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8. årstrinn 

Baser og basiske løsninger 

I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til baser og basiske løsninger 

 
Innhold 
3 basiske løsninger: 

  - ammoniakkløsning i dråpeteller med tynn stilk 

  - natriumkarbonatløsning i dråpeteller med middels stilk 

  - natriumhydroksidløsning i dråpeteller med tykk stilk 

1 indikator: BTB-løsning i dråpeteller (blå) 

3 hvite skåler 

1 tørkepapir 

Sikkerhet 

Ingen tiltak 

 

Ekstra 

saks 

(håndkrem) 

 

 

Gjennomføring 

 

1.  Farge på indikatoren BTB i basiske løsninger: 

Drypp fem til ti dråper av de basiske løsningene i hver sin 

plastskål. Tilsett en til to dråper av indikatoren BTB i hver skål. 

Observer og noter hvilken farge indikatoren BTB har i hver av 

de basiske løsningene. 

 2.  Hvordan føles en basisk løsning mellom fingrene? 

Drypp en dråpe ammoniakkløsning på pekefingeren din. Gni på 

den med tommeltotten og kjenn nøye etter hvordan det føles. 

Beskriv og noter resultatet. Skyll fingrene godt og tørk dem. 

Gjør det samme med natriumkarbonatløsningen og med 

natriumhydroksidløsningen. Husk å notere resultatene. 

 3.  Vask hendene grundig etter forsøket og smør gjerne med en 

håndkrem til slutt.  

 4. Mange vaskemidler er (eller gir) basiske løsninger: 

Les på etikettene og finn tre forskjellige vaskemidler som 

inneholder minst en av basene ammoniakk, natriumkarbonat og 

natriumhydroksid (på kjøkkenet eller i en dagligvarebutikk). 

Noter navnet på vaskemidlene og hvor mye de inneholder av de 

forskjellige basene. 
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Resultat 

 Ammoniakkløsning Natriumkarbonatløsning Natriumhydroksidløsning 

Hvilken farge har 

indikatoren BTB i de 

basiske løsningene? 

 

     

Hvordan føles de 

basiske løsningene når 

de gnis mellom 

fingrene? 

     

Navn på vaskemiddel 

som inneholder 

samme base som 

løsningene 

     

 

Konklusjon 

 
Lag en oppsummering av egenskaper til basiske løsninger som du har funnet frem til i 

dette forsøket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rydding 
 Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: 

 plastemballasje: Pose, tomme skåler og dråpetellere 

 restavfall: Rester av løsninger tømt ut på tørkepapir. 

 

 

 

 


