
 
 

Med pH mäts hur surt eller hur basiskt något är. 

För att kunna mäta pH behöver ämnet vara i en 

lösning. Det allra vanligaste är att mäta pH i ett 

ämne löst i vatten. Syror är sura och baser är ba-

siska.  

 Det som gör något surt är vätejoner, H+. 

Det är en väteatom som förlorat sin elek-

tron. Ju högre antal vätejoner det är i en 

vätska desto surare är den. Vätejonen är en 

del av syran som frigör sig när syran blan-

das med vatten. 

 Det som gör något basiskt är hydroxidjo-

nen, OH–. Det är en molekyl med syre och 

väte som tagit upp en extra elektron. Hyd-

roxidjonen är en del av basen som frigörs 

när basen blandas med vatten. 

Lösningar som varken är sura eller basiska kal-

las neutrala. I neutrala lösningar finns inga eller 

lika många vätejoner och hydroxidjoner.  

pH-skalan 

En pH-skala är en tallinje som sträcker sig från 

0 till 14. Extremt sura syror kan ha ett negativt 

pH-värde. 

 Från 0 till 7 är pH-värdet surt.  

 Det är neutralt exakt vid pH 7.  

 Mellan 7 till 14 är pH-värdet basiskt. 

Mellan varje steg på pH-skalan ökar surheten el-

ler det basiska med gånger 10. 

 En lösning med pH 2 är 10 gånger surare än 

en lösning med pH 3. 

 

 En lösning med pH 2 är 100 (10*10) gånger 

surare än en lösning med pH 4. 

 

 En lösning med pH 2 är 1000 (10*10*10) 

gånger surare än en lösning med pH 5. 

Att ha kunskap om syror, baser och pH är oerhört 

viktigt eftersom alla organismer påverkas av pH. 

Organismer överlever endast mellan vissa pH-

värden och vid flera miljöproblem är kunskap om 

pH viktigt. Vid många processer i kroppen är pH

-värdet viktigt. Till exempel är blodets pH-värde 

mellan 7,35 och 7,45 och magsäckens 1,5-2,0 

Skulle dessa värden förändras och komma i oba-

lans är det livshotande.  

Begrepp och svåra ord:  
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