
Pensumlitteratur FARM1100 Høst 2020 

 

 Klein's Organic Chemistry, Global edition, David R. Klein. ISBN: 978-1-119-45105-1. Wiley. 

(denne læreboken benyttes også som lærebok FARM1130 våren 2021).  

 

 General Chemistry The Essential Concepts, With Connect Plus, Chang/Goldsby. ISBN 

9781526802859. McGraw-Hill. NB! For anskaffelse av denne læreboken har du to alternativer: 

 
1) Du kan kjøpe denne boken kun elektronisk. Da får du også tilgang til nyttige digitale verktøy i 
McGraw Hill Connect. Dette er det billigste alternativet. Gå til denne lenken for å kjøpe: 
https://connect.mheducation.com/class/a-vik-farm1100-a 
 
2) Dersom du foretrekker å ha en fysisk lærebok å bla i kan du kjøpe den på Akademika (ISBN 
9781526802859), og da skal du få med en kode som gir deg tilgang til de samme digitale verktøyene 
på McGraw Hill Connect som for alternativ 1). I tillegg får du tilgang til læreboken elektronisk. 
 
Det finnes også en Study-guide til Chang som inneholder løsningsforslag på oppgaver fra Chang. 
Dersom du ønsker det kan du kjøpe elektronisk tilgang på denne lenken:  
https://www.mheducation.co.uk/problem-solving-workbook-to-ac-9781307338003-emea 
 

Detaljert pensumliste: 

(listen er sortert etter tema) 

 Klein Kapittel 1 (oversikt over generell kjemi) + Chang kap. 9.6 & 9.7 (Lewis-strukturer). 

 Klein Kapittel 2 (strekformler og resonans). 

 Klein Kapittel 3 (syrer og baser i organisk kjemi). 

 Følgende delkapitler i Klein om funksjonelle grupper og deres fysikalsk-kjemiske egenskaper er 
pensum: 4.1, 4.3, 7.2, 8.2, 8.4 (kun side 348), 10.1, 10.3, 13.1, 13.2, 14.1, 14.3, 14.11 (frem til 
«Thiols can be prepared via…”), 20.1, 21.1, 21.3, 21.6, 23.1, 23.3 (Figur 23.2, 23.3 og tilhørende 
teori om enantiomerer/inversjon er ikke pensum i FARM1100).  

 Chang Kapittel 5 (Gasser), unntatt 5.6 og 5.7. 

 Chang Kapittel 6 (Energiforhold i kjemiske reaksjoner), unntatt 6.5. 

 Chang Kapittel 12 (Egenskaper til væsker og faste stoffer), unntatt 12.1 og 12.2. Kap. 12.1-12.2 i 
Chang anbefales likevel å lese som støttelitteratur (de overlapper delvis med utdelt materiale fra 
Wade & Simek angitt nedenfor). 

 Chang Kapittel 13 (Løsningers egenskaper) og delkapittel 4.5 (side 119-123). I tillegg er Chang side 
15-18 pensum (signifikante tall, nøyaktighet og presisjon). 

 Chang Kapittel 15 (Kjemiske likevekter). 

 Chang Kapittel 16 (Syrer og baser). 

 Chang Kapittel 17, (Syre-base likevekter og løselighetslikevekter), unntatt 17.8.  

https://connect.mheducation.com/class/a-vik-farm1100-a
https://www.mheducation.co.uk/problem-solving-workbook-to-ac-9781307338003-emea


 Chang Kapittel 18 (Termodynamikk). I tillegg er delkapittel 6.4 i Klein pensum. Delkapittel 6.1-6.3 i 
Klein anbefales å lese som støttelitteratur (disse overlapper delvis med Chang kap 18 og 6). 

 Chang Kapittel 19 (Elektrokjemi), unntatt 19.6, 19.7, 19.8 og 19.9. 

 Zumdahl: Kjemisk kinetikk (pdf-fil i Canvas-modul). I tillegg er delkapittel 6.5 i Klein pensum. 

 Wade & Simek: Intermolekylære krefter og løselighet (pdf-fil i Canvas-modul). Kapittel 12.1-12.2 i 
Chang anbefales å lese som støttelitteratur (dette overlapper delvis med innholdet i pdf-fil). 

 Solomon & Fryhle: Aminosyrer (pdf-fil i Canvas-modul). 

 Kapittel 5 i Laboratoriekurshefte FARM1100 (2020, Primdahl/Vik/Hansen): Isolering av organiske 
forbindelser.  

 

Labheftet legges ut som pdf-fil i Labkurs-modulen i Canvas noen uker før labkurset starter. 

Rekkefølengen tema gjennomgås finner du av timeplanen. 

Lykke til! 
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