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UNIVERSITETET I OSLO 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

Eksamen i:                 KJM 0100V – Grunnleggende kjemi i naturfag 

Eksamensdag:            7. desember 2017 

Tid for eksamen:        09.00-13.00 (4 timer) 

Oppgavesettet er på 3 sider pluss vedlegg  

Vedlegg 1: Formelark 

Vedlegg 2: Periodesystemet 

Vedlegg 3: Kompetansemål for Læreplan i naturfag 

Vedlegg 4: Forsøksbeskrivelse til forsøket Syrer og sure løsninger 

Vedlegg 5: Oppgave 1. 30 flervalgsoppgaver 

 

Tillate hjelpemiddel:  

 Godkjent kalkulator  

 

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare oppgavene 

Oppgave 1 teller 30 % av den totale poengsummen. 

Oppgave 1 

30 flervalgsoppgaver – Se vedlegg 5, avkrysses og legges ved besvarelsen. 

 

Oppgave 2 (3 poeng) 

a) Fehlings løsning brukes i skolen til å påvise reduserende sukkerarter. Løsningen lages ved å 

blande like deler av løsningene Fehling 1 og Fehling 2.  

Fehling 1 er en 0,28 mol/L kobber(II)sulfatløsning. Hvor mye kobber(II)sulfat-pentahydrat 

(CuSO4 · 5H2O) må du veie inn for å lage 500 mL med Fehling 1? Vis utregninger (3 poeng) 
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Svar: 

 

a)  

Konsentrasjon, c, CuSO4:   0,28 mol/L 

Volum, V, CuSO4 – løsning:   0,500 L  

 

Vi regner ut stoffmengden CuSO4 i løsningen: 

n = c · V = 0,28 mol/L · 0,500 L = 0,14 mol 

Molar masse, Mm, for CuSO4 · 5H2O:  249,7 g/mol 

  

Massen, m, CuSO4 · 5H2O vi må veie inn er m = n · Mm = 0,14 mol · 249,7 g/mol = 

35,0 g 

 
 

Oppgave 3 (6 poeng) 

a) Kalsiumhydroksid er en sterk base. Forklar forskjellen på sterke og svake baser, og kom med 

eksempel på en svak base som det er vanlig å bruke i basiske løsninger i skolen. (3 poeng)  

 

b) Kalkvann brukes blant annet til å påvise CO2 – gass i skolen. Kalkvann er en 0,011 mol/L 

kalsiumhydroksidløsning (mettet løsning). Hva er pH i kalkvann?  

Vis alle utregninger. (3 poeng)  

 

Svar 

a) 

Sterke baser kjennetegnes ved at de har tilnærmet uendelig stor basekonstant, og dette 

vil si at de har en protolysegrad som er tilnærmet 100 %. Vi oppgir ikke 

basekonstanter for sterke baser.  

Svake baser har mye lavere protolysegrad, og dermed lavere basekonstanter. 

Protolysegraden er for eksempel bare omkring 1 % for en ammoniakkløsning der 

konsentrasjonen er 0,1 mol/L. Ammoniakk er en svak base som det er vanlig å bruke i 

skolen. Andre vanlige svake baser som brukes i skolen er natriumhydrogenkarbonat 

og natriumkarbonat. Andre forslag til svake baser kan også bli godtatt.    

b)         

                      vann 

Ca(OH)2 (s)   →      Ca
2+

(aq) + 2OH
-
(aq) 

1 mol Ca(OH)2 gir med andre ord 2 mol OH
-
 

I en 0,011 mol/L Ca(OH)2-løsning er [OH
-
] = 0,022 mol/L 

 

pOH = -log(0,022) 

pH = 14 – pOH = 14 – (-log(0,022)) = 12,3 
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Oppgave 4 (6 poeng) 

Nikkel-kadmium batteriet var trolig det første oppladbare batteriet som var lett nok til å kunne bæres. I 

dag er batteriet i stor grad faset ut fordi det inneholder kadmium, som er giftig dersom det blir sluppet 

ut av batteriet. Når batteriet brukes skjer denne reaksjonen: 

 

2NiOOH(s) + Cd(s) + 2H2O(l) → 2Ni(OH)2(s) + Cd(OH)2(s) 

 
 

a) Sett oksidasjonstall på alle atomene i ligningen over. (3 poeng)  
 

b) Hva er katodematerialet og hva er anodematerialet i dette batteriet? Begrunn svaret ditt. (3 

poeng) 

 

Svar: 

 

a)  

 

 +III  -II -II +I                 0            +I  -II                     +II    -II +I                    +II    -II +I 

2NiOOH(s) + Cd(s) + 2H2O(l) → 2Ni(OH)2(s) + Cd(OH)2(s) 
 

 b) 

Av reaksjonsligningen i a) ser vi at nikkel blir redusert (oksidasjonstallet minker fra +III til 

+II) og kadmium blir oksidert (oksidasjonstallet øker fra 0 til +II). 

Katodematerialet består derfor av NiOOH(s) siden katoden per definisjon er den elektroden 

der reduksjonen skjer. 

Anodematerialet består av Cd(s) siden anoden per definisjon er den elektroden der 

oksidasjonen skjer. 

 

Oppgave 5 (11 poeng) 

Vedlegg 3 inneholder kompetansemålene for naturfag, og vedlegg 4 inneholder forsøksbeskrivelsen til 

forsøket Syrer og sure løsninger.  
 

a) Velg ett kompetansemål fra lærerplanen som du ønsker å knytte arbeidet med forsøket Syrer 

og sure løsninger til. Gi en kort begrunnelse for valg av kompetansemål. (2 poeng)  

 

b) Bryt ned kompetansemålet du valgte i a) i tre konkrete læringsmål som du mener det er viktig 

at elevene lærer seg gjennom arbeidet med forsøket. Gi en kort begrunnelse for valg av 

læringsmål. (4 poeng)  

 

c) Hvilke sikkerhetstiltak vil du iverksette når elevene gjennomfører forsøket Syrer og sure 

løsninger? Begrunn valgene dine. (2 poeng)  

 

d) I forsøket Syrer og sure løsninger observerer elevene at det dannes gass når sure løsninger 

reagerer med metallet magnesium, og når de reagerer med kalsiumkarbonat. Dette er 

observasjoner på makronivå. Hvordan kan vi beskrive det som skjer i hvert av tilfellene over, 
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på mikronivå. (3 poeng) 

 

Svar: 

 

a) Her er det flere muligheter for valg av kompetansemål. Det legges vekt på at valg av 

kompetansemål knyttes opp mot noe av det elevene kan lære av å jobbe med forsøket 

Syrer og sure løsninger. 

b) Her vil det være mange ulike besvarelser, og det legges vekt på at læringsmålene både 

er knyttet opp mot forsøket Syrer og sure løsninger og til det valgte kompetansemålet. 

c) I forsøket Syrer og sure løsninger, er alle de sure løsningene vurdert ikke 

merkepliktige. Man kan allikevel argumenter for at elevene skal bruke briller i dette 

forsøket, enten fordi det brukes sure løsninger, eller fordi man generelt ønsker å bruke 

briller i all laboratorieaktivitet. Andre sikkerhetstiltak som er godt begrunnet kan også 

godkjennes.     

d) På mikronivå kan reaksjonene beskrives med en reaksjonslikning eller med ord. Her 

brukes saltsyre som eksempel. 

 

2HCl(aq) + Mg(s) → H2(g) + MgCl2(aq)   

Atomer fra magnesiummetall reagerer med H
+
-ioner fra den sure løsningen, og det 

dannes magnesiumioner og hydrogenmolekyler. Kloridionene er tilskuerioner som 

ikke deltar i reaksjonen. Hvis vi damper bort væsken etter reaksjonen vil 

magnesiumklorid (et salt) felle ut.  

 

2HCl(aq) + CaCO3(s) → CO2(g) + CaCl2(aq) + H2O(l) 

Fast kalsiumkarbonat er uløselig i vann, men reagerer med H
+
-ioner fra den sure 

løsningen. Det dannes CO2-molekyler og H2O-molekyler. I tillegg vil det være frie 

kalsiumioner og kloridioner i løsningen etter reaksjonen. Hvis vi damper bort væsken 

etter reaksjonen vil kalsiumklorid (et salt) felle ut. 

 

Oppgave 6 (7 poeng) 

 
Figuren til høyre viser en elektrolysecelle. Løsningen i 

elektrolysecellen er 2,0 mol/L saltsyre. Produktene i elektrolysen er 

hydrogengass og klorgass. De to halvreaksjonene kan skrives slik: 

2H
+
(aq) + 2e

-
 → H2(g) 

2Cl
-
(aq) → Cl2(g) + 2e

-
 

Cellereaksjonen kan skrives slik:  

2H
+
(aq) + 2Cl

-
(aq) → H2(g) + Cl2(g) 

a) Hvilken elektrode, A eller B, er anoden og hvilken er 

katoden i elektrolysecellen som vises i figuren over? 

Begrunn svaret. (2 poeng)  
 

b) Hvilken halvreaksjon skjer på elektrode A og hvilken halvreaksjon skjer på elektrode B? 

Begrunn svaret. (2 poeng) 
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c) I denne elektrolysen ble det dannet 4,00 g hydrogengass. Hvor mange gram klorgass ble det 

dannet?  (3 poeng) 

 

Svar: 

 

a) 

Reduksjonen skjer på elektrode A, så elektrode A er katoden. Oksidasjonen skjer på elektrode 

B, så elektrode B er anoden. 

 

b) 

På elektrode A skjer følgende halvreaksjon: 2H
+
(aq) + 2e

-
 → H2(g) 

På elektrode B skjer følgende halvreaksjon: 2Cl
-
(aq) → Cl2(g) + 2e

-
   

 

c) 

For å løse denne oppgaven brukes sammenhengen 𝑛 =
𝑚

𝑀𝑚
 der n er stoffmengden, m er 

massen og Mm den molare massen. 

 

Stoffmengde H2 = 4,00 g / 2,016 g/mol = 1,98 mol 

 

Av ligningen for cellereaksjonen ser vi at 1 mol H2(g) svarer til 1 mol Cl2(g) 

 

Stoffmengden Cl2 = 1,98 mol 

 

Masse Cl2 = 1,98 mol · 70,9 g/mol = 140 g 

 

Det ble dannet 140 g klorgass i elektrolysen. 

 

Oppgave 7 (8 poeng) 

Natriumklorid er en ioneforbindelse. 
 

a) Nevn tre egenskaper for ioneforbindelser, og gi en kort forklaring på grunnen til at 

ioneforbindelser har disse egenskapene (3 poeng)  
 

b) Tegn/skisser en modell av natriumklorid som du mener er godt egnet for å lære elever i 

ungdomsskolen om oppbygningen til ioneforbindelser. Forklar hvorfor du mener at modellen 

du har tegnet/skissert er godt egnet (2 poeng) 
 

c) Hvilken eller hvilke typer kjemiske bindinger finner vi i  

i) natrium, Na(s) 

ii) natriumklorid, NaCl(s) 

iii) klorgass, Cl2(g)  

 

Gi en kort beskrivelse av bindingstypene du nevner. (3 poeng) 

 

Svar: 

 

a) 

Ioneforbindelser leder ikke elektrisk strøm som fast stoff. Dette skyldes at de ladde 

partiklene (ionene) sitter fast i krystallgitteret og ikke har mulighet til å bevege seg.  

Ioneforbindelser har høyt smeltepunkt. Dette skyldes at ionene holdes sammen av 

ionebindinger. Ionebindinger er sterke bindinger som det krever mye energi å bryte. 
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Ioneforbindelser er sprø og kan lett knuses. Hvis vi slår mot en krystall, vil lagene med 

ioner forskyve seg. Ioner med positiv ladning kommer rett over hverandre og frastøter 

hverandre. Det tilsvarende skjer for negative ioner, og det blir brudd i krystallen. 

Det kan også blitt gitt poeng for andre nevnte egenskaper.  

 

b) 

Her er et eksempel på en todimensjonal- og en tredimensjonal model: 

       
 

Her vil flere svar kunne gi maksimal poengsum. Det som er viktig er at begrunnelsen henger 

sammen med den modellen som er valgt. For eksempel er begge modellene over egnet for å 

vise at en ioneforbindelse består av et veldig stort antall negative og positive ioner, der de 

negative ionene er omgitt av positive ioner og motsatt. Den «tredimesjonale» modellen viser i 

tillegg en kubisk krystallstruktur langs tre akser. Andre argumenter og begrunnelser kan bli 

godtatt.  

 

c) 

i) Metallbinding. ii) Ionebinding mellom Na
+
 og Cl

-
 ioner. iii) Kovalente bindinger 

(upolare kovalente bindinger) mellom kloratomene i klormolekylene. 
    
Metallbinding: I hvert av atomene i et metall er det ett eller noen få ytterelektroner, 

og disse kan avgis til et felleseie slik at de omgir de positive metallionene. Vi kan 

betrakte et metall som bygd opp av positive ioner i en sjø av elektroner. De sterke 

kreftene som holder de positive ionene og elektronene sammen kalles metallbinding. 

 

Ionebinding: Postive og negative ioner har ulik elektrisk ladning. Forskjellen i 

elektrisk ladning gjør at de positive og negative ionene tiltrekker hverandre og bindes 

tett sammen. Denne bindingen kalles for en ionebinding og er en sterk kjemisk 

binding. 

 

Kovalent binding: I en kovalent binding mellom to atomer deler atomene ett eller 

flere elektronpar. Et eksempel er bindingen mellom de to hydrogenatomene i 

hydrogenmolekylet. I et O2 - molekyl deler de to atomene to elektronpar. og i N2-

molekylet deler de to N-atomene tre elektronpar. Deling av ett par kalles en 

enkeltbinding, deling av to par kalles en dobbeltbinding og deling av tre elektronpar 

kalles en trippelbinding. 
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NOEN NYTTIGE FORMLER OG LIGNINGER             Vedlegg 1 

 

m = n · Mm 

pH = -log [H
+
]  

[H
+
] = 10

-pH
 

Kw = [H
+
] · [OH

-
] = 10

-14
 

pH + pOH = 14 

c = n/V    

c1V1 = c2V2 
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Vedlegg 2 
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Kompetansemål i Læreplan for naturfag    Vedlegg 3 

Kompetansemål etter 2. årstrinn 

Forskerspiren 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen 

 bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet 

 beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen 

 gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys 

Mangfold i naturen 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er 
viktig 

 bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i 
samisk kultur deler inn året 

 gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper 

Kropp og helse 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen 

 samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp 

 beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og 
inne 

Fenomener og stoffer 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og 
fortelle om årstider, døgn og månefaser 

 beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn 

 gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene 

Teknologi og design 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de 
virker 

 lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virker 
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Kompetansemål etter 4. årstrinn 

Forskerspiren 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og 
samtale om mulige forklaringer på det man har observert 

 bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og 
presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler 

 skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i 
andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster 

 innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene 

Mangfold i naturen 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter 

 observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig 
plante over tid 

 beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon 
fra ulike kilder 

 fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger 

 undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen 

 praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig 

 beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for 
omsorgsfull framferd i naturen 

Kropp og helse 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp 

 beskrive form og funksjon til fordøyelsessystemet 

 beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg 

 forklare hvorfor vi vaksinerer mot noen sykdommer, og bruke informasjon fra brosjyrer og 
digitale tekster til å beskrive en vanlig sykdom og hvordan den kan forebygges 

 observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike 
følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse 
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Fenomener og stoffer 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å finne 
informasjon og oppgi kilder 

 gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til 
stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon 

 gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir 
utsatt for ulike påvirkninger 

 utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer 

 registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille 
resultatene grafisk 

Teknologi og design 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen 
fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner 

 beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler 
større belastning enn andre 

 gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet 

  



12 
 

Kompetansemål etter 7. årstrinn 

Forskerspiren 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en 
plan og gjennomføre undersøkelser 

 samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved 
systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater 

 bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt 
arbeid og feltarbeid 

 trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en 
presentasjon 

 lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter 

Mangfold i naturen 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner 
og systematisere resultatene 

 undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med 
tekst og illustrasjon 

 undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter 

 beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk 

 fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den 
samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig 

Kropp og helse 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen 

 forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i 
seksuell orientering 

 beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen 

 forklare hvordan kroppen selv beskytter seg mot sykdom, og hvordan man forebygger og 
behandler infeksjonssykdommer 

 samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av 
ulike rusmidler 
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Fenomener og stoffer 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og 
forklare hvordan årstider og månefaser oppstår 

 beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer 
som finnes i nærområdet 

 gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk 
fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet 
lokalt og globalt 

 forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere 
konsekvenser av ekstremvær 

 undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare 
hvordan lyd kan skade hørselen 

 gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene 

 beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp 
av partikkelmodellen 

 forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke 
begrepene atomer og molekyler 

 gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem 

Teknologi og design 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer 

 planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for 
ferdig framstilt produkt 

 beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med 
bærekraftig utvikling 
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Kompetansemål etter 10. årstrinn 

Forskerspiren 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere 
observasjoner og resultater i en rapport 

 innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk 

 skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere 
kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene 

 forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare 
hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen 

 identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, 
brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk 

 følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger 

Mangfold i naturen 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter 
teorien 

 beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og 
celleånding 

 gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv 

 forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, 
og grunnlaget for disse teoriene 

 undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og 
forklare sammenhenger mellom faktorene 

 observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, 
undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne 
naturen for framtidige generasjoner 

 gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen 

Kropp og helse 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i 
kroppen 

 beskrive kort fosterutviklingen og hvordan en fødsel foregår 

 formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og 
abort 

 forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, 
sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges 

 gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin 
og skolemedisin 
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Fenomener og stoffer 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg 

 undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere 
informasjon fra ulike kilder 

 vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet 

 undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til 
fortynning av løsninger 

 undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet 
og sure og basiske egenskaper 

 planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en 
blanding og analyse av ukjent stoff 

 undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og 
gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder 

 forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til 

 bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra 
forsøk med strømkretser 

 forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare 
energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi 
på 

 gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi 
eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon 

 gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt 

 gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker 

 gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene 

Teknologi og design 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, 
brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling 

 teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere 
materialbruken ut fra miljøhensyn 

 beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra 
avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser 
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Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram 

Forskerspiren 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente 
og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige 
feilkilder 

 skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av 
egne og andres data og tolkninger 

 drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller 
systematisert informasjon fra ulike kilder 

 bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige 
fenomener og teste hypoteser 

Bærekraftig utvikling 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling 

 undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem 

 gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon 

 kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan 
bidra til bærekraftig forbruksmønster 

 undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på 
argumenter og konklusjoner i debattinnlegg 

Ernæring og helse 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne 
hvorfor de er viktige for kroppen 

 gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan 
sikre variert kosthold 

 gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for 
observasjonene 

 forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer 
i kroppen 

 gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med 
egen varedeklarasjon 

 drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil 
påvirker helsen 
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Stråling og radioaktivitet 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig 
land i forskningen på dette feltet 

 forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola 

 forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer 
energibalansen i atmosfæren 

 gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende 
områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak 

 gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare 
fenomenene og gjøre enkle beregninger 

 beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik 
stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk 

 forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon 
om verdensrommet 

Energi for framtiden 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og 
gjøre enkle beregninger av virkningsgraden 

 forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og 
elektrolyse og gjøre greie for resultatene 

 beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller 

 gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde 

 gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for 
framtiden 

Bioteknologi 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv 
og miljø samspiller 

 forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi 
brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr 

 gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter 
og utfordringer ved slik bruk 

 sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske 
problemstillinger knyttet til disse 
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Vedlegg 4 

Syrer og sure løsninger 
I denne aktiviteten skal du undersøke noen egenskaper til syrer og sure løsninger 

 
Innhold 
1 BTB (bromtymolblått) i dråpeteller 

(blå) 

1 saltsyre i dråpeteller med tynn stilk 

1 eddik i dråpeteller med tykk stilk 

1 sitronsyre i dråpeteller med middels 

stilk 

1 kalsiumkarbonat i rør 

3 magnesiumbiter 

6 sorte skåler 

3 hvite skåler 

1 tørkepapir  

 

Ekstra 

saks  
 

Sikkerhet 

Magnesium: 
        

 

Fare  

Ved kontakt med 

vann utvikles 

brannfarlige gasser 

som kan 

selvantenne.  
 

Tiltak 

Bruk briller. 

 

La rester av 

magnesium reagere 

med sitronsyre-

løsningen og tøm 

løsningen i vasken. 

 

 

 

Gjennomføring 
 1.  Farge på indikatoren BTB i sure løsninger: 

Drypp fem dråper saltsyre i en hvit skål, fem dråper eddik i en annen og fem 

dråper sitronsyreløsning i den siste hvite skålen. Drypp 1-2 dråper BTB-løsning i 

hver av de tre skålene. Noter resultatet. 

 2.  Sure løsninger reagerer med uedle metaller: 

Legg en bit magnesium-metall i tre sorte skåler. Drypp fem – ti dråper saltsyre i 

den første, fem – ti dråper eddik i den andre og fem – ti dråper sitronsyreløsning 

i den siste skålen. Pass på at løsningene dekker magnesiumbitene. La skålene stå 

et par minutter, se nøye på metallbitene og observer hva som skjer. Noter 

resultatene. 

 3.  Sure løsninger reagerer med kalsiumkarbonat: 

Fordel kalsiumkarbonatpulveret på de tre siste sorte skålene. Dypp fem – ti 

dråper saltsyre i den første, fem – ti dråper eddik i den andre og fem – ti dråper 

sitronsyreløsning i den siste skålen. La skålene stå minst to minutter og observer 

hva som skjer i skålene. Noter resultatene. 
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Resultat 

 saltsyre  eddik  sitronsyreløsning 

BTB  

 

 

    

 

magnesiummetall 

 

 

    

 

kalsiumkarbonat 

 

 

    

 

 

Hvilken gass dannes når det uedle metallet magnesium reagerer med sure løsninger? 

 

 

 

Hvilken gass dannes når kalsiumkarbonat reagerer med sure løsninger? 

 

 

 

Konklusjon 
Lag en oppsummering av hvordan sure løsninger reagerer med indikatoren BTB, med det 

uedle metallet magnesium og med kalsiumkarbonat. 

 

 

 

 

Hvordan vil du gå fram for å undersøke om de samme reaksjonene skjer med sure løsninger 

og andre indikatorer, andre uedle metaller og andre karbonater? 

 

 

 

 

Rydding 
 Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: IKKE kast magnesiumbitene som metall. 

La dem ligge i de sure løsningene til de har reagert ferdig (til de er ”borte”).  

 metall: IKKE kast magnesiumbitene som metall. La dem ligge i de sure løsningene 

til de har reagert ferdig (til de er ”borte”). 

 plastemballasje: Posen, tomme dråpetellere, rør og skåler.  

 restavfall: Løsninger tømt ut på tørkepapir, med rester av kalsiumkarbonat og 

magnesium. 
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Oppgave 1        Vedlegg 5 

 

 

Eksamen i kjm0100v – Grunnleggende kjemi i naturfag 

7.12.2017 

Kandidatnummer:______________________ 

 

Det er kun ett riktig svar per deloppgave. 

 

1. Noen krystaller blå kobber(II)sulfat-pentahydrat og litt brunt sukker løses i vann i 

en kolbe.  Blandingen blir destillert.  Væsken som samles opp etter destillasjonen er: 

 

o fargeløs 

o blåfarget 

o brunfarget 

o En blanding av blå- og brunfarget 

 

2. I hvilken gruppe i periodesystemet står et metall som danner ioner med 3 positive 

ladninger? 

 

o 2 

o 3 

o 13 

o 15 

 

3. I hvilket grunnstoff har atomene fire elektronskall og syv ytterelektroner? 

 

o mangan 

o klor 

o brom 

o nitrogen 
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4. Hva er IKKE riktig om kloratomet 17
35Cl? 

 

o massen til atomet er 35 u 

o det har 17 protoner i kjernen 

o det har 17 elektroner rundt kjernen 

o det har 17 nøytroner i kjernen 

 

5. Svovelatomet har elektronfordelingen 2, 8, 6. Hva er riktig? 

 

o S har nukleontall 15 

o S står i 4. periode i periodesystemet 

o S danner ioner med ladning 2- 

o S står i gruppe 6 i periodesystemet 

 

6. Hvilken av gassene har høyest massetetthet, ved samme temperatur? 

 

o karbondioksid 

o oksygen 

o nitrogenmonoksid 

o nitrogen 

 

7. Hvilket metall reagerer kraftigst med vann? 

 

o natrium 

o kalsium 

o magnesium 

o kalium 
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8. Når man tar noen korn MnO2 i et glass med hydrogenperoksidløsning (H2O2(aq)) 

dannes oksygengass. Hva er riktig? 

 

o mangan(IV)oksid virker som indikator  

o hydrogenperoksid spaltes og gir vann og oksygengass 

o mangan(IV)oksid spaltes og gir mangan og oksygengass 

o hydrogenperoksid virker som katalysator 

 

9. Hva er formelen for dinitrogentetraoksid? 

 

o N2O4 

o N2O5 

o NO2 

o NO4 

 

10. Hvilket utsagn er riktig? 

 

o et molekyl med bare upolare kovalente bindinger kan være en dipol 

o det er to bindingselektroner i en dobbeltbinding 

o i kaliumklorid har kalium to bindingselektroner felles med klor 

o et molekyl med bare polare kovalente bindinger kan være upolart 

 

 

11. Hvor mange atomer er det i en formelenhet av Ca3(PO4)2? 

 

o 8 

o 11 

o 13 

o 16 
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12. Hvor mange oksygenatomer er det i en formelenhet sinksulfat-heptahydrat,  

ZnSO4 ∙ 7H2O?   

 

o 5 

o 8 

o 11 

o 28 

 

13. Hvilken egenskap er typisk for et nettverksstoff? 

 

o er løselige i vann 

o leder elektrisk strøm når det er smeltet 

o har høyt smeltepunkt 

o kan smis 

 

14. Hvilken rekke inneholder bare riktige formler for saltene sølvnitrat, jern(III)sulfat 

og natriumkarbonat? 

 

o AgNO3, FeSO4, Na2CO3 

o Ag(NO3)2, Fe2SO4, Na2CO3 

o AgNO3, Fe2(SO4)3, Na2CO3 

o Ag2NO3, FeSO4, NaCO3 

 

15. Hvilken påstand om en katalysator er  IKKE  riktig? 

 

o katalysatoren forskyver likevekten  

o katalysatoren øker hastigheten for reaksjonen 

o katalysatoren senker aktiveringsenergien i reaksjonen 

o katalysatoren brukes ikke opp 
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16. Vi har reaksjonen: CS2 + O2 → CO2 + SO2. Hvilket sett av koeffisienter står for den 

balanserte likningen? 

 

o 2, 3, 2, 2 

o 1, 1, 1, 2 

o 1, 3, 1, 2 

o 1, 2, 1, 2 

 

17. Når vi blander løsninger av sitronsyre og natriumhydrogenkarbonat utvikles ... 

 

o ammoniakkgass 

o hydrogengass 

o oksygengass 

o karbondioksidgass 

 

18. Reaksjonen 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) er i likevekt. Likevekten blir forskjøvet mot 

høyre hvis: 

 

o konsentrasjonen av svoveldioksidgass øker 

o man bruker en katalysator 

o konsentrasjonen av svoveltrioksidgass øker 

o konsentrasjonen av oksygengass avtar 

 

19. Hvilket av stoffene er ikke en syre? 

 

o H3PO4 

o CaCO3 

o HClO4 

o NaH2PO4 
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20. I hvilken av forbindelsene har svovel lavest oksidasjonstall? 

 

o SO2 

o H2SO3 

o H2S 

o H2SO4 

 

21. I hvilket tilfelle vil det IKKE skje en fellingsreaksjon? 

 

o du blander en løsning av bariumnitrat med en løsning av natriumsulfat 

o du blander en løsning av sølvnitrat med en løsning av natriumklorid 

o du blander en løsning av ammoniumklorid med en løsning av kaliumklorid 

o du blander en løsning av kalsiumklorid med en løsning av natriumkarbonat 

 

22. Hvilken av reaksjonene under er IKKE en redoksreaksjon? 

 

o C(s) + O2(g) → CO2(g) 

o NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s) 

o H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) 

o 2Fe2O3(s) + 3C(s) → 4Fe(s) + 3CO2(g) 

 

23. Hvor mange liter CO2 dannes ved forbrenning av 2 mol propan ved 25 °C og 1 atm. 

Molart volum av en gass er 24,5 L/mol ved 25 °C og 1 atm. 

Balansert reaksjonsligning: C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O 

 

o 24,5 L 

o 49,0 L 

o 73,5 L 

o 147 L 
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24. Hvilken løsning inneholder mest salt? 

 

o 100 mL av 3 mol/L NaCl 

o 300 mL av 0,5 mol/L NaCl 

o 125 mL av 2  mol/L NaCl 

o 250 mL av 1,5 mol/L NaCl 

 

25. 40 mL saltsyre blir titrert med 0,20 mol/L NaOH-løsning. Det gikk med 10 mL NaOH-

løsning. Hva er konsentrasjonen av saltsyren? 

 

o 0,01 mol/L 

o 0,05 mol/L 

o 0,10 mol/L 

o 0,15 mol/L 

 

26. 10 mL svovelsyre, H2SO4(aq), med ukjent konsentrasjon titreres med 0,05 mol/L 

NaOH-løsning. Det gikk med 20 mL NaOH-løsning. Hva er konsentrasjonen av 

svovelsyren? 

 

o 0,05 mol/L  

o 0,10 mol/L 

o 0,15 mol/L 

o 0,20 mol/L 

 

27. Hva blir dannet på den negative elektroden ved elektrolyse av CuCl2(aq)? 

 

o oksygengass 

o kobber 

o klorgass 

o hydrogengass 
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28. Hvilket av disse metallene vil IKKE gi utfelling av kobber fra en 

kobber(II)sulfatløsning? 

 

o Fe 

o Mg 

o Ag 

o Zn 

 

29. Hva er pH i 0,0015 mol/L HNO3? 

  

o 1,4 

o 2,8 

o 5,7 

o 11,2 

 

30. Hvilken påstand er riktig om reaksjonen: Mg(s) + 2HCl(aq)  → MgCl2(aq) + H2(g) ? 

 

o Cl blir oksidert 

o oksidasjonstallet til Cl endres fra -I til -II 

o H blir oksidert 

o Mg blir oksidert 

 


