosenböna

Surt regn

Genomförande
Gör i ordning växtförsöket enligt nedan någon vecka innan 
experimenten startar.

Start med att fukta fem pappershandukar med ättika och 
placera dem i klassrummet när eleverna är på rast. När de 
kommer tillbaka så spela teater med utgångspunkt från deras 
ogillande av lukten. Är det något fel? Vad är det som verkar 
fel? Går det att beskriva obehaget?

Samla nu in förorenarna och lägg dem i en plastpåse. 
Förklara att nu har de fått en känsla av hur många levande 
varelser får det då deras miljö försuras och de tvingas leva i 
den (eller dö). Det är inte lika lätt att ta bort föroreningar i 
naturen som det var att ta bort dem från klassrummet.

Vad är surt regn? Har någon hört talas om det? Summera 
vad eleverna vet om försurning. Använd lackmuspapper eller 
annat pH-papper för att se hur ättika färgar lackmus eller 
pH-papper. Visa att pH-skalan är logaritmisk vilket betyder 
att det är 10 gånger surare vid pH 5 än vid pH 6. Sura värden 
är mellan 1 – 6, 7 är neutralt och 6 – 14 är basiskt.

Förberedande växtförsök
Dela klassen i grupper där varje grupp får två krukor där de 
sår bönor i dem. Denna del kan företrädesvis göras en vecka 
innan experimentet med ättikshanddukarna.
När bönorna har växt upp några centimeter ska de vattnas 
med duschflaskor där den ena innehåller vanligt kranvatten 

och den andra ättiksvatten (50 %). Växterna ska också duschas 
med vatten respektive ättikvattnet. Formulera en hypotes om 
vad som kommer att hända innan ni startar experimentet.
Diskutera hur man ska kunna observera förändringarna i de 
olika krukorna dag för dag. (observationsschema, mätningar 
i tillväxt, bladförändringar osv.). När skillnaderna på de olika 
plantornas kondition är tydlig så undersöks och beskrivs 
förändringar i blad och rotsystem. Be eleverna summer vad de 
lärt sig om effekterna av surt nedfall och påverkan på växter-
nas hälsa.

För yngre elever 
Vad är surt regn? Vad är det som orsakar surt regn? Vad 
orsakar det sura regnet? Hur påverkar surt regn följande saker: 
vatten, fiskar, växter, byggnader, jord, människor?
Äldre elever: Vad är surt nedfall? Vilka ämnen orsaker det sura 
nedfallet? Nämn några effekter av surt nedfall på växter, djur, 
byggnader och människor.


