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FORORD | 3

Til deg som skal 
bruke læreboka
Dette læreverket er skrevet etter læreplanen i naturfag for studie-
forberedende utdanningsprogram. I boka finner du både fagstoff, og et stort 
utvalg oppgaver. 

I Senit bruker vi to «fortellerstemmer». I hovedteksten (den svarte teksten) 
finner du de faglige forklaringene forklart på en enkel og mest mulig direkte 
måte. I teksten som har blå ramme knyttes det faglige opp mot 
hverdagsopplevelser, nyere forskning og aktuelle samfunnsspørsmål.

Gjennom arbeidet med oppgavene og ulike forsøk og aktiviteter vil du bli 
godt kjent med temaene og få en dypere faglig forståelse.

Ulike oppgaver og aktiviteter legger til rette for samarbeid med andre fag 
i arbeidet med de tre tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse 
og livsmestring og medborgerskap og demokrati. 

Temasidene setter fagstoffet i sammenheng, for eksempel ved å trekke linjer 
mellom flere kapitler i boka. Temaene har en populærvitenskapelig vri, og 
setter fokus på mangfoldet i naturfaget.

For å gjøre arbeidet med fagstoffet lettere har vi tatt med noe repetisjonsstoff 
fra grunnskolen der du kan ha bruk for det.

Gjennom arbeidet med naturfag skal du tilegne deg kunnskap og ferdigheter 
som kan hjelpe deg videre i studier og arbeidsliv. Vårt ønske er at læreboka 
vil hjelpe deg i dette læringsarbeidet, og at den bidrar til å vekke interesse 
og glede underveis.

Vi vil takke vår avdøde medforfatter, Peter Van Marion, for inspirasjon til vårt 
arbeid med Senit gjennom tidligere utgivelser. Vi vil også takke Ola Bøkseth 
Jermstad for hans bidrag til programmeringsoppgaver i verket. 

Til slutt vil vi ønske deg lykke til med læringsarbeidet ditt i naturfag!

Hilsen forfatterne
Bodil Svendsen, Lars Arne Juel og Einar Stølevik
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<forord1start>

HVORDAN BRUKE BOKA?
BLÅTEKST 
Tekstene med blå klammer tar opp ulike 
problemstillinger, eksempler og annet som er 
aktuelt innenfor temaet. Du må lese både denne 
og den vanlige teksten for å få dekket 
læreplanmålene.

TENK IGJENNOM 
Små undringsspørsmål som kan få deg til å se 
sammenheng med det du leser og ditt eget liv. 

UTHEVET TEKST 
Her finner du viktige forklaringer og definisjoner. 
Det som står i disse rammene er det viktig at du 
noterer deg og forstår.

REPETISJON 
Nyttig repetisjonsstoff er lagt inn i teksten der 
det kreves at du har noen forkunnskaper fra 
ungdomsskolen.

LES, SKRIV, DISKUTER 
Her finner du blant annet egne 
leseøvelsestekster knyttet opp mot aktuelle 
naturfaglige temaer. Du kan velge å lese teksten 
og gjøre øvelsene alene eller sammen med 
andre. Leseøvelsen skal hjelpe deg til å se etter 
viktig informasjon i en tekst, og øve deg på å 
lese ulike typer naturfaglige tekster. Du finner 
også oppgaver som gir deg øvelse i å skrive 
lengre sammenhengende tekster i faget.

ERNÆRING OG HELSE | 91

IKKE BARE BLÅBÆR
Spiser du blåbær, får du i deg mye antioksidanter, blant annet vitamin C. 
Det er mange sorter bær, frukt og grønnsaker som har et høyt innhold av 
naturlige antioksidanter. Det er dokumentert at inntak av frukt og grønnsaker 
reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer og enkelte 
kreft  former. Vi antar at dette kan ha sammenheng med at slik mat inneholder 
mye antioksidanter.

HVOR FÅR VI VITAMINER FRA?

Et variert kosthold gir normalt nok av alle vitaminer. Ekstra vitamintilskudd 
kan være aktuelt ved for lite inntak av enkelte vitaminer over lang tid, for 
eksempel på grunn av et ensidig kosthold eller langvarig sykdom.

Vitamin D blir dannet i huden under påvirkning av sollys, og blir lagret i 
fettvev. Mennesker med lys hudfarge klarer vanligvis å bygge opp et stort 
lager av vitamin D i den lyse årstiden. De som ikke har et stort nok lager å 
tære på, kan trenge tilskudd av vitamin D om vinteren. Tran gir et tilskudd 
av vitamin D.

Rød paprika inneholder omtrent 2,5 ganger mer vitamin C enn appelsiner. 
Sitrusfrukter er en viktig kilde til vitamin C, men det finnes andre frukter og 
grønnsaker som inneholder enda mer av dette viktige næringsstoffet. Bare en 
halv rød paprika, spist rå, gir deg mer vitamin C enn det daglige kravet.

Vitamin B12 finnes bare i animalske matvarer og ikke i grønnsaker. B12-mangel 
kan derfor oppstå hos vegetarianere.

Noen vitaminer får vi gjennom kosten som forstadier, såkalte provitaminer, 
som kroppen selv omdanner til funksjonelle vitaminer. Betakaroten er en 
farget forbindelse som det finnes mye av i for eksempel gulrøtter. Betakaroten 
er et provitamin som blir omdannet til vitamin A. Nyere forskning har vist at vi 
bør være forsiktige med for store inntak av vitaminer i form av vitamintilskudd. 
Overdosering, spesielt av de fettløselige vitaminene A, D og E, kan være 
skadelig.

Blåbær har et høyt 
innhold av Cvitamin og 
andre naturlige 
antioksidanter.

Paprika inneholder mye vitamin C
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finnes kaldere strøk å flykte til. Noen arter kan ikke greie seg i de nye 
omgivelsene fordi livsbetingelsene deres ikke kan bli oppfylt i det nye 
leveområdet.

Tenk igjennom

Skogbruk med flatehogst, plukkhogst og planting av andre tresorter 
påvirker svært mange arter. Hvordan kan skogbruk true arter her 
i Norge?

KLIMAENDRINGER PÅVIRKER ARTSUTBREDELSE

Gjennom jordas historie har klimaet endret seg mye og mange ganger, og det 
har alltid hatt konsekvenser for naturmangfoldet. De menneskeskapte 
klima endringene er likevel raskere enn historiske endringer, noe som gjør at 
mange arter ikke vil rekke å tilpasse seg og i stedet dø ut. At vi allerede har 
redusert naturmangfoldet, blant annet ved å dele opp sammenhengende 
naturområder, gjør også naturen langt dårligere rustet til å takle klima-
endringene.

En art er tilpasset det miljøet den lever i. Det er lettere for arter med 
kort generasjonstid å tilpasse seg enn for de artene som har lang 
generasjonstid.

Tenk igjennom

Er det mulig at et isfritt Arktis kan tenkes å få positive effekter på 
økonomisk utvikling i regionen?

FREMMEDE ARTER I NORSK NATUR

Klima endrer og påvirker sammensetningen og utbredelsen av arter. Et 
fuktigere og varmere klima kan også føre nye skadedyr, sykdomsframkallende 
sopper og skadelige parasitter nordover og til landet vårt. Dette kan bidra til å 
utrydde lokale arter, særlig hvis det ikke finnes noen art her i Norge som 
regulerer den nye bestanden ved å spise dem eller konkurrere om næring. 
Varmere og våtere klima kan også gi bedre overvintringsvilkår for de 
skadedyrene vi har fra før, slik at det blir flere av dem.

Brunskogsneglen har for eksempel ingen naturlige fiender i norsk natur, men 
flere i Sør-Spania der den hører hjemme. Derfor har vi på kort tid fått en stor 
bestand, og nå ødelegger de avlinger og er en plage for hageeiere.

 ⊲ Generasjonstid
Den gjennomsnittlige tiden mellom to 
generasjoner for en art

Brunskogsnegle
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8.2 Karbonkretsløpet
Karbonkretsløpet beskriver karbonets kretsløp gjennom lufta, vannmassene, 
levende organismer, jordsmonnet og berggrunnen. Karbon er et vanlig 
element på jorda, og det verken forsvinner noe eller blir produsert mer.

Fotosyntesen og celleåndingen
I fotosyntesen tar de grønne plantene opp karbondioksid fra lufta. Karbonatomene 
fra karbondioksid blir brukt av plantene til å lage glukose og andre organiske stoffer.

I fotosyntesen blir karbondioksid (CO2) og vann (H2O) omdannet til glukose 
(druesukker) (C6H12O6) og oksygen (O2) ved hjelp av energi fra sollys:

6CO2 + 6H2O + solenergi → C6H12O6 + 6O2

De organiske stoffene følger næringskjedene fra produsentene til forbrukerne og 
nedbryterne. Alle ledd i en næringskjede forbrenner organiske stoffer i cellene i en 
prosess kalt celleånding og gir fra seg karbondioksid til lufta.

I celleåndingen bruker cellene glukose og oksygen og avgir karbondioksid, vann og 
energi:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energi

Karbondioksidet kan plantene ta opp og bruke i fotosyntesen. Karbonet går på 
denne måten i kretsløp mellom luft, planter, forbrukere og nedbrytere.

DET RASKE OG DET LANGSOMME KARBONKRETSLØPET

Det raske karbonkretsløpet er det som påvirker oss mennesker mest. I dette 
kretsløpet sirkulerer karbonforbindelser mellom lufta, havet, jordsmonnet og 
alle planter og dyr på jorda. Her beveger karbon seg hurtig mellom de ulike 
miljøene, og utvekslingen av karbonforbindelser skjer på en tidsskala fra 
noen sekunder til noen år. I løpet av 5–10 år har karbonet i det raske 
karbonkretsløpet sirkulert.

Barskogene som strekker seg over Norge, Sverige, Finland, Russland og det 
nordlige Amerika lagrer den største delen av det karbonet på landjorda som 
vi regner som en del av det raske kretsløpet. Sammen med de tropiske 
skogene inneholder de størstedelen av CO2-lageret på landjorda.

Det langsomme karbonkretsløpet utgjøres av karbonforbindelser som er 
bundet i jordsmonn og bergarter. Vi finner også en del lagrede 
karbonforbindelser i myrområder og i permafrost.

 ⊲ Produsenter
Grønne planter med fotosyntese

 ⊲ Forbrukere
De som lever av produsenter og 
andre forbrukere

 ⊲ Nedbrytere
Bakterier, mikroorganismer og sopp 
som bryter ned dødt materiale

Nedbryt
ning

Fossilt brensel

Fotosyntese

Celleånding

CO2 Forbrenning

Vann/hav

Det raske 
karbonkretsløpet

repetisjo
n
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 1  Miljø kan også være arv
Ingrid Spilde, journalist, forskning.no, publisert 06. februar 2018 – 05:00

Selv genene vi ikke får av foreldrene våre, kan være med på å forme oss, 
ifølge ny forskning.

ARV ELLER MILJØ?
Er du skoleflink, engstelig eller kriminell på grunn av genene du fikk fra 
foreldrene dine, eller på grunn av miljøet du vokste opp i?

Spørsmålet om hva som gjør oss til dem vi er, har vært gjenstand for 
opphetede debatter blant både forskere og folk flest. Uenigheten blir nok 
ikke mindre av at avstanden mellom naturfag og samfunnsfag tradisjonelt har 
vært stor. Eller at det kan være svært vanskelig å skille ut hva gener og miljø 
egentlig bidrar med.

Og nå kan islandske forskere altså gjøre spørsmålet enda mer komplisert. 
De argumenterer nemlig for at deler av miljøet som påvirker oss, faktisk kan 
være arv.

LES, SKRIV, DISKUTER
ARV OG EVOLUSJON
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OPPGAVER OG AKTIVITETER 
Gjennom arbeidet med oppgavene blir du bedre kjent med temaene  
og får en dypere faglig forståelse. Oppgaver merket med en farget 
bakgrunn er litt mer utfordrende enn de andre. En aktivitet er en oppgave 
som du kan jobbe med alene eller i felleskap i klassen. Her skal du bruke 
ulike læringsstrategier for å forstå og huske lærestoffet bedre. 

FORSØK 
Praktisk arbeid er en viktig del av faget. Boka har flere ulike forsøk  
og øvelser. De fleste krever utstyr og må gjøres på skolen. Noen av 
forsøkene er knyttet til programmering. Her skal du bruke microbit  
og programmeringsspråket Python for å løse oppgavene. 

KURS 
Bakerst i boken finner du små kurs som går i dybden på ulike 
arbeidsmetoder i naturfag. Her kan du få noen konkrete tips til  
hvordan du kan jobbe. 

TEMASIDER 
I hvert kapittel er det en dobbeltside som viser ulike innfallsvinkler til  
et tema. På den måten prøver vi å skape interesse og undring,  
og vise hvordan man kan se sammenhenger i faget. Oppslagene  
egner seg godt som utgangspunkt for felles klasseaktiviteter.
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Det er bare 
informasjonen som 
sitter i gener i DNA, 

som kan arves. 

Arv er 
grunnlaget for 

evolusjon.

Nei, det er litt 
tilfeldig hvor mye DNA 

vi arver fra hver av 
foreldrene våre.

Man arver like 
mye DNA fra begge 

foreldrene.

42 Hva er det egentlig vi kan arve?
Hva mener du?

43 Hva skal ut?
Noen av oppgavene kan ha flere mulige 
løsninger, men du må begrunne svaret ditt 
med naturfaglig kunnskap.

a cytosin – guanin – tymin – amin

b ribosom – RNA – mitokondrium 
– uracil

c DNA – kromosom – mRNA – ribosom

d UV-stråling – røntgen – radioaktiv 
stråling – infrarød stråling

e øyenfarge – Huntingtons sykdom 
– muskeldystrofi – cystisk fibrose

44 Er disse utsagnene riktige eller gale?
a Alle mutasjoner kan overføres til 

neste generasjon.

b Arvestoffet i cellen kopierer seg selv 
når cellen deler seg.

c I RNA er tymin byttet ut med uracil.

d I mitose får vi dannet fire celler med 
halvert kromosomtall.

e Adenin er alltid bundet til guanin.

f Mutasjoner er nødvendige for 
evolusjonsprosessen.

g Egenskapene til et protein 
bestemmes bare av rekkefølgen til 
aminosyrene.

45 Er disse utsagnene riktige eller gale?
a Bare 2 % av DNA-et vårt blir kalt 

gener.

b Tre baser etter hverandre koder for 
en bestemt aminosyre.

c Hvert menneske har sitt spesielle 
DNA-mønster.

d Et individ med ulik variant i genparet 
kaller vi homozygot.

e Cystisk fibrose arves ved recessiv 
arvegang.

f Transgene organismer har fått 
overført gener fra en annen 
organisme.
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Vindturbin
I dette forsøket skal du bygge din egen lille vindturbin som du kan måle 
generert spenning fra og få til å drive en lysdiode. Hvor mye spenning klarer 
vindturbinen å generere? Hvor mange lysdioder klarer vindturbinen å drive?

Framgangsmåte

Koble microbiten i breakout boardet. Fest en male-to-female pin fra pin 0 på 
breakout board til rad 7 på koblingsbrettet. Koble en av motstandene fra rad 7 
til rad 21 på koblingsbrettet. Koble den andre motstanden fra rad 7 til rad 14 
på koblingsbrettet. Fest terminalkontakten mellom rad 14 og rad 16. Koble en 
male-to-male pin fra rad 16 til rad 21. Koble en male-to-female pin fra rad 21 til 
0 V ( jord) på breakout boardet. Skru ledningene fra DC-motoren fast i 
terminal kontakten.

Start Mu og koble microbiten til datamaskinen. Velg REPL og Plotter på 
menyen i Mu. Trykk reset-knappen på microbiten. 

 ⊲ Nå kan du blåse på vifta og undersøke hvor store verdier microbiten 
kan måle i plottet i Mu. 

 ⊲ Koble en lysdiode inn i kretsen og undersøk om den genererte 
spenningen er nok til å få den til å lyse.

3

UTSTYR
En microbit med 
batteripakning
Et breakout board
Et koblingsbrett
En liten DC-motor med 
rotasjonselement
Ett eller flere 
vifteblader
En terminalkontakt
To 2,2 kΩ motstander
To male-to-female pins
En male-to-male pin
En lysdiode

I Skolestudio finner 
du et kodeforslag til 
dette forsøket.
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Å programmere handler om å skrive en kode som kan leses og kjøres av en prosessor. 
En prosessor er den delen av en datamaskin som behandler koden og gjennomfører 
instruksjonene den gir. Arduino og micro:bit er eksempler på verktøy som kan 
programmeres til å passe godt i naturfagforsøk.

PROGRAMMERING
SLIK JOBBER DU MED

PROGRAMMERINGSSPRÅK

Det finnes mange forskjellige språk vi kan bruke for 
å skrive kode, og de ulike språkene har både ting til 
felles og mange store ulikheter. Det finnes mange 
språk med ulike formål. Vi har lagt spesielt vekt på 
språket Python og editorprogrammet Mu, som gjør 
at vi kan flytte koden fra en pc til microbit på en 
enkel måte.

PROGRAMMERING FOR Å GJØRE MÅLINGER

Datamaskiner er eksperter på å følge instruksjoner, 
og de går ikke lei av å gjøre gjentagende oppgaver. 
Derfor bruker vi dem til å logge data over lang tid 
eller løse problemer for oss ekstremt mange 
ganger. I naturfagene kan du bruke programmering 
til å gjøre målinger oftere, over lengre tid eller mer 
nøyaktig enn vi ville vært i stand til om vi skulle 
gjøre dem selv. Målinger kan gjøres ved at vi bruker 
ulike sensorer som kan kobles til en prosessor. Det 
finnes mange spennende sensorer. Eksempler på 
ting du kan måle, er bevegelse i et bestemt område, 
fuktighet, temperatur, lys, lyd, stråling, akselerasjon 
og magnetisme.

PROGRAMMERING FOR Å LAGE MODELLER

Du kan også bruke programmering til å lage 
modeller som framstiller dataene du har samlet fra et 
forsøk. Programmer som passer til dette, er Excel 
eller Python. Eksempler på datamålinger som kan 
programmeres til modeller, er måling av luftmotstand 
ved fritt fall, friksjon mellom en kloss og underlaget, 
temperaturfall ved avkjøling eller hvor raskt 
formeringen skjer i en befolkningsmodell. Det disse 
målingene har til felles, er at datamålingene er tatt 
over en viss tid.

10
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NYE ARTER BLIR TIL
TEMA

ARTER PÅ ISOLERTE STEDER  
ER OFTE SPESIELLE
Arter som bare finnes på en plass eller på et begrenset område, 
kaller vi endemiske arter. Slike arter finner vi ofte på isolerte 
steder som øyer eller andre avsidesliggende områder. Øyer som 
Australia, Galapagos og Madagaskar har mange dyrearter som er 
endemiske.

ER DU I SLEKT MED   
MITOKONDRIE-EVA?
I cellene våre har vi noen små fabrikker 
som frigjør energi fra næringsstoffene. 
De heter mitokondrier. Det som er 
spesielt med mitokondriene, er at de 
har eget DNA.

Alt DNA-et i mitokondriene kommer fra 
moren din. Dette betyr at man ved hjelp 
av DNA-analyser kan vi finne ut hvem 
vår felles urmor er. Følger man 
slektskapet bakover i tid, vil man til slutt 
ende opp med en kvinne som levde et 
sted i Øst-Afrika for ca. 150 000 år siden. 
Hun har fått navnet Mitokondrie-Eva. 
Så ja, du er i slekt med Mitokondrie-Eva! 
Og dermed er du i slekt med alle de 
menneskene du ser rundt deg.

Kasuarene 
er utbredt i 

området fra NyGuinea 
til NordAustralia. De er 

ca. 1,5 m høye fugler som 
ikke kan fly, og de har 

bare enkle vinger.

Spøkelsesaper 
holder til i 

SørøstAsia. De lever 
hovedsakelig av insekter 
og mindre virveldyr, og er 

gode klatrere.
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1 Fossilet av en av våre eldste 
slektninger heter Ida. 
Dette 47 millioner år gamle 
fossilet kan du se på 
Naturhistorisk museum i Oslo.

2 I tidlige faser i fosterutviklingen 
har alle foster hale og gjelle-
åpninger. Vi stammer fra havet.

3 Neandertalmennesket har fått 
sitt navn fra Neanderdalen, der 
det første fossilet ble funnet. 
Neander betyr skremmende nok 
«nytt menneske».

4 Dronten, eller dodofuglen, 
kunne ikke fly. Myten vil ha det til 
at den ble utryddet av tilreisende 
sjømenn som klubbet dem ned, 
men mer sannsynlig ble den offer 
for dyr de hadde med seg, som 
rotter og aper.

5 Tropiske områder har flest 
endemiske arter, mye fordi det 
biologiske mangfoldet er størst 
der.

5 FAKTA OM 
HVORDAN NYE 
ARTER BLIR TIL

HAVIGUAN
Haviguanen lever bare på 
Galápagos øyene. Antakelig levde 
ikke haviguanen opprinnelig i vann. 
Kanskje kom den til Galápagos-
øyene med drivtømmer og har 
senere tilpasset seg miljøet på 
øyene. Den har ingen naturlige 
fiender på øyene og lever av å 
spise alger på grunt vann.

NEBBDYR
Nebbdyret lever i og ved elver 
i Australia. Dyret ser ut som en 
blanding av and, bever og oter. 
Det er et pattedyr, men legger egg. 
I tillegg har det en giftpigg.

Det er ikke rart at da vitenskapsmenn 
tok med seg nebbdyret tilbake til 
Europa, trodde mange at de tullet. 
Det store nebbet er egentlig ikke et 
nebb, men en gigantisk, svært følsom 
snute som dyret bruker til å søke 
etter mat i elvene.

LEMURER
Lemurene lever på Madagaskar. De er 
primater, men utviklet seg annerledes 
enn apene. Lemurene har en svært godt 
utviklet luktesans som de bruker aktivt 
i kommunikasjon med andre lemurer. 
De spiser mye planter, men også insekter 
og smådyr.
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KAPITTEL 1

HVEM SKAL TA VALGENE?
Vitenskap er i langt større grad en måte å tenke på enn en ansamling 
av kunnskap.

Sitat fra Carl Sagan – astrofysiker

Vi gjør stadig viktige valg, både i vårt eget liv og som samfunns
medlemmer. Hva skal vi spise for å holde oss friske, og hva er det mest 
miljøvennlige kostholdet? Skal vi bygge flere vindkraftanlegg? Er det 
riktig å genmodifisere mat? Er det så farlig om vi utrydder en art eller to?

Vi kan la andre velge for oss, eller vi kan aktivt påvirke hvilke 
 avgjørelser som blir tatt. For å gjøre gode valg trenger vi kunnskap 
som setter oss i stand til å vurdere følgene av de valgene vi gjør. Det 
mangler sjelden gode råd fra andre enten det gjelder hvilken mat som 
er sunnest, eller om vi bør satse på vindkraftanlegg. Målet er å være 
i stand til å se sammenhengene selv, slik at du kan gjøre riktige valg for 
livet ditt og for samfunnet vi er en del av.

Vitenskapelig forskning går ut på å observere og å finne regelmessig
heter, naturlover, årsaker, forklaringer og utviklingsforløp. Forskere 
nøyer seg ikke bare med å gjøre observasjoner, de ønsker også å finne 
ut om noe gjentar seg regelmessig, slik at de kan framstille dette i en 
modell eller formel. 

KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 ⊲  planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med 
problemstilling som er relevant for eget utdanningsprogram, 
presentere funn og argumentere for valg av metoder

 ⊲  risikovurdere egne forsøk og håndtere avfall fra disse på en 
forsvarlig måte

NATURVITENSKAP
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1.1 Naturvitenskapelig kunnskap
Vi vet av erfaring at maten holder seg friskere lenger når vi setter den i 
kjøleskapet. Vi vet at vi kan bli smittet når noen rundt oss er forkjølt. Dette er 
eksempler på kunnskap vi har skaffet oss gjennom erfaringer og opplevelser. 
Men mange nøyer seg ikke med det de har erfart, de vil vite mer. «Hvorfor er 
det slik? Hvordan kan det forklares?» Undringen er en viktig drivkraft i vår 
søken etter kunnskap. Uten menneskets undring og nysgjerrighet hadde den 
teknologien vi har i dag, ikke kunnet vokse fram.

«Vi lærer av å stå på skuldrene til giganter.»

Sitatet oppsummerer naturvitenskapelig arbeidsmetode. Eksisterende 
kunnskap og forståelse brukes som utgangspunkt for å få økt kunnskap. 
Gigantene er tidligere vitenskapsmenn som har funnet sammenhenger for 
hvordan naturen fungerer. Forskerne bygger sin kunnskap på tidligere 
forskning og videreutvikler slik forståelsen for å få enda dypere innsikt.

Men undring og nysgjerrighet er ikke den eneste drivkraften i menneskets 
søken etter kunnskap. Forståelse om mikroorganismers vekst har satt oss 
i stand til å velge de beste oppbevaringsmåtene for mat og drikke. Kunnskap 
om kroppens immunforsvar har gjort det mulig å forstå hvordan vi kan unngå 
å bli syke. Den stadig voksende kunnskapen om de minste delene i alt som er 
rundt oss, atomer og molekyler, har ført til utviklingen av nye teknologier. 
Naturvitenskapelig metode er systematisk innhenting av informasjon som 
gjennom nøye undersøkelser og metoder inneholder et sett med prinsipper 
og kriterier for hvordan vi skal forstå observasjonene vi gjør.

Albert Einstein er blant annet kjent for relativitetsteorien.

HAR DU PRØVD DETTE?
Stikk 12 små hull i bunnen på 
en tom halvliters brusflaske. 
Fyll flasken med vann og skru 
på toppen fort. Hva skjer med 
vannet i flasken? Om du nå 
skrur av toppen på flasken, 
hva skjer med vannet? Hvorfor 
skjer dette?
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Naturvitenskapelig metode bygger på ideen om at verden kan forstås ved 
hjelp av empiriske framgangsmåter. Det er en kreativ prosess som handler 
om å få fram ideer og å se sammenhenger. Naturvitenskapelig forskning 
foregår ved hjelp av datainnsamling, analyse og publisering.

I teorien er det helt klare grenser på hva som er naturvitenskap, og hva som 
ikke er det. Når noe presenteres som naturvitenskap, må man være sikker 
på at den naturvitenskapelige metoden har blitt brukt. Denne metoden er 
etterprøvbar, slik at andre forskere kan se om de får de samme resultatene. 
Dette er med på å sikre troverdigheten av forskningsfunn og sikre dem som 
en pålitelig kilde til kunnskap. Når kunnskaper blir endret, er det som oftest 
på bakgrunn av nye funn i et forskningsfelt.

Undersøkelser er grunnlaget for all naturvitenskapelig tenkning. Vi kan for 
eksempel undersøke hva temperaturen har å si for hvor mye strøm et batteri 
kan levere, og vi kan undersøke hvordan kjøttmeisen finner mat om vinteren. 
Vi kan også undersøke om et nytt stoff som er utviklet til bruk i treningstøy, 
beholder sin varmeisolerende evne dersom det er fuktig.

Vi skal nå se nærmere på de ulike delene i naturvitenskapelig forsknings-
metode.

1.2 Hypoteser
Vi starter med å tenke ut mulige hypoteser eller antakelser vi har. Et eksempel 
på en hypotese kan være «Mat som står kjølig, holder seg frisk lenger enn mat 
som står i romtemperatur». For å finne ut om våre antagelser er riktige, må vi 
gjøre observasjoner. Stadige bekreftelser av en hypotese vil styrke teorien, 
men det er nok med bare én falsifisering før teorien må testes på nytt.

En hypotese er en antakelse eller påstand om noe som vi kan teste.

 ⊲ Empirisk
Når forskere har samlet inn data ved 
hjelp av systematiske observasjoner 
og undersøkelser.

 ⊲ Falsifisering
Det er falsifisering når en 
undersøkelse viser at en påstand 
ikke er riktig. 

 ⊲ Verifisering
Undersøkelsen bekrefter at 
påstanden stemmer.

Ideer,
eksisterende

teorier

Hypoteser

Observasjoner
og

eksperimenter

Verifisert Falsifisert

Verifisert
teori

Avkreftelse eller bekreftelse 
av hypoteser ved bruk av 
naturvitenskapelig metode.
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1.3 Observasjoner
SYSTEMATISKE OBSERVASJONER

I undersøkelsene vi gjør, er det viktig at vi sørger for systematiske 
observasjoner. Vi kan for eksempel filme en kjøttmeis mens den leter etter 
mat, og registrere nøyaktig hvor den finner maten.

For å finne ut om mat holder seg bedre ved lavere temperatur, kan vi 
sammenlikne en tomat som har ligget i kjøleskap, med en som har ligget 
på kjøkkenbenken i en uke.

Å gjøre observasjoner er det samme som å samle data gjennom målinger. 
Dataene vi samler i våre observasjoner, må systematiseres. Framstillinger i 
tabeller og diagrammer gjør det lettere å se sammenhenger i datamaterialet.

SPALLANZANI OG FLAGGERMUSENE
Menneskene har lenge undret seg over at flaggermus kan manøvrere og fange 
insekter i stummende mørke. Den italienske naturforskeren Spallanzani 
observerte i 1793 at når han slapp løs flaggermus i et mørkt rom, unngikk 
flaggermusene alle hindringer og fløy aldri mot veggene. Spallanzani antok at 
flaggermusene hans brukte synet, og at de kunne se i svakt lys, så svakt at det 
ikke kunne oppfattes av det menneskelige øyet. Han laget derfor hetter av 
lystett stoff og bandt rundt hodene på dyrene. Nå klarte de ikke å unngå 
kollisjoner, selv i dagslys. Spallanzani mente at eksperimentet hans viste at 
antakelsen hans var rett, at synet var avgjørende for flaggermusenes orientering 
under flukten. Men Spallanzani hadde gjort en feil. Flere år senere gjorde han to 
nye eksperimenter med flaggermus. I det ene dekket han bare øynene. Han 
observerte at dyrene navigerte like sikkert i mørket som før. I det neste 
eksperimentet satte han vokspropper i ørene på flaggermusene. Nå observerte 
han at de var helt hjelpeløse. Dermed kunne Spallanzani konkludere at 
flaggermusene orienterer seg i mørket ved hjelp av hørselen og ikke synet.

HAR DU PRØVD DETTE?
Ta av skallet på et hardkokt 
egg. Fukt egget og sett et lite 
kakelys på toppen. Tenn på. 
Hold en vannkaraffel opp ned 
og før egget (med lyset først) 
opp i karaffelen til det 
stopper. Når lyset slukker, 
skal du slippe egget. Hva er 
det som skjer?

Flaggermusen bruker hørselen til å orientere seg i mørket.
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FLERE OBSERVASJONER GIR ET SIKRERE RESULTAT

Vi tenker oss et eksperiment der vi skal undersøke hvilken betydning 
næringstilgangen har for vannlopper. Vi bruker fire akvarier, med like 
mange vannlopper i hvert av dem. Næringsmengden i akvariene er 
forskjellig. Vi samler data og finner ut hvordan antallet individer 
utvikler seg i akvarier med ulike næringsmengder.

Det kan være vanskelig å telle alle vannloppene i akvariet. Det 
ville ta lang tid, og hvordan måtte det i så fall foregå i praksis? 
For å finne ut hvor mange vannlopper det er i akvariet, tar vi en 
vannprøve på for eksempel 100 milliliter. Vi teller antall individer 
i prøven. Hvis akvariet er 100 liter, kan vi gange antallet vi telte 
i prøven vår, med 1000. Da får vi et omtrentlig tall på mengden av 
vannlopper i akvariet. Men er vi sikre på at det antallet vi har kommet 
fram til ved å gange med 1000, ligger nær opp til det virkelige antallet 
vannlopper i akvariet? Hva om vannloppene klumper seg? Da får vi kanskje 
med oss for mange eller for få vannlopper i prøven. Vi må altså først forsikre 
oss om at prøven vi tar, er en god nok prøve. For å være sikker på at 
tilfeldighetene ikke spiller inn, kan vi ta flere vannprøver. Når vi tar 
gjennomsnittet fra flere prøver, kan vi redusere risikoen for at vi ved en 
tilfeldighet har fått et for lavt eller for høyt antall.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hva mener vi med sitatet «Vi lærer av å stå på skuldrene 
til giganter»?

2 Hvorfor er det nyttig å framstille samlede data i tabeller 
og diagrammer?

3 Hva er en hypotese?

4 Hvorfor gjør vi målinger flere ganger i mange undersøkelser?

Vannlopper er små krepsdyr. 

Vi finner antallet vannlopper i et akvarium ved å telle antallet individer i en vannprøve som vi 
kjenner størrelsen på.

P107180 Senit SF naturfag Vg1 BM 523494 Book.indb   13P107180 Senit SF naturfag Vg1 BM 523494 Book.indb   13 25.05.2020   09:0525.05.2020   09:05



14 | 

UTFORSKING AV 
UNIVERSET

TEMA

UNIVERSET ER GIGANTISK
Vi vet ikke nøyaktig hvor stort universet er, ettersom vi ikke kan se ytterkanten av 
det – hvis en ytterkant eksisterer. Vi kan teoretisk sett se ca. 46 milliarder lysår i alle 
retninger. Det er dette som kalles det observerbare universet. Det ligger objekter 
lenger vekk enn 46 milliarder lysår også, men stråling fra disse objektene har ikke 
rukket å nå oss i løpet av den tiden universet har eksistert. Universet er alt rom vi 
kjenner til, all tid og alt det inneholder som for eksempel planeter, stjerner og 
galakser. De delene av universet vi mennesker kan observere, er 93 milliarder lysår 
i diameter.

        NORSK NORDLYSFORSKER
Professor Kristian Birkeland (1867–1917) la grunnlaget for mye av dagens 

forskning innenfor rom- og solfysikk. Nordmannen var den første som 
skjønte at nordlyset hadde en sammenheng med de elektromagnetiske 

stormene fra sola. Han hadde en teori om at nordlyset skyldtes ladde 
partikler fra sola. Birkelands teori har holdt stikk den dag i dag. Hans 
nordlysteori var på den tiden ikke mulig å bevise, og den møtte 
massiv kritikk. Først da det var mulig å gjøre målinger fra satellitter, 
ble nordlysteorien hans bekreftet.

For å forsøke å bevise teorien sin bygde Birkeland en modell av 
jorda, som han så satte inn i en glassboks. Ved hjelp av elektrisitet 

laget han et magnetfelt rundt jordmodellen og undersøkte hva som 
skjedde når han tilførte ladde partikler. De ladde partiklene ble 

fanget inn av jordmodellen sitt magnetfelt og ledet ned mot området 
rundt polene, akkurat slik som nordlyset gjør i virkeligheten.

Birkeland mente at prosessen vil være identisk og foregå samtidig ved  
begge polene.

Professor Kristian Birkeland fant 
ut at nordlyset var elektrisk 
ladde partikler fra sola.
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1 Fotavtrykkene etter 
astronautene på månen er 

der fremdeles, siden det ikke 
er vind og vann som påvirker 

støvet på månen. Man regner med 
at avtrykkene vil være der i minst 
10 millioner år!

2 Da de første astronautene 
barberte seg i rommet, fløt de 
vektløse skjeggstubbene opp til 
taket. Det måtte utvikles en egen 
barbermaskin med innebygd 
støvsuger!

3 Ett år på Neptun tar det 165 
jord-år å gjennomføre. Det betyr 
at siden planeten ble oppdaget 
i 1846, har det kun gått ett år!

4 Det høyeste fjellet i vår del 
av universet er lokalisert på Mars 
og har fått navnet Olympus Mons. 
Det er 25 kilometer høyt, noe som 
tilsvarer tre ganger høyden på 
Mt. Everest!

5 Lys fra fjerne stjerner og 
galakser trenger svært lang tid for 
å nå oss, og det vi ser når vi kikker 
opp på himmelen, er objekter slik 
de så ut for hundre, tusen og til og 
med millioner av år siden! Når du 
ser på stjernehimmelen, ser du 
faktisk tilbake i tid!

5SVEVENDE 
FAKTA

Fotavtrykket fra de første menneskene  
på månen vil være der i 10 millioner år.

VOYAGER
Voyager 1 og 2 er to amerikanske romsonder som ble 
skutt opp i 1977. Hovedformålet med romsondene var 
utforskning av planetene Jupiter og Saturn. Sondene har 
sendt tusenvis av bilder fra solsystemet vårt tilbake til jorda. 
Vi motter fremdeles signaler fra begge sondene.

Voyager 1 og 2 har med en «plate» med bilder og lyder fra jorda. Selve 
platen er av gullbelagt kobber, og den har en diameter på 30 cm. 
Platen inneholder bl.a. 115 analoge bilder, lyd av brenninger, vind, 
fugler og dyr, musikk fra forskjellige kulturer og hilsener på 60 språk. 
Dekselet på platen viser hvordan den skal brukes og hvor den 
kommer fra.

Vi mottar fortsatt signaler fra de to Voyager-sondene. Instrumentene 
deres forventes å være i funksjon i noen år til.

Voyager 1 forlot vårt solsystem i 2012. Romsonden er i dag det 
fjerneste menneskeskapte objektet som eksisterer, og vil ikke bli tatt 
igjen av noen av de andre objektene som er skutt opp til nå.

INTERNASJONALT SAMARBEID I VERDENSROMMET
Den internasjonale romstasjonen er den norske betegnelsen på ISS, 
The International Space Station, som er en stor, permanent bemannet 
romstasjon i lav bane rundt jorda. Her lever og jobber forskere fra hele 
verden. European Space Agency (ESA) har sju sentre som deltar 
i ISS-programmet. Mange av eksperimentene blir styrt fra bakken. 
Norske forskere er med og bidrar til forskning på ISS. På NTNU har 
forskerne ved CIRis i Trondheim fokus på hvordan planter kan leve og 
vokse i lukkede systemer. I verdensrommet er det svært viktig at vann 
og næringsstoffer kan resirkuleres. Nye løsninger for matproduksjon i 
verdensrommet kan gi ny kunnskap om matproduksjonen på landjorda også.

Voyager og 
«gullplaten»
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1.4 Feil og feilkilder
Når vi gjør observasjoner, kan det oppstå feil. Det kan være en tilfeldig feil, for 
eksempel fordi vi teller feil eller leser av en feil verdi på et måleinstrument.

Når et instrument vi bruker, ikke er riktig innstilt, får vi en feil i alle målingene 
vi gjør. Vi snakker da om en systematisk feil. Risikoen for at det kan være 
unøyaktigheter og feil i undersøkelser, kan reduseres gjennom nøyaktighet 
og riktig bruk av måleinstrumenter.

Det er vanlig at vi i en undersøkelse har med en vurdering av mulige 
feilkilder og den betydningen de kan ha for resultatet. Det gir oss et grunnlag 
for å vite hvor sikre resultatene er. I undersøkelsen av vannlopper ville for 
eksempel en ujevn fordeling av vannloppene i akvariene være en mulig 
feilkilde.

Tenk igjennom

Hvordan tror du livet på jorda ville ha vært om DNA-molekylet, 
arvestoffet, aldri gjorde noen tilfeldige feil når det ble kopiert?

MÅLEUSIKKERHET

Selv om vi er sikre på at vi ikke har gjort feil, er det en viss usikkerhet i de 
dataene vi har samlet. Usikkerhet i målinger er ikke det samme som feil. Hvis 
den samme målingen gjentas mange ganger, er målingen sikker om vi får det 
samme svaret hver gang (forutsatt at vi måler det samme).

Hvor stor usikkerhet vi kan akseptere, er avhengig av hva vi måler, og hva 
hensikten er. Måler vi avstanden fra jorda til månen og finner at usikkerheten 
dreier seg om noen centimeter, regner vi denne usikkerheten som svært liten. 
Men får vi en usikkerhet på flere centimeter når vi måler lengden av et bord, 
er usikkerheten altfor stor til at vi kan akseptere den.

Får vi et måleresultat som avviker mye fra de andre, kan det tyde på at vi har 
gjort en feil. Da bør vi kontrollere resultatene ved å gjøre flere målinger.

Måleusikkerhet forteller hvor sikre vi kan være på at et måleresultat er 
helt riktig. Vi kan redusere måleusikkerheten ved å gjennomføre samme 
måling flere ganger.

 ⊲ Feilkilde
Forhold som kan bidra til at det 
forekommer feil eller unøyaktigheter i 
en undersøkelse

8,6 eller 8,8? Den beste avlesningen 
her er 8,6.
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KONTROLLPRØVE

I et forsøk kan vi observere effekt ved å bruke en prøve som er uendret 
gjennom forsøket. Dette kaller vi en kontrollprøve. Dersom vi skal undersøke 
om lavere temperatur påvirker hvor lenge en tomat holder seg frisk, kan vi 
legge en tomat i romtemperatur som en kontrollprøve og en tomat i kjøle-
skapet. Etter noen dager kan du observere effekten av å senke temperaturen 
ved å sammenlikne de to tomatene.

Dersom du vil undersøke hvilken effekt salt har på hvor fort jern ruster i vann, 
kan du lage to prøver: en kontrollprøve der en jernspiker står i et reagensrør 
med vann fra springen, og en prøve som også har vann fra springen, men nå 
heller du litt salt i vannet. Etter en ukes tid kan du observere effekten av saltet 
ved å sammenlikne de to prøvene.

Å MÅLE MED SAMME MÅL

Tidligere var det vanlig å oppgi lengde eller avstand i fot. Det er fortsatt vanlig 
å bruke denne lengdeenheten for båter og for flyhøyde i luftfarten. 
Opprinnelig svarte en fot til lengden av foten til en voksen mann. En fot ble 
delt inn i tolv tommer. Men fotlengden varierer som kjent, og en fot var ingen 
sikker måleenhet. Derfor ble meter (m) innført som internasjonal enhet for 
lengde. Måleenheten fot ble da satt til 31,375 cm. Men i Storbritannia og USA 
ble det bestemt at en fot skulle være 30,48 cm. I en verden med stadig 
økende kontakt var det uholdbart å ha ulike lengder på samme enhet.

For å gi sikrere og mer nøyaktige målinger er det nå innført internasjonale 
måleenheter for blant annet tid, masse og temperatur. Dette kaller vi   
SI-systemet.

SI-systemet bygger på det metriske målesystemet.

Størrelse Internasjonal enhet Forkortelse

lengde meter m

masse kilogram kg

tid sekund s

temperatur kelvin K

Tenk igjennom

Vannets kokepunkt er lavere på høye fjell, slik som toppen av Mount 
Everest. Vil det samme gjelde for vannets frysepunkt?

HAR DU PRØVD DETTE?
Ha vann i et glass til det er 
omtrent halvfullt. Rør inn 6 
spiseskjeer salt, og hell 
forsiktig i mer rent vann til 
glasset er nesten fullt. Pass på 
å helle det rene vannet svært 
forsiktig i saltløsningen, prøv å 
ikke blande løsningene. Putt 
et egg forsiktig i vannet. Hva 
ser du? Hvorfor skjer dette?
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TABBE
11. desember 1998 ble romfartøyet Mars Climate Orbiter skutt opp fra Cape 
Canaveral i Florida. Romfartøyet skulle studere klimaet og forekomsten av 
vann og karbondioksid på overflaten av planeten Mars. 23. september 1999 
var romfartøyet framme ved Mars, og kontrollsenteret startet rakettmotorene 
for å få fartøyet inn i riktig bane rundt planeten. Da gikk det fullstendig galt. 
Fartøyet kom inn i planetens atmosfære i altfor lav høyde og ble fullstendig 
ødelagt av friksjonen og påkjenningene i møtet med planetens atmosfære. 
Ingen kunne forstå hvordan dette kunne skje, alt var blitt beregnet i minste 
detalj. Men årsaken var at en person hadde blandet sammen engelske 
enheter og de offisielle internasjonale enhetene i beregningene som skulle 
styre fartøyet i riktig bane.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hva kan en feilkilde i et forsøk være?
2 Hvorfor bruker vi kontrollprøve i et eksperiment?
3 Hva mener vi med måleusikkerhet?
4 Hvorfor har vi innført SI-systemet?

1.5 Den vitenskapelige rapporten
Når du skal presentere undersøkelsen din vitenskapelig, er det vanlig å skrive 
en rapport basert på det forsøket du har gjennomført. Rapporten skal kunne 
leses av alle med en tilsvarende faglig bakgrunn som din egen. Språket skal 
være kortfattet og presist med bruk av naturfaglige begreper anvendt i riktig 
sammenheng. Metodene som er brukt i forsøket, må være lette å forstå for 
andre og inneholde fullstendig informasjon, slik at forsøket kan gjentas på 

Planlagt høyde:
226 km Faktisk høyde: 57 km

Mars

Mars Climate Orbiter kom for lavt inn i atmosfæren til Mars.
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bakgrunn av det du har skrevet. Diskusjonsdelen skal være utdypende og 
beskrive eventuelle feilkilder. Dersom du har en hypotese med i forsøket, skal 
konklusjonen din gi svar på om hypotesen stemmer eller ikke.

1.6 Årsakssammenheng og sammenfall
De størrelsene vi måler, kaller vi variabler. Når kan vi si at det er en direkte 
sammenheng mellom to variabler?

For eksempel er det en sammenheng mellom høyde og vekt. Høye 
mennesker er ofte tyngre enn de som er lavere. Når den ene variabelen øker, 
så øker den andre. 

Men selv om vi finner en sammenheng mellom to variabler, er det ikke alltid at 
den ene variabelen er årsaken til den andre. Før vi trekker en konklusjon, må 
vi se på hva variablene har til felles.

Du har kanskje lest en slik avisoverskrift: «Folk som spiser sjokolade daglig, 
lever lenger.» Men det er ikke nødvendigvis sjokoladen som er årsaken. 
Kanskje er det mer sannsynlig at de som spiser sjokolade, har bedre økonomi 
og koser seg mer? Innenfor forskningen bruker vi begrepene årsaks-
sammenheng (kausalitet) og sammenfall (korrelasjon).

Et annet eksempel kan være at vi ønsker å finne ut av hva som er årsak til 
mange tannlegebesøk: Vi kan velge å sammenlikne ulike variabler. Vi starter 
med å sammenlikne data som viser antall tannlegebesøk, med data som viser 
antall hull i tennene til pasientene som kommer til tannlege. Dataene kan da 
se slik ut:

 ⊲ Variabel
Samlebetegnelse for ulike 
egenskaper som kan variere for en 
enhet

A
nt

al
l h

ul
l i

 te
nn

en
e

Antall tannlegebesøk per pasient

Her ser vi antall tannlegebesøk 
per pasient på xaksen og antall 
hull i tennene på yaksen.
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Vi kan se ut fra skjemaet at det er stor spredning i dataene. Det er derfor 
vanskelig å konkludere med at tannlegebesøket er årsak til hullene, eller at 
hullene er årsak til tannlegebesøkene. For å finne en bedre sammenheng må 
vi endre på variablene. Vi endrer bare på én variabel om gangen fordi det da 
blir enklere å se om det er akkurat denne variabelen som påvirker resultatet.

Vi kan for eksempel i stedet velge å sammenlikne antall tannlegebesøk med 
om pasienten har tannpine.

Da bytter vi altså ut variabelen om hull i tennene med variabelen tannpine.

Sammenhengen vil da se slik ut:

Vi kan lese ut fra skjemaet at dataene er samlet og viser en lineær stigning. 
Det er en tydelig sammenheng mellom disse variablene. Riktig konklusjon 
på denne undersøkelsen vil da være at det er tannpine som er årsaken til 
flere tannlegebesøk.

A
nt

al
l t

an
nl

eg
eb

es
øk

Antall tilfeller av tannpine

Her ser vi antall pasienter med 
tannpine på x-aksen, og antall 
tannlegebesøk på y-aksen.

Tannpine gir flere tannlegebesøk. 
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1.7 Fakta, påstander og argumentasjon
En påstand er et utsagn om noe som kan være sant eller usant. Eksempler er: 
«Månen er større enn jorda», og «Helium er lettere enn luft». Dersom vi 
hevder at en påstand er sann, må vi argumentere for det. Å argumentere vil si 
at vi legger fram fakta og begrunner hvorfor vi mener at disse faktaene støtter 
opp under påstanden vår. Uten fakta og en nærmere begrunnelse er det ikke 
mulig å hevde at en påstand er sann. Den blir stående som bare en påstand.

Å bruke naturfaglig argumentasjon betyr at vi støtter oss til fakta som 
stammer fra undersøkelser som bruker naturvitenskapelige metoder, enten 
det er undersøkelser vi har utført selv, eller undersøkelser andre har gjort.

VITENSKAPELIG DOKUMENTERT

Når noe er blitt undersøkt vitenskapelig mange ganger og undersøkelsene 
har gitt samme resultat, kan vi si at det er vitenskapelig dokumentert. Det er 
da ikke lenger nødvendig å argumentere for påstanden.

I reklame for blant annet helsebringende produkter kan vi finne mange 
eksempler på påståtte helseeffekter. Ofte dreier det seg om påstander som 
det ikke foreligger noe vitenskapelig dokumentasjon for.

Vitenskapelig dokumentasjon bygger på vitenskapelig metode.

TO TEORIER OM EVOLUSJON
Da Darwin la fram sitt forslag til hvordan liv på jorda hadde utviklet seg, var 
det andre forklaringsmodeller for evolusjon som eksisterte.

Darwin mente at individer i en art med gener som var best tilpasset miljøet de 
levde i, ville ha størst sjanse for å leve så lenge at de fikk formert seg. 
Dermed ville de genene etter mange generasjoner bli dominerende i forhold 
til andre gener som ikke var så fordelaktige.

En annen profilert forsker på den tiden var Jean-Baptiste Lamarck. Han mente 
at evolusjon foregikk ved at et individ lærte ting og endret seg i løpet av livet 
sitt, og at disse endringene ble ført videre til avkommet deres. Lamarck mente 
altså at tillærte egenskaper gikk i arv.

Det mest berømte eksemplet på forskjellen mellom Darwins og Lamarcks syn 
på evolusjon er forklaringen på hvordan sjiraffen har fått så lang hals. 
Lamarck mente at sjiraffen lærte seg å strekke hals i løpet av livet sitt for å nå 
opp til blader høyt oppe, at denne lærdommen ble ført videre til avkommet, 
og at halsen dermed ble gradvis lengre. Han mente altså at miljøet formet 
genene til en organisme.

HAR DU PRØVD DETTE?
Fyll et litermål med 6 dl vann. 
Legg en hel appelsin i vannet. 
Hva ser du? 
Ta opp appelsinen, skrell av 
skallet og legg den tilbake i 
vannet igjen. Hva ser du nå?
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Darwin på sin side mente at sjiraffer med gener for lang hals fikk tilgang til 
mer næring. De hadde større sjanse til å overleve og formere seg, og genene 
for lang hals ble dermed over mange generasjoner mer dominerende, slik at 
sjiraffene fikk stadig lengre hals.

Darwins teori vant fram, da det var flest bevis som støttet denne teorien, blant 
annet funn av fossiler. Det er i dag ingen i det vitenskapelige forsker-
samfunnet som tviler på Darwins evolusjonsteori. Det er imidlertid interessant 
at det er mye som tyder på at miljøet faktisk kan være med på å slå av eller 
på gener til individer, og at dette i hvert fall til en viss grad kan gå i arv. 
Vitenskapen som omhandler dette, kalles epigenetikk.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hva er en variabel?

2 Hva er viktig når du skal argumentere for en påstand?

3 Hvordan kan vi vite at noe er vitenskapelig dokumentert?

Darwins teori om giraffers lange hals vant fram fordi det var flest bevis for at denne teorien 
stemte. Bare de best tilpassede sjiraffene, med lengst hals, overlever.
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Modell av et menneskehjerte.

Modell av Jorda.

1.8 Modeller av virkeligheten
Når vi studerer naturen, oppdager vi hvor sammensatt ting kan være, og hvor 
vanskelig det er å forstå alt. Vil vi danne oss et bilde av den sammensatte 
virkeligheten, kan en modell være til hjelp. Modeller er alltid en forenkling 
av virkeligheten. I en modell kan vi utelate detaljer som ikke er relevante, 
eller som vi ikke er sikre på. Modeller har derfor begrensninger. Mange 
av figurene og beskrivelsene i denne boka er modeller av virkeligheten.

Digitale simuleringer av naturfaglige fenomener bruker også modeller. 
Digitale simuleringer brukes i mange sammenhenger. Noe vi alle har et 
forhold til, er været, og for å kunne gi værprognoser bruker man ofte 
digitale simuleringer. Detaljerte prognoser med temperatur, nedbør, sol, 
vind og skyer kan lages takket være erfaringer fra observasjoner som er 
lagret og analysert over lang tid. Den samme framgangsmåten brukes også 
når andre prognoser lages. Dataprogram simulerer hva som kommer til å skje, 
på bakgrunn av data fra tidligere erfaringer og den informasjonen som mates 
inn. Det er lettere å oppfatte informasjon om vindstyrke og retning i en 
animasjon enn samme informasjon gitt i tabeller, tekst og tale.

En type modeller som har fått mye oppmerksomhet, er klimamodeller. 
En klimamodell er en matematisk modell der alle eller de viktigste faktorene 
som påvirker klimaet, er innarbeidet. Den skal stemme med fortidens klima-
endringer, og den skal fortelle hva som kommer til å skje med klimaet 
i framtiden under gitte omstendigheter. Vi kan endre faktorer som CO2-
konsentrasjonen i atmosfæren eller strålingsintensiteten fra sola, og modellen 
forteller oss hvordan dette vil påvirke klimaet. En klimamodell kan altså 
hjelpe oss til å forstå hvordan menneskets påvirkning kan slå ut på klimaet 
i framtiden.

Problemet er at vi fortsatt ikke vet alt om hvordan de enkelte 
faktorene virker inn på klimaet, og det er derfor en viss 

usikkerhet knyttet til de prognosene vi lager ved hjelp 
av  klimamodeller.

Den uenigheten vi kan se mellom enkelte 
klimaforskere, handler ofte om hvor stor 
usikkerheten på prognosene er. Storm og Yr bruker 
ulike værmodeller. Derfor kan værvarslene de gir, 
noen ganger bli ulike.

 ⊲ Prognose
En forutsigelse om hvordan noe vil 
utvikle seg framover i tid
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DAGENS VÆRVARSEL
Ved hjelp av klimamodeller kan forskere lage prognoser for utviklingen av 
klimaet i en bestemt tidsperiode, for eksempel i de nærmeste femti årene. 
Værmodeller er meteorologenes redskap når de skal lage prognoser for 
hvordan været utvikler seg de nærmeste timene og dagene. For å kunne 
si noe om atmosfærens tilstand i timene og dagene som følger, trenger 
meteorologene mest mulig informasjon om atmosfærens tilstand i øyeblikket. 
Ferske data om hvordan tilstanden er, blir hentet fra målestasjoner spredt 
rundt hele kloden. Dataene blir matet inn i værmodeller, som er kompliserte 
matematiske dataprogrammer som kan behandle store datamengder. For å 
lage et værvarsel blir data kjørt i flere ulike værmodeller. Dersom prognosene 
de ulike modellene gir, stemmer godt overens med været i øyeblikket og med 
hverandre, har vi et ganske sikkert værvarsel. Stemmer modellenes 
prognoser dårlig overens, må meteorologene justere og foreta egne 
vurderinger av værsituasjonen. Da hender det også av og til at værvarselet 
ikke helt stemmer med hvordan været faktisk blir.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Når bruker vi modeller i naturvitenskapen?

2 Hva kan en klimamodell brukes til?

3 Hva er en prognose?

1.9 Naturvitenskap og kildekritikk
Som tenkende mennesker bør vi ha en kritisk holdning til alle ideer og 
oppfatninger, også våre egne. Vi bør finne fram til de beste argumentene 
og prøve å endre våre meninger og overbevisninger når det viser seg at vi 
tar feil. Kritisk tenkning er ikke synonymt med å tro blindt på vitenskapen, 
men den er god å støtte seg til, rett og slett fordi den har en tendens til å ta 
mindre feil enn alternative kilder.

Hvilken kilde velger 
du å stole på?

Værvarslet kan noen ganger variere 
ut fra hvilke data som er brukt, og 
meteorologenes egne vurderinger.

P107180 Senit SF naturfag Vg1 BM 523494 Book.indb   24P107180 Senit SF naturfag Vg1 BM 523494 Book.indb   24 25.05.2020   09:0525.05.2020   09:05



NATURVITENSKAP | 25

KILDEKRITIKK

Når du ser nyheter på tv eller leser noe på internett, bør du vurdere om det 
som blir sagt eller skrevet, er sant. Hvem og hvilken kilde velger du å stole 
på? På internett kan alle dele informasjon og meninger. På mange blogger 
og diskusjonssider finnes det påstander som kan være helt feil, men uten 
at de som har skrevet det, har forstått at det er galt.

Det å være kritisk til en kilde betyr at vi vurderer avsenderen av et budskap 
og undersøker om informasjonen er vitenskapelig bevist. Kilder som ikke 
baserer seg på vitenskapelige bevis, er mindre troverdige.

Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen 
av informasjon og troverdigheten til informasjonen.

I vår hverdag kan vi dele kildekritikk inn i tre ulike hovedområder:
• I dagligtale brukes kildekritikk gjerne om evne til å skille seriøse fra 

useriøse informasjonskilder eller evne til å utvise sunn kritisk sans til 
informasjon.

• I forskning er kildekritikk en metode for hvordan man systematisk vurderer 
kilder ut fra hvem som har skapt kilden og til hvilket formål, ofte ved å 
sammenlikne hva man vet fra andre kilder.

• I journalistikk er kildekritikkbegrepet blitt innført om det å vise kritisk sans 
til hvordan kilder forsøker å påvirke budskapet.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hvordan kan vi vurdere påliteligheten av en kilde?

2 Hvordan brukes kildekritikk i forskningen? 

1.10 Risikovurderinger og avfallshåndtering
Når vi skal gjøre et eksperiment som inneholder bruk av utstyr eller 
kjemikaler, må vi gjennomføre en risikovurdering av det vi planlegger å gjøre, 
slik at vi kan velge å la være å gjøre eksperimentet eller sette i verk tiltak som 
minker risikoen for eksperimentet.

Her skal vi se på hvordan vi gjør en risikovurdering av et eksperiment der vi 
antenner metallet magnesium.

Det første vi gjør når vi skal risikovurdere denne aktiviteten, er å identifisere 
mulige kilder til risikoen og områder som kan bli berørt. Det kaller vi 
risikoidentifisering. Utstyret vi bruker, er magnesiumbånd, klype, fyrstikker, 
vernebriller, gassbrenner og glasskål. Vi holder magnesiumbåndet i flammen 
fra gassbrenneren.

 ⊲ Risikoidentifisering
Oversikt over mulige hendelser som 
kan ha konsekvenser som ikke er 
i samsvar med dine mål eller ønsker 
i et eksperiment

 ⊲ Risikoanalyse
En forståelse av risikoene ved et 
eksperiment

 ⊲ Risikoevaluering
Oversikt over hvilke risikoer som må 
håndteres, prioritering av dem og 
i tillegg svar på hvordan avfall skal 
håndteres
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I dette forsøket kan kilder til risiko være gassbrenner og magnesiumbånd. 
Magnesium er et metall som ved antennelse gir fra seg et skarpt lys, og det 
blir røyk. Reaksjonen skjer raskt, og vi får dannet magnesiumoksid, som vi kan 
se som hvit aske.

Det andre steget i risikovurderingen er en risikoanalyse. Risikoanalyse 
handler om å få en forståelse av risikoen ved å gjøre dette forsøket. I en 
risikoanalyse skal du se på hva som kan skje, og hvilke konsekvenser det kan 
få. Du skal også se på hvor sannsynlig det er at dette skjer. I praksis vil en 
uønsket hendelse kunne ha mange forløp og få mange ulike konsekvenser.

Risikoanalysen ved gjennomføring av dette forsøket er å vurdere 
faremomentene. En mulig hendelse kan være at det brennende 

magnesiumbåndet eller flammen fra gassbrenneren antenner andre 
gjenstander i nærheten. Hvis vi tenker på helse, kan det sterke lyset 

gi synsskader ved direkte eksponering, og den sterke varme-
utviklingen kan forårsake brannskade. I tillegg vil det bli 
røykutvikling som kan irritere luftveiene.

Det tredje steget i risikovurderingen er risikoevaluering. Formålet 
med risikoevalueringen er å bestemme hvilke av risikoene som 
det er viktig å ta hensyn til. Her kan det være nyttig å lage en 
prioritert rekkefølge av mulige risikoer og hvordan de skal 

håndteres. Dette gjelder også håndtering av farlig avfall.

En risikoevaluering av dette eksperimentet vil være at det er trygt 
å gjennomføre så lenge vi tar hensyn til at det er en åpen flamme 

i forsøket, at lysutviklingen er sterk, og at det utvikles røyk. Utstyret vi 
bruker, må derfor ikke være brennbart, ingen må se direkte på flammen, 

vernebrillene må være på under hele forsøket, og det må være avtrekk 
i rommet eller forsøket gjøres utendørs. Avfallet blir magnesiumoksid, som 
ikke utgjør noen trussel for miljøet og kan kastes i vanlig restavfall. Rester 
av magnesiumbåndet kan kastes i brennbart avfall.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hva er de tre stegene i risikovurdering?

2 Gi eksempel på et forsøk der det vil være hensiktsmessig 
å risikovurdere hva som skjer.

3 Hva mener vi med avfallshåndtering?

HAR DU PRØVD DETTE?
Tøm eddik i en beholder og 
strø over litt natron eller 
bakepulver. Vent til brusingen 
avtar. Blås såpebobler forsiktig 
over beholderen (ikke ned i 
den). Hva skjer nå? Hva skjer 
med såpeboblene dersom du 
øser eddikvannet forsiktig ut 
av beholderen?

Magnesium  
brenner med en skarp 
hvit flamme.
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SAMMENDRAG
NATURVITENSKAP

 ⊲ Vi skaffer oss kunnskap gjennom erfaringer og opplevelser.

 ⊲ Forskerne bygger sin kunnskap på tidligere forskning og videreutvikler 
slik forståelsen for å få enda dypere innsikt.

 ⊲ Naturvitenskapelig metode er systematisk innhenting av informasjon 
gjennom nøye undersøkelser og metoder.

 ⊲ Undersøkelser er grunnlaget for naturvitenskapelig tenkning.

 ⊲ En hypotese er en antakelse eller påstand om noe som vi kan teste.

 ⊲ Å observere er å samle data gjennom målinger.

 ⊲ Måleusikkerhet sier noe om hvor sikre vi kan være på at et måleresultat 
er riktig.

 ⊲ Når en variabel viser en direkte sammenheng med en annen variabel, kan 
vi si at det er en sammenheng mellom de to variablene.

 ⊲ En påstand er et utsagn om noe som kan være sant eller usant.

 ⊲ Vitenskapelig dokumentert er når noe er blitt undersøkt vitenskapelig 
mange ganger, og undersøkelsene har gitt samme resultat.

 ⊲ Modeller er en forenkling av virkeligheten.

 ⊲ Det å være kildekritisk betyr at vi vurderer avsenderen av et budskap 
og undersøker om informasjonen er vitenskapelig bevist.

 ⊲ Risikovurdering av et eksperiment innebærer at vi ser på mulige hendelser 
som kan oppstå under et forsøk eller feltarbeid, og vurderer dette opp mot 
helse, miljø og sikkerhet.

HVA HAR JEG LÆRT?

Gå sammen i par og les sammendraget. Lag et tankekart der dere 
oppsummerer temaet naturvitenskapelig metode.
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1 Hvorfor er naturvitenskapelig kunnskap 

viktig i dagens samfunn?
2 Hva mener vi med empirisk kunnskap?
3 Gi et eksempel på at valg basert på 

kunnskap er bedre enn valg basert på 
magefølelse.

4 Hva bruker vi hypoteser til i naturfag?
5 Hva betyr det at vi verifiserer en teori?
6 Når må en teori testes på nytt?
7 Forklar påstanden: «Det er kun 

falsifisering av en teori som bringer 
vitenskapen videre.»

8 Gi eksempler på hvordan vi kan 
systematisere observasjoner.

9 Hvordan kan vi gjøre observasjoner 
i naturfag?

10 a  Er fargen i det midtre feltet lik 
i begge ender? Sjekk ytterfeltene 
med papir. Hvordan ser det mindre 
feltet ut nå?

b Klarer du å se både ansiktene 
og vasen?

c Se på bildet nedenfor. Hjernen din 
fyller ut den manglende 
informasjonen slik at du ser en firkant 
selv om sidene mangler.

d Hvilken av de vertikale linjene er 
lengst?

11 Hvilken feilkilde hadde det første 
eksperimentet Spallanzani gjorde da 
han ville finne ut hvordan flaggermus 
navigerer?

12 Hvordan vil du gå fram for å finne ut hvor 
mange vannlopper det er i et akvarium 
som rommer 100 liter?
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Gruppe Framgangsmåte Antall 
prøver

Prøve
størrelse

Antall individer i 
prøven(e)

Beregning av antall individer 
i akvariet

I Prøver fra ulike 
steder i akvariet

3 200 ml 40, 72, 47 (40 + 72 + 47) : 3 = 53
53 · 1000 = 53 000

II Prøver fra ulike 
steder i akvariet

5 100 ml 31, 28, 18, 40, 22 (31 + 28 + 18 + 40 + 22) : 5 = 27,8
27,8 · 2000 = 55 600

III Prøver fra 
overflaten

5 100 ml 35, 41, 30, 40, 38 (35 + 41 + 30 + 40 + 38) : 5 = 36,8
36,8 · 2000 = 73 600

IV Prøver fra ulike 
steder i akvariet

5 100 ml 34, 20, 29, 41, 17 (34 + 20 + 29 + 41 + 17) : 5 = 28,2
28,2 · 200 = 5640

13 Fire elevgrupper skal forsøke å finne ut 
hvor mange vannlopper det er i et 
akvarium. Akvariet rommer 200 liter. 
Tabellen ovenfor viser hvordan 
gruppene gikk fram, og hvilke resultater 
de fant. Kommenter arbeidet til hver av 
gruppene.

14 Nevn tre feilkilder som kan oppstå når 
du gjør et forsøk i naturfag.

15 Hva er måleusikkerhet?
16 Naturfagsalen på Charlottenlund 

videregående skole er ca. 69 m2. 
Elevene i klasse 1B målte naturfagsalen 
og regnet ut arealet. De fikk disse 
resultatene:

69,1 m2 – 69,5 m2 – 69,2 m2 – 68,9 m2 
– 69,8 m2

Regn ut gjennomsnittet av resultatene 
og måleusikkerheten i undersøkelsen. 
Diskuter årsakene til at elevene fikk 
ulike resultater.

17 Hvorfor bruker vi noen ganger 
kontrollprøve i et forsøk?

18 Nevn et eksempel på et forsøk der 
du ville brukt kontrollprøve.

19 Skriv 15 fot med en SI-enhet.
20 Hvorfor er SI-systemet viktig?
21  Hvilke enheter har SI-systemet for 

lengde, masse, tid og temperatur?
22 Hvorfor skriver vi rapport etter et forsøk?
23 Hva er viktig når du forklarer metodene 

du har brukt i et forsøk?

24 Hva må du tenke på når du formulerer 
deg i en naturfagsrapport?

25 Når kan vi si at dataene vi måler, har en 
sammenheng?

26 Se på figuren. Hva viser dette 
diagrammet?

27 Hva betyr det å bruke naturfaglig 
argumentasjon?

28 Når kan vi si at noe er vitenskapelig 
dokumentert?

29 Når er det hensiktsmessig å bruke 
modeller?

30 Når bruker vi kildekritikk?
31 Nevn en kilde som du synes er 

troverdig.
32 Klaus skal gjøre et forsøk der han skal 

undersøke hvordan magnesium brenner. 
Hvilke kilder til risiko kan det være 
i dette forsøket?

33 Lag en risikoanalyse av forsøket 
«Varm drikk i kopp».
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Antall tannlegebesøk per pasient
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35 Hva skal til for at vi skal kunne ha 
utbytte av å gjøre et forsøk?
Hva mener du? Begrunn svaret ditt.

36 Lag hypoteser.
a  På månen er det ikke luft, men månen 

har gravitasjon, slik som på jorda, bare 
mindre. Astronauten Greg Scott gjorde i 
1972 et eksperiment på månen. Han 
slapp en fjær og en golfball samtidig mot 
bakken. Lag en hypotese på hva du tror 
kommer til å skje.

b  Sett en tom brusboks av aluminium på 
gulvet. La en medelev stå med en fot på 
boksen med hele sin tyngde. Lag en 
hypotese om hva du tror skjer dersom 
du slår midt på boksen med en linjal 
(mens personen fortsatt står på boksen). 
Forklar resultatet ditt.

40 Lag spørsmål og svar fra teksten.
Lag spørsmål fra kapitlet der
a  svaret kan finnes direkte i teksten
b svaret står flere steder i teksten
c  svaret ikke finnes direkte i teksten, men 

du finner viktig informasjon der
d  du ikke trenger å lese teksten for å vite 

svaret

37 Riktig eller galt?
Hvilke påstander mener du er riktige? 
Begrunn svaret ditt.

I forskning ser vi ofte etter om noe 
gjentar seg, slik at vi kan framstille det 
i en modell eller formel.
Lamarcks evolusjonsteori var den som 
ble mest anerkjent.
En hypotese er en antagelse om hva vi 
tror kommer til å skje i et forsøk.
En kontrollprøve skal være uforandret 
gjennom hele forsøket.
En prognose forteller oss om fortiden.
Vi bruker kildekritikk kun i naturfag.
Professor Kristian Birkeland forsket på 
nordlyset.

39 Øv på ord.
Lag deg et tokolonnenotat der du skriver en 
kort forklaring på disse ordene fra teksten:

Ord Forklaring

Empiriske data
Hypotese
Falsifisering
Verifisering
Feilkilde
En variabel
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Forsøk er 
uansett gøy. Resultatet 

er ikke det viktigste

Forsøket er 
uten verdi hvis man ikke 

oppnår forventet 
resultat! 

Mange store 
oppdagelser i naturfagene 

er gjort etter et 
mislykket forsøk. 

Forsøket trenger 
ikke å gå som forventet 

for at vi skal kunne 
lære noe? 
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Tre grunner til at vitenskap er så 
vanskelig å forstå
Vickie Isabella Westen journalist, videnskab.dk Publisert fredag 23. mars 
2018 – 05:00

Anja C. Andersen er Danmarks første professor i offentlighetens forståelse 
for naturvitenskap og teknologi. Her peker hun på tre ting som gjør det 
vanskelig å formidle og forstå vitenskap.

Vitenskap er en kompleks størrelse. Og hvis du ikke er forsker, kan det være 
litt av en utfordring å finne ut hva som er opp og ned på den nye forskningen.

Det er nemlig noen grunnleggende trekk ved vitenskap og vitenskapelig 
metode som kan gjøre forskningsresultater utilgjengelig for ikke-forskere.

Hvorfor forskes det på områder vi ikke umiddelbart kan se at vi kan bruke til 
noe?

Og hvorfor er forskning «ny» eller «relevant» hvis det allerede er gjennomført 
tjue andre studier av samme fenomen?

Forsøk er 
uansett gøy. Resultatet 

er ikke det viktigste

Forsøket er 
uten verdi hvis man ikke 

oppnår forventet 
resultat! 

Mange store 
oppdagelser i naturfagene 

er gjort etter et 
mislykket forsøk. 

Forsøket trenger 
ikke å gå som forventet 

for at vi skal kunne 
lære noe? 

LES, SKRIV, DISKUTER
NATURVITENSKAP
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1 GRUNNFORSKNING ER VANSKELIG Å FORKLARE 
MED FÅ SETNINGER
Den viktigste grunnen til at vitenskap er vanskelig å forstå, handler om det 
som kalles grunnforskning. Hva skal vi bruke denne nye kunnskapen til?

Det er viktig å huske at forskning ikke alltid er nyttig. I hvert fall ikke med en 
gang.

Grunnforskning retter seg mot en grunnleggende forståelse av hvordan 
verden henger sammen. Vi vet ikke alltid hva vi kan bruke kunnskapen til, 
men grunnforskningen er et viktig utgangspunkt for forskning i framtiden.

For eksempel visste vi ikke at forskning på atomkjerner kunne føre til at vi fikk 
laget CT-skannere som vi i dag bruker til å undersøke pasienter ved sykehus 
uten at vi trenger å skjære i dem.

Det motsatte av grunnforskning er såkalt anvendt forskning. Et eksempel på 
anvendt forskning kan være at regjeringen bestemmer at vi skal vite mer om 
mengden plantegifter i grunnvannet. Resultatene skal brukes for å avgjøre om 
det utgjør en fare for mennesker.

2 STOR FORSKJELL PÅ SAMMENHENG OG SAMMENFALL
En annen viktig årsak til at vitenskap er vanskelig å forstå, kan være forvirring 
mellom sammenheng og sammenfall.

Du har kanskje sett en slik avisoverskrift: «Folk som drikker rødvin daglig, 
lever lenger.»

Men det er ikke nødvendigvis rødvinen som er årsaken til bedre helse. Det er 
et tilfeldig sammenfall.

Det er mer sannsynlig at de som drikker rødvin, har bedre økonomi og 
er mindre stresset, forklarer Andersen. Det er en sammenheng. Det 

som gjør den typen forskning vanskelig å avkode, er at folk ikke 
har lært å vurdere slike resultater.

Rødvinsstudiet er et godt eksempel på at det er nødvendig med 
mye forskning på samme område.

Det skyldes at mye forskning handler om å verifisere eller 
utfordre eksisterende forskning. Vi kan bare være sikre på at 

konklusjonene er holdbare, ved å forsøke å motbevise det med 
andre metoder, sier Andersen.

Vitenskapen svekkes når vi tror det er unødvendig å teste noe fordi 
vi er sikre på utfallet!

Selv om 
forskere 
konstaterer at 
antallet storker 
i et område 
sammenfaller med antallet 
barnefødsler i det samme 
området, betyr ikke det 
nødvendigvis at storker er 
årsaken til at det blir født barn.
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3 VANSKELIG BALANSE MELLOM KOMPLEKSITET OG FORMIDLING
Sist, men ikke minst, er et stort dilemma ved vitenskapsformidling at mye 
forskning er så kompleks at det kan være vanskelig å forenkle, mener 
Andersen. Jo mer kompleks forskningen er, jo større krav stilles formidlerne 
overfor.

Når man prøver å formidle eller forenkle forskningsresultater, blir det i verste 
fall likegyldig eller feil, sier Andersen, som legger til at det kan ha betydning 
for mottakerne når de først må lære masse nytt for å kunne forstå resultatene.

Noen ganger er det også vanskelig å formidle forskning når det er et budskap 
folk ikke ønsker å høre, avslutter Andersen.

 Arbeidsoppgaver

Se etter ulik informasjon.
1 Les gjennom teksten og noter deg alle setninger som omtaler 

grunnforskning.
2 Les gjennom teksten en gang til og noter deg alle setninger som omtaler 

anvendt forskning.

Hvilke av disse setningene står i teksten?
1 Vi vet ikke alltid hva vi kan bruke kunnskapen til, men grunnforskningen er 

et viktig utgangspunkt for forskning i framtiden.
2 Der det er mange storker, viser det seg at det blir født mange barn.
3 Et eksempel på anvendt forskning kan være at regjeringen bestemmer 

at vi skal vite mer om mengden plantegifter i grunnvannet.
4 Når man prøver å formidle eller forenkle forskningsresultater, blir det 

i verste fall likegyldig eller feil.
5 Jo mer kompleks forskningen er, jo sikrere blir resultatet.

Hvilke av disse setningene kan støttes av informasjonen i teksten?
1 Når vi prøver å finne et nytt grunnstoff til periodesystemet, så kaller vi det 

grunnforskning.
2 Anvendt forskning er mer nyttig for samfunnet enn grunnforskning.
3 Ofte må vi ha en del forkunnskaper for å forstå forskningsformidlere.

Hvilke av påstandene nedenfor synes du virker fornuftige? 
Begrunn valgene dine.
1 Anvendt forskning bygger på grunnforskning.
2 Jo mer kompleks forskningen er, jo mer forenklet må framstillingen være.
3 Noen ganger liker vi ikke de resultatene forskningen forteller oss.
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Måleusikkerhet
I dette forsøket skal vi se på usikkerheten i målinger. Hva er vekten til 
steinen?

Framgangsmåte
Vei steinen. Finn volumet av steinen ved å undersøke hvor mye vann den 
fortrenger i måleglasset. Formelen for tetthet er:

Tetthet = vekt (kg) / volum (dm3). Husk at 1 dm3 = 1 liter.

 ⊲ Bruk opplysningene om vekt og volum og regn ut hva tettheten 
til steinen er.

 ⊲ Sammenlikn resultatet med resten av klassen.
 ⊲ Hva vil du si om usikkerhet rundt målinger etter å ha gjort dette forsøket?

Varm drikke i kopp
Du har fått i oppgave å arrangere en fotballturnering. Under denne 
fotballturneringen skal det selges varme drikker. Før du kjøper inn kopper, 
bestemmer du deg for å undersøke hvilke kopper du bør kjøpe. Du ønsker at 
koppene skal holde drikken varm lengst mulig.

Framgangsmåte
Lag deg en hypotese om hvilken av koppene du tror er mest 
varmeisolerende. 

Bestem deg for en framgangsmåte og gjennomfør undersøkelsen. 

 ⊲ Presenter resultatet ditt og lag en faglig forklaring.

1
UTSTYR
Stein (ca. 100 gram)
Måleglass (ca. 1 liter)
Vekt

2
UTSTYR
Termometer
Varmt vann
Ulike kopper 
(pappbeger, 
isoporbeger,  
plastkopp osv.)

Vanndråper på en mynt
Du skal i dette forsøket undersøke hvor mange dråper vann du får plass 
til på en tikroning og andre mynter. Dette er et eksempel på hvordan en 
vitenskapelig undersøkelse kan foregå.

Framgangsmåte
Lag en hypotese for hvor mange vanndråper du tror det er plass til 
på tikronen før vannet renner ned fra mynten. Drypp én og én dråpe ned 
på tikronen og noter antall dråper du klarer å få plass til på mynten.

 ⊲ Forsøk å utforme en ny hypotese for antall vanndråper det er mulig å få 
plass til, ved hjelp av den erfaringen du nå har gjort.

 ⊲ Er det noen andre hensyn du vil ta denne gangen? Forklar.

Gjenta forsøket, men denne gangen begynner du med en dråpe såpe før du 
drypper på vannet.

 ⊲ Forklar det du observerer.

Gjør forsøket uten såpe på en tjuekronersmynt.

 ⊲ Hvor mange vanndråper tror du at du kan få plass til på en 
tjuekronersmynt?

 ⊲ Prøv å formulere en hypotese. Hvordan begrunner du hypotesen din?

Gjør forsøket uten såpe på et kronestykke.

 ⊲ Hvor mange vanndråper tror du at du kan få plass til på et kronestykke? 
Prøv å formulere en hypotese. Hvordan begrunner du hypotesen din?

 ⊲ Hvilke mulige feilkilder bør du ta hensyn til når du gjennomfører 
forsøkene?

3
UTSTYR
Dråpeteller
Oppvaskmiddel  
(f.eks. Zalo)
Tikronersmynter
Tjuekronersmynter
Kronestykker
Tørkepapir

Mynt med vanndråper på.

FORSØK
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Vanndråper på en mynt
Du skal i dette forsøket undersøke hvor mange dråper vann du får plass 
til på en tikroning og andre mynter. Dette er et eksempel på hvordan en 
vitenskapelig undersøkelse kan foregå.

Framgangsmåte
Lag en hypotese for hvor mange vanndråper du tror det er plass til 
på tikronen før vannet renner ned fra mynten. Drypp én og én dråpe ned 
på tikronen og noter antall dråper du klarer å få plass til på mynten.

 ⊲ Forsøk å utforme en ny hypotese for antall vanndråper det er mulig å få 
plass til, ved hjelp av den erfaringen du nå har gjort.

 ⊲ Er det noen andre hensyn du vil ta denne gangen? Forklar.

Gjenta forsøket, men denne gangen begynner du med en dråpe såpe før du 
drypper på vannet.

 ⊲ Forklar det du observerer.

Gjør forsøket uten såpe på en tjuekronersmynt.

 ⊲ Hvor mange vanndråper tror du at du kan få plass til på en 
tjuekronersmynt?

 ⊲ Prøv å formulere en hypotese. Hvordan begrunner du hypotesen din?

Gjør forsøket uten såpe på et kronestykke.

 ⊲ Hvor mange vanndråper tror du at du kan få plass til på et kronestykke? 
Prøv å formulere en hypotese. Hvordan begrunner du hypotesen din?

 ⊲ Hvilke mulige feilkilder bør du ta hensyn til når du gjennomfører 
forsøkene?

3
UTSTYR
Dråpeteller
Oppvaskmiddel  
(f.eks. Zalo)
Tikronersmynter
Tjuekronersmynter
Kronestykker
Tørkepapir

Mynt med vanndråper på.
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Hvilket legeme synker raskest?
Du skal i dette forsøket utforske hvilket legeme av modelleire som synker 
fortest i en sylinder fylt med vann.

Framgangsmåte
Lag en hypotese om hvilken fasong en leirklump må ha for å synke raskest 
mulig i vann. Tegn en modell av leirklumpen og utform denne klumpen. Mål 
tiden det tar fra du slipper leirklumpen i vannet til den passerer den 
oppmerkede mållinja like over bunnen i sylinderen.

 ⊲ Forsøk å utforme en ny hypotese ved hjelp av den erfaringen du nå har 
gjort.

Prøv å utforme en ny leirklump som synker enda raskere i vann. Slipp den nye 
modellen ned i sylinderen igjen og ta tiden.

 ⊲ Utform en siste hypotese om leirklumpmodellen og test ut denne 
hypotesen.

 ⊲ Hvor godt stemte resultatene med hypotesene dine?
 ⊲ Hvordan kan du ut fra gjennomføringen av dette forsøket si noe om den 

naturvitenskapelige forskningsmetoden?

Knuses egget?
Du skal undersøke egenskapene til en ikke-newtonsk væske.

Framgangsmåte
Mål opp 150 gram med maisennamel og ha det i en bolle. Hell litt vann i melet 
og rør forsiktig. Prøv deg fram til du har fått en tykk, men bevegelig 
konsistens. (Tips: Dersom løsningen minner om pannekakerøre, er den for 
tynn. Da må du røre inn mer mel.) Prøv å røre i løsningen med en skje eller 
fingeren din. Hva kjenner du? Slå med lett hånd på løsningen. Hva skjer?

Nå skal du undersøke mer om egenskapene til en ikke-newtonsk væske.

Legg egget forsiktig i en brødpose, og hell maisennaløsningen i posen. Knytt 
godt igjen. (Bruk gjerne en pose til utenpå for å unngå at det lekker fra posen.)

 ⊲ Hva tror du skjer med egget når du slipper posen fra 1 meter og ned på et 
gulv? Lag en hypotese.

Gjennomfør forsøket og dokumenter resultatet.

 ⊲ Hvilke egenskaper har en ikke-newtonsk væske?
 ⊲ Foreslå bruksområder eller produkter der det kan være lurt å bruke 

ikke-newtonske væsker.

4
UTSTYR
Sylinder fylt med vann
Stoppeklokke
Modelleire

5
UTSTYR
Termometer
Varmt vann
Ulike kopper 
(pappbeger, 
isoporbeger,  
plastkopp osv.)
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Tetthetssøyle
Framgangsmåte
Lag en hypotese om hva du tror vil skje når vi blander disse stoffene. Bland 
noen dråper konditorfarge i vannet. Mål vekten av 50 ml vann, 50 ml sirup 
og 50 ml matolje. 
Regn ut tettheten til hvert av stoffene etter formelen:  
Tetthet = vekt (kg) / volum (dm3). (Husk at du må gjøre om enhetene til gram og dl.) 
Hell først vann med farge i begerglasset. Hell forsiktig sirup i begerglasset. 
(Tips: Det kan være lurt å holde begerglasset litt på skrå og så helle langs 
med kanten.) Hell til slutt matolje forsiktig i begerglasset.

 ⊲ Observer hva som skjer.

Slipp en metallmutter forsiktig ned i løsningen. Slipp en plastkork ned i 
løsningen. Slipp en legobit eller et liknende materiale forsiktig ned i 
løsningen.

 ⊲ Hvor la de ulike bitene seg i løsningen? Hvorfor skjedde dette?
 ⊲ Presenter resultatet ditt, og lag en faglig forklaring på det som skjedde. 

Stemte hypotesen?

Værhane
I dette forsøket skal du bygge en værhane som kan måle og loggføre 
vindretningen gjennom en dag. Stemmer målingene med værmeldingene for 
dagen du har målt?

Framgangsmåte
Sett flaska i blomsterpotta slik at den står stabilt. Klipp ut 
en figur til værhanen fra den laminerte pappen. Lag et 
lite hull i toppen på flaska, og stikk den ene 
blomsterpinnen gjennom. Fest den andre 
blomsterpinnen vinkelrett på den første, og fest 
værhanen i den vannrette blomsterpinnen. Teip 
microbiten til værhanen, og sjekk at den måler riktige 
verdier når du roterer værhanen.

 ⊲ Start målingene og la værhanen stå gjennom en dag.
 ⊲ Hent målingene over til datamaskinen, og 

sammenlikn verdiene gjennom dagen med lokale 
værmeldinger.

6
UTSTYR
Et begerglass
50 ml vann
50 ml sirup
50 ml matolje
Konditorfarge
En liten mutter
En plastkork
En middels stor legobit 
eller annet liknende 
materiale
Digital vekt
Målesylinder

7
UTSTYR
En blomsterpotte
En tom flaske
Laminert papp
Saks
Teip
To blomsterpinner
Microbit med 
batteripakning

I Skolestudio finner 
du et kodeforslag til 
dette forsøket.
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KAPITTEL 2

HVORFOR KAN NOEN 
DYR GÅ PÅ VANNET?
Det finnes flere dyr som går på vannoverflaten. Dette tynne overflate
sjiktet til vann kalles overflatehinnen. Det har mange trekk felles med 
en utspent, elastisk membran. En binders som vi forsiktig legger i rent 
vann, blir liggende der i en forsenkning på overflaten. I en dråpe virker 
overflaten som en liten sekk som strammer seg rundt væsken, og derfor 
får dråpen kuleform. Den samme effekten gjør det mulig for noen 
insekter og dyr å gå på vannet.

Vannløperne beveger seg rundt på overflatehinnen. Det er mulig fordi 
vannløperne er kledd med vannavstøtende hår, og fordi de har lange 
bein som fordeler kroppsvekten over et stort areal. Selv om det bare 
er små dyr som får til å gå på vannet i lengre tid, finnes det faktisk et 
større  dyr som også kan gå på vannet, men da i kortere tid. Det er en 
amerikansk øgle som heter hjelmbasilisk. Hjelmbasilisken reiser seg 
opp på bakbeina og løper av gårde i stor hastighet om den føler seg 
truet. Den kan gjøre dette fordi den har svært lange bakbein og lang 
hale som den fordeler kroppsvekten på. Noen fuglearter kan ta løpefart 
på vannet før de letter.

KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 ⊲  utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske 
bindinger og egenskaper til ulike stoffer

KJEMISKE 
BINDINGER
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2.1 Hvordan atomet er bygd opp
Alle stoffer må nødvendigvis være bygd opp av noe, og lenge trodde man 
den minste byggesteinen var atomer. Atom er gresk og betyr udelelig. Man 
trodde altså at atomene ikke kunne deles opp i mindre deler.

Atomene har en kjerne med protoner og nøytroner. Protoner og nøytroner kalles 
kjernepartikler eller nukleoner. Rundt kjernen beveger det seg elektroner med 
høy hastighet.

Atomer er bygd opp av protoner, nøytroner og elektroner 
(nukleoner).

I dag vet vi at atomene er bygd opp av enda mindre partikler enn protoner, 
nøytroner og elektroner. Protonene og nøytronene er for eksempel bygd opp av 
mindre deler, som kvarker, men dem kommer vi ikke inn på i naturfag.

Atomer er så små at ingen noen gang har sett de enkelte delene som bygger opp 
atomet, men gjennom forsøk har man funnet ut hvordan atomene må være bygd 
opp.

For å forklare hvordan atomene er bygd opp, 
bruker man modeller. Modeller er forenklinger 
av virkeligheten og er mye brukt for å 
forklare fenomener i naturfagene.

Hvilken ladning de ulike partiklene har som 
bygger opp atomer, er viktig når vi skal 
forstå hvorfor og hvordan stoffer reagerer 
med hverandre. Protoner har positiv 
ladning (+), mens nøytronene er nøytrale og 
uten ladning. Elektronene er negativt ladd (–).

En viktig regel i kjemien er at motsatte 
ladninger tiltrekker hverandre, mens like 
ladninger frastøter hverandre. Elektroner (–) 
tiltrekkes av protoner (+). Elektroner som 
kommer i nærheten av hverandre, vil frastøte 
hverandre.

re
pe

ti
sj

on

 ⊲ Nukleon
Fra ordet nucleus (latin), som betyr 
kjerne

Atom

Kjerne med
protoner og
nøytroner Nøytron

Proton

Kvark

Kvark

Elektron

Kjerne

Hvordan atomet er bygd opp

Bildet er tatt med elektron mikro skop 
og viser en nanopartikkel av gull 
der vi ser gullatomene som små 
kuler.

Elektron

Nøytron

Proton

Forenklet modell av et heliumatom
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Ulike ladninger tiltrekker hverandre, mens like ladninger vil 
frastøte hverandre.

Elektroner som beveger seg rundt atomkjernen, holdes på plass av de positive 
protonene i kjernen. Elektronene kan bare ha noen helt bestemte energinivåer, 
og disse energinivåene kaller vi elektronskall. Får elektronene mer energi, vil de 
kunne «hoppe» til et energinivå lenger fra kjernen. Elektronene har alltid så mye 
energi at de ikke kan smelte sammen med kjernen.

En mye brukt modell for å forklare 
hvordan atomet er bygd opp, er 
Bohrs atommodell. I Bohrs 
atommodell viser vi elektronene i 
elektronskall rundt kjernen. Dette 
er en forenklet forklaring (modell) 
på hvordan disse energinivåene 
er, men modellen er fin for å 
forklare de kjemiske reaksjonene 
vi skal lære om i naturfag. Kjernen 
med positive protoner (og 
nøytroner) er i midten, og de 
negative elektronene er i skallene 
rundt.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hvilken ladning har protoner, nøytroner og elektroner?

2 Forklar hva som menes med ladning.

3 Hva vil skje hvis to like ladninger kommer i nærheten av hverandre?

4 Har elektronene mest energi i elektronskall nær kjernen eller 
i elektronskall lenger fra kjernen?

Bohrs atommodell for silisium. 
Elektronene med minst energi vil være 
i skallet nærmest kjernen, mens 
elektronene i elektronskall lenger fra 
kjernen vil ha høyere energi.

Elektronskall med
økende energi
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2.2 Grunnstoffenes periodesystem

Grunnstoffer
Antall protoner i kjernen bestemmer hvilket grunnstoff det er. Alle atomer som 
kun har ett proton i kjernen, er hydrogenatomer (H), mens atomer med for 
eksempel åtte protoner i kjernen er oksygenatomer (O). Før grunnstoffer har 
reagert med hverandre, vil de ha like mange negative elektroner svirrende rundt 
kjernen som de har positive protoner i kjernen. Atomene er da nøytrale og uten 
ladning.

I et grunnstoff vil alle atomene ha like mange protoner i kjernen.

Vi kjenner i dag til 118 ulike grunnstoffer. Disse er organisert på en systematisk 
måte i grunnstoffenes periodesystem. Måten periodesystemet er satt opp på, gir 
oss mye viktig informasjon om de enkelte grunnstoffene. Ut fra plasseringen i 
periodesystemet kan vi forutse egenskaper til grunnstoffene og hvordan de 
reagerer.

PERIODESYSTEMET
I periodesystemet er grunnstoffene satt i rekkefølge etter hvor mange 
protoner de har i kjernen. Dette gir atomnummeret til grunnstoffet. De 
grunnstoffene som står under hverandre i periodesystemet, har like mange 
elektroner i det ytterste elektronskallet. Vi sier at de står i samme gruppe. 
Grunnstoff som står i samme vannrette rekke, har like mange elektronskall 
og står i samme periode.

Antall protoner i kjernen gir atomnummeret til grunnstoffet. Grunnstoffer 
som har like mange elektroner i ytterste elektronskall, står i samme 
gruppe. Grunnstoffer som har like mange elektronskall, står i samme 
periode.
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8+

I figuren til venstre har vi tegnet Bohrs 
atommodell for oksygen med 8+ fra de 
åtte protonene oksygen har i kjernen. 
Elektronene er vist som prikker i elektron
skallene. Det kan være enklere å holde 
kontroll på antall elektroner i elektron
skallene hvis de tegnes som par.
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Årsaken til at atomer reagerer med hverandre og danner kjemiske 
forbindelser, er at de prøver å få fylt det ytterste elektronskallet. For de fleste 
atomene vi skal jobbe med, vil det si at de har åtte elektroner i det ytterste 
elektronskallet. Dette kalles åtteregelen (eller oktettregelen). For de fem 
første atomene hydrogen (H), helium (He), litium (Li), beryllium (Be) og bor (B) 
er det umulig å oppnå åtte elektroner i det ytterste (det andre) elektronskallet. 
Disse atomene tar opp eller gir fra seg elektroner slik at de kun har to 
elektroner i det første elektronskallet.

Atomer med åtte elektroner i det ytterste elektronskallet har en lavere 
energitilstand enn de som ikke har åtte elektroner i det ytterste skallet. 
Grunnstoffene vil derfor ofte automatisk reagere med hverandre for å oppfylle 
åtteregelen. Siden grunnstoffer som står under hverandre i periodesystemet, 
har like mange elektroner i sitt ytterste elektronskall, vil de reagere på samme 
måte med andre forbindelser for å få oppfylt åtteregelen. De har dermed 
ganske like kjemiske egenskaper.

Åtteregelen: Atomer med åtte elektroner i det ytterste skallet er mest 
stabile. Atomer gir fra seg eller tar opp elektroner for å få oppfylt 
åtteregelen.

Periodesystem
for de 20 første grunnstoffene

1 1

Hydrogen

H

1 3

Litium

Li

2
8
1

1

Natrium

Na

2
8
8
1

19

Kalium

K

2
2 4

Beryllium

Be

2
8
2

12

Magnesium

Mg

2
8
8
2

20

Kalsium

Ca

2
3 5

Bor

B

2
8
3

13

Aluminium

Al

2
4 6

Karbon

C

2
8
4

14

Silisium

Si

2
5 7

Nitrogen

N

2
8
5

15

Fosfor

P

2
6 8

Oksygen

O

2
8
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16

Svovel

S

2
7 9

Fluor

F

2
8
7

17

Klor

Cl

2
8 10

Neon

Ne

2 2

Helium

He

2
8
8

18

Argon

Ar

I II III IV V VI VII VIII

1 2 13 14 15 16 17 18

Hovedgruppe

Gruppe

1

2

3

4

P
er
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de

Atomnummer
= protontall

Elektron-
fordeling
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Grunnstoffene som står under hverandre helt til venstre i periodesystemet, 
står i gruppe 1 og har alle ett elektron i sitt ytterste elektronskall. Gir de bort 
dette elektronet, er skallet under, som har åtte elektroner, det ytterste. Atomer 
som står i gruppe 2, vil avgi de to elektronene de har i det ytterste skallet for 
å oppfylle åtteregelen, mens atomer i gruppe 16 har seks elektroner i det 
ytterste skallet og vil ta opp to elektroner. Nedenfor er reaksjonen mellom 
magnesium (gruppe 2) og oksygen (gruppe 16) vist.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hva bestemmer atomnummeret til et grunnstoff?

2 Hva menes med åtteregelen?

3 Forklar oppbygningen av periodesystemet i grupper og perioder.

4 Nevn eksempler på to grunnstoffer som gir bort ett elektron for å 
oppfylle åtteregelen.

2.3 Ioner

I reaksjonen ovenfor dannes det atomer med ladning: Mg2+ og O2–. I disse 
atomene er det ikke like mange protoner (+) i kjernen som elektroner (–) rundt. 
Atomer med ladning kalles ioner. Mg2+ har 12 protoner (+) i kjernen, mens det 
bare er 10 elektroner igjen etter at det er avgitt to elektroner til oksygen. Ionet 
har da et overskudd på to plussladninger og skrives Mg2+. Oksygenatomet, som 
har 8 protoner (+) i kjernen før det reagerer, får to elektroner (–) fra magnesium. 
Oksygenatomet har nå 8 protoner og 10 elektroner og har dermed et overskudd 
på to elektroner. Dette ionet skrives O2–.

Ioner er atomer med ladning.

Mg + O Mg2+ +

+ +

O2–
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Gruppenummeret i periodesystemet hjelper oss med å forutsi hvilke ioner 
atomene i de ulike gruppene vil danne når de reagerer. Atomene i gruppe 1 
danner 1+-ioner (Na+, K+). Atomene i gruppe 2 danner 2+-ioner (Mg2+, Ca2+). 
Atomene i gruppe 16 danner 2–-ioner (O2–, S2–), mens atomene i gruppe 17 
trenger 1 elektron for å få fullt skall og danner 1–-ioner (F–, Cl–).

Tidligere var det vanlig å kalle gruppe 1, 2 og 13–18 for hovedgrupper. 
Hovedgruppene ble nummerert med romertall fra 1 til 8. Ved å se på 
gruppenummeret til hovedgruppene ser vi direkte hvor mange elektroner 
grunnstoffene har i ytterste skall. For eksempel står fluor (F) i hovedgruppe sju 
(VII) og har sju elektroner i det ytterste elektronskallet.

Atomene i gruppe 18 har 8 elektroner i det ytterste skallet, og åtteregelen er 
allerede oppfylt. Disse atomene reagerer derfor svært sjelden med andre stoffer 
og kalles edelgasser. Metallene står til venstre i periodesystemet og utgjør over 
tre firedeler av alle kjente grunnstoffer. Halvmetaller og ikke-metaller står til høyre 
i periodesystemet. Reagerer metaller med ikke-metaller, dannes det ofte salter 
med ionebinding.

Figuren nedenfor viser atomstørrelsen til utvalgte atomer i periodesystemet. 
Legg merke til at atomstørrelsen minker når vi går mot høyre i en periode. 
Årsaken er at det blir flere positive protoner i kjernen, noe som vil trekke de 
negative elektronene i elektronskallene nærmere kjernen, og størrelsen til 
atomene blir mindre. Nedover i en gruppe øker størrelsen på atomene fordi 
det blir flere elektronskall rundt kjernen.

H

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

KrBrSeAsGeGaCaK

Rb Sr In Sn Sb Te I Xe

RnAtPoBiPbTlBaCs

He

Atomstørrelsen til utvalgte atomer i periodesystemet
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PERIODESYSTEMET – VERDENS MEST GENIALE TABELL
Det er aldri nødvendig å pugge rekkefølgen til grunnstoffene i periode-
systemet for å få god forståelse i kjemi eller for å forstå hva som skjer 
i kjemiske reaksjoner. Bruk i stedet tiden på å forstå den enkle systematiske 
måten grunnstoffene er plassert på i periodesystemet, og betydningen dette 
har for hvordan grunnstoffene reagerer. Det viktigste er at antallet protoner 
i et grunnstoff gir atomnummeret til grunnstoffet, og at gruppen det står i,  
viser hvor mange elektroner det har i det ytterste skallet.

Hvert grunnstoff har fått et symbol, som ofte er de første bokstavene 
i grunnstoffnavnet. I stedet for å skrive hydrogen kan vi på kjemispråket 
skrive symbolet H. Dette gjør det lettere å skrive reaksjonslikninger som 
mennesker fra hele verden kan forstå.

De kjemiske symbolene kan være litt forvirrende i starten. Det vil gjøre det 
lettere å forstå kjemispråket i naturfag hvis du lærer deg navn og symboler 
til de 20 første grunnstoffene. Hvis vi kan symbolene for de mest kjente 
grunnstoffene, vil vi forstå at formelen HCl betyr at hydrogen (H) har reagert 
med klor (Cl).

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hva er et ion?

2 Hvilken ladning får magnesium når det danner et ion?

3 Hvilken ladning får klor når det danner et ion?

4 Hvordan varierer atomstørrelsen til grunnstoff i samme periode?

19
(39,10)

K
Kalium

Atom-
nummer
Atom-
masse
Symbol

Navn

Elektron-
fordeling

2
8
8
1
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2.4 Elektronegativitet (EN)
Plasseringen til et grunnstoff i periodesystemet vil si oss noe om hvor sterkt 
det trekker til seg elektroner. Et grunnstoff som mangler få elektroner på å få 
oppfylt åtteregelen, altså som står langt til høyre i periodesystemet, trekker 
til seg elektroner mye sterkere enn grunnstoff som har ett eller to elektroner 
i det ytterste elektronskallet. Disse vil jo heller kvitte seg med de ytterste 
elektronene sine for få det fulle elektronskallet under som ytterste skall, og 
dermed oppfylle åtteregelen. For å rangere grunnstoffenes evne til å trekke til 
seg elektroner bruker man betegnelsen elektronegativitet (EN). Et grunnstoff 
som har god evne til å trekke til seg elektroner, har høy elektronegativitet, 
mens et grunnstoff som trekker dårlig på elektroner, har lav elektronegativitet.

Av alle grunnstoffene i periodesystemet er det fluor som har størst evne til 
å trekke til seg elektroner, og som dermed har den høyeste elektro-
negativiteten. Elektronegativiteten til fluor er satt til verdien 4,0. Alle andre 
grunnstoffer har fått elektronegativitetsverdier ut fra hvor stor evne de har til å 
trekke til seg elektroner i forhold til fluor.

Elektronegativiteten til et grunnstoff viser hvor stor evne det har til å 
trekke til seg elektroner.

H
2,1

Li
1,0

Na
0,9

K
0,8

Rb
0,8

Cs
0,8

Fr
0,7

Be
1,5

Hg
1,3

B
2,0

Al
1,6

C
2,5

Si
1,5

N
3,0

F
2,2

O
3,5

S
2,6

F
4,0

Cl
3,2

Ca
1,0

Sr
0,9

Ba
0,9

Ra
0,9

Sc
1,4

Y
1,2

La
1,1

Ti
1,5

Zr
1,3

Hf
1,3

V
1,6

Nb
1,6

Ta
1,5

Cr
1,7

Mo
2,2

W
2,6

Mn
1,6

Tc
1,9

Re
1,9

Fe
1,8

Ru
2,2

Os
2,2

Co
1,9

Rh
2,3

Ir
2,2

Ni
1,9

Rd
2,2

Pt
2,3

Cu
1,9

Ag
1,9

Au
2,5

Zn
1,7

Cd
1,7

Hg
2,0

Ga
1,5

In
1,8

Tl
1,6

Ge
2,2

Sn
2,0

Pb
2,3

As
2,2

Sb
2,1

Bi
2,0

Se
2,6

Te
2,1

Po
2,0

Br
3,0

I
2,7

At
2,2

Ac
1,1

Elektronegativitetsverdiene til noen grunnstoffer
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Hvorfor har så fluor størst evne til å trekke til seg elektroner? Fluor er et lite 
atom med bare to elektronskall. Det er kort vei fra de elektrontiltrekkende 
protonene (+) i kjernen til elektronet (–) det skal trekke til seg for å få fullt 
ytterste elektronskall, og tiltrekningskreftene blir derfor sterke. Kreftene 
mellom ladde partikler øker med minkende avstand mellom partiklene. 
Elektronegativitetsverdiene synker vanligvis nedover i gruppene. Det er fordi 
atomstørrelsen øker nedover i gruppene. Atomene har flere elektronskall, og 
det blir større avstand mellom de elektrontiltrekkende protonene i kjernen og 
det ytterste skallet.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hva menes med elektronegativiteten til et grunnstoff?

2 Hvilket grunnstoff har den høyeste elektronegativitetsverdien?

3 Hva er elektronegativitetsverdiene til oksygen og hydrogen?

4 Hvordan endrer elektronegativitetsverdien seg nedover i en 
gruppe?

2.5 Sterke og svake kjemiske bindinger
Vi skiller mellom sterke og svake kjemiske bindinger. Sterke bindinger er 
bindinger mellom atomer eller ioner innad i et stoff. Vi har tre typer sterke 
bindinger: elektronparbinding (også kalt kovalent binding), ionebinding og 
metallbinding.

ELEKTRONPARBINDING
Hvis forskjellen i elektronegativitet mellom atomene som reagerer med 
hverandre, er mindre enn omtrent 1,7, vil atomene dele på elektroner i stedet 
for å gi fra seg eller ta dem opp. De danner elektronparbindinger for å 
oppfylle åtteregelen. De forbindelsene som da dannes, kaller vi molekyler. 
Figuren viser elektron parbindingene i hydrogengass (H2) og metan (CH4).

H H

H2

Hydrogengass
C

H H

H

H

CH4

Metangass
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Det er to hovedtyper elektronparbindinger. I vanlige (upolare) elektron-
parbindinger er forskjellen i elektronegativitet mellom de to atomene som 
 har inngått binding, mindre enn 0,5. Ved polare elektronparbindinger er 
forskjellen i elektronegativitet mellom atomene som har inngått binding, 
mellom 0,5 og 1,7. Med forskjell på over 1,7 i elektronegativitet overføres 
elektronet helt fra det ene elektronet til det andre. Da får vi ionebinding.

I hydrogengass har de to hydrogenatomene lik elektronegativitet, så vi kan 
tenke oss at elektronene vil befinne seg midt mellom atomene. I metan vil 
forskjellen i elektro negativitet mellom karbon (EN = 2,5) og hydrogen 
(EN = 2,1) være på 0,4. Siden forskjellen i EN er mindre enn 0,5, regnes 
begge disse bindingene som vanlige elektronparbindinger.

I saltsyre (HCl) er derimot forskjellen i EN mellom hydrogen (EN = 2,1) og klor 
(EN = 3,2) på 1,1. Da vil elektronene være klart mer trukket over mot klor og 
danne en negativ del der (negativ pol). Det vil være færre elektroner ved 
hydrogen, som blir mer positiv (positiv pol). Bindingen kalles en polar 
elektronparbinding.

I en elektronparbinding deles elektronene mellom atomer for at de skal 
få oppfylt åtteregelen.

I en polar elektronparbinding er elektronene forskjøvet mot det mest 
elektronegative atomet, og det blir dannet en positiv og en negativ pol.

Hvis to atomer deler ett elektronpar for å få oppfylt åtteregelen, kalles 
bindingen en enkeltbinding. Deler atomene to elektronpar, har vi en 
dobbeltbinding, og hvis to atomer deler tre elektronpar, kaller vi bindingen 
en trippelbinding.

Elektronpar-
binding

Polar elektron-
parbinding

Ionebinding

H2 HCl MgO

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Forskjell i elektronegativitet

EN = 2,1
H

(+)

EN = 3,2
Cl
(–)

 
 :

Polar elektronparbinding 
i saltsyre (HCl)

Enkelt, dobbelt og 
trippelbinding

H H

H H

O O

O O N N

N N

Enkeltbinding Dobbeltbinding Trippelbinding
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OPPBYGGING AV KJEMISKE STOFFER – BRUK ÅTTEREGELEN
Alle grunnstoffer reagerer for å få åtte elektroner i det ytterste skallet fordi 
de da blir mer stabile. Ut fra hvilken gruppe grunnstoffet tilhører i periode-
systemet, kan vi finne ut hvor mange elektroner det mangler for å oppfylle 
åtteregelen. For hver elektronparbinding et atom inngår, vil det få «låne» et 
ekstra elektron fra atomet det inngår binding med. Karbon mangler fire 
elektroner for å få fullt ytterste elektronskall og vil dermed alltid inngå fire 
elektronparbindinger for å oppfylle åtteregelen.

Det innerste elektronskallet er fullt med to elektroner. Hydrogen, som har ett 
elektron, inngår dermed alltid bare en elektronparbinding for å få låne et 
ekstra elektron. Oksygen mangler to elektroner og vil alltid inngå to 
elektronparbindinger. Nitrogen mangler tre elektroner og vil alltid inngå tre 
elektronparbindinger.

OVERSIKT OVER ANTALL ELEKTRONPARBINDINGER SOM NOEN 
VANLIGE GRUNNSTOFFER DANNER MED ANDRE GRUNNSTOFFER

Grunnstoff Elektroner i ytterste skall Antall elektronparbindinger

Karbon (C) 4 4

Oksygen (O) 6 2

Hydrogen (H) 1 1

Nitrogen (N) 5 3

Teller du antall elektronparbindinger inn til atomene i strukturformlene til 
kjemiske stoffer, blir de forhåpentligvis enklere å forstå.

IONEBINDING
Hvis forskjellen i elektronegativiteten til to atomer som reagerer med 
hverandre, er større enn 1,7, regner vi med at elektronene hopper helt over 
til det mest elektronegative atomet. Da dannes det ioner. I eksemplet der 
magnesium (EN = 1,3) reagerer med oksygen (EN = 3,5), er forskjellen i 
elektronegativitet mellom oksygen og magnesium på 2,2. Når magnesium 
reagerer med oksygen, for eksempel når magnesium brenner, hopper 
elektronene helt over fra magnesiumatomet til oksygenatomet. Begge 
atomene får oppfylt åtteregelen, og vi får ionene Mg2+ og O2–.

Hvis forskjellen i elektronegativiteten til to atomer som reagerer, er 
større enn 1,7, regner vi med at elektronene hopper helt over til det mest 
elektronegative atomet. Da dannes det ioner som tiltrekkes av 
hverandre og danner ionebindinger.
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Kobbertråder med 
isolerende plast rundt.

Det er aldri slik at det bare er ett atom som reagerer med ett annet atom 
i kjemiske reaksjoner. Det er som regel milliarder av atomer som reagerer 
samtidig. Det kan være lett å glemme at atomene er så utrolig små, når vi 
prøver å forstå hva som skjer i kjemiske reaksjoner. I et vanlig melkeglass 
med vann (18 ml) er det faktisk så mange som 6,022 · 1023 vannmolekyler!

Det som skjer når det har blitt dannet en mengde Mg2+- og O2–-ioner i 
eksemplet ovenfor, er at ionene blir tiltrukket av ioner med motsatt ladning. 
Det fører til at ionene legger seg annenhver pluss og minus i en ionekrystall. 
Vi sier da at vi har fått dannet et salt. Saltet som dannes av magnesiumionene 
og oksygenionene, er MgO, magnesiumoksid.

Tenk igjennom?

Hvorfor ordner ionene seg helt automatisk i en saltkrystall, med 
annethvert positivt og negativt ion, når salt dannes i naturen? Hva vil 
skje hvis to negative eller positive ioner blir liggende ved siden av 
hverandre?

METALLBINDING
Den siste typen sterk binding er metallbinding. Alle grunnstoffene som er 
farget lysegule i periodesystemet, er metaller. Du kan kjenne dem igjen ved 
at de har metallglans. I metallbindinger er det en litt spesiell type binding. I en 
bit metall vil alle milliardene av atomer avgi elektronene i det ytterste skallet 
til en sky av elektroner som er felles for hele metallbiten. Elektronene er ikke 
lenger bundet til ett enkelt atom og kan bevege seg fritt i metallbiten.

Mellom de positive ionene i metallet og den negative elektronskyen vil det bli 
tiltrekningskrefter, og det er disse som holder metallet sammen.

Den felles elektronskyen kan bevege seg fritt i metallet. Derfor er metaller 
gode ledere for elektrisk strøm. Elektrisk strøm er elektroner på vandring. 
En bit av metallet kobber, som vi finner i ledninger, består av kobberatomer 
som ligger tett sammen med en felles elektronsky.

Plast er derimot ikke et metall. Det har nesten ingen frie elektroner og leder 
dermed strøm svært dårlig. Plast er derfor en god isolator.

Alle atomene i et metall avgir sine ytterelektroner til en felles 
elektronsky. Mellom de positive ionene i metallet og den negative 
elektronskyen vil det bli tiltrekningskrefter som kalles metallbinding.

Saltkrystall av magnesiumoksid, MgO.

2+ 2+ 2+ 2+

2+ 2+
e–

2+ 2+

e–
e–

e–

e–e–

e–
e–

e–e–

e–
e–

e– e–

e–
e–

Bildet viser et metall med ioner med 
ladning 2+, for eksempel magnesium 
(Mg). Alle magnesiumatomene har 
avgitt elektronene i det ytterste 
elektronskallet til en felles elektronsky.
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SVAKE KJEMISKE BINDINGER
Svake kjemiske bindinger er bindinger mellom molekyler. Det er ulike typer 
svake bindinger, men alle disse bindingene er mye svakere enn alle de sterke 
bindingene. De svake bindingene dannes ved at positivt og negativt ladde 
deler på ulike molekyler tiltrekkes av hverandre. Helt enkelt kan du si at jo 
større disse ladningene er, desto sterkere blir tiltrekningen, og de svake 
bindingene blir også sterkere.

For å forstå hvordan svake bindinger fungerer, er det viktig å ha klart for seg 
hva polare molekyler er.

POLARE MOLEKYLER
I polare molekyler har noen deler av molekylet stor tetthet av elektroner, og vi 
får en negativ del. Andre deler av molekylet har liten tetthet av elektroner, og 
vi får en positiv del. Molekylene har altså positive og negative poler. Hvis vi 
ser på forskjellen i elektronegativiteten til atomene som bygger opp et 
molekyl, kan vi forutsi om molekylet er polart. Når vi kjenner EN-verdiene til 
karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen, kan vi si noe om polariteten til 
molekylene de inngår i. Disse fire atomene bygger opp næringsstoffene som 
vi skal se på senere.

ELEKTRONEGATIVITETSVERDIENE (EN-VERDI) TIL NOEN VANLIGE GRUNNSTOFFER

Grunnstoff Symbol ENverdi

Karbon C 2,5

Hydrogen H 2,1

Oksygen O 3,5

Nitrogen N 3,0

Som vi ser, har oksygen og nitrogen høye EN-verdier i forhold til karbon og 
hydrogen. Molekyler som inneholder oksygen og nitrogen, vil ha negativ del 
(pol) rundt oksygen- og nitrogenatomene (mange elektroner) og positiv del 
(pol) ved karbon og hydrogen (færre elektroner). Jo mer O og N det er i 
forhold til C og H, desto mer polart blir molekylet.

HYDROGENBINDINGER – DE STERKESTE SVAKE BINDINGENE
Vann er et godt eksempel på et polart stoff. Vi ser at forskjellen mellom 
hydrogen (EN = 2,1) og oksygen (EN = 3,5) er på 1,4. Vannmolekylet har altså 
to polare elektronparbindinger.

HAR DU PRØVD DETTE?
Ta en bolle med litt vann og 
dryss kanel på vannet. Tilsett 
en dråpe vaskemiddel på 
midten og observer hva som 
skjer.
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Det elektronegative oksygenatomet (EN = 3,5) trekker til seg de felles 
elektronene i elektronparbindingene med hydrogen (EN = 2,1) og vil bli en 
negativ pol. Det blir lavere elektrontetthet rundt hydrogenatomene, som da 
blir positiv del i molekylet (hydrogen har jo fortsatt protoner (+) i kjernen). 
Vann har dermed to poler (+ og –) og er en dipol (di betyr 2).

Vann er svært små molekyler med ganske store positive og negative 
ladninger. Da blir det svært mange bindinger mellom negative deler på ett 
vannmolekyl og den positive delen på et annet vannmolekyl. Dette kalles 
hydrogenbindinger.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hvilke typer sterke bindinger har vi?

2 Hva menes med en elektronparbinding?

3 Hva er forskjellen på sterke og svake bindinger?

4 Hva menes med et polart molekyl?

5 Hva er hydrogenbinding?

O

H
+

H
+

–

Vannmolekylet er polart. Hydrogenbindingene (stiplet) mellom 
vannmolekyler

 ⊲ Hydratisere
At vann legger seg rundt ionene

 ⊲ Hydro
Hydro betyr vann
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2.6 Løselighet
Årsaken til at noen stoffer løser seg lett i vann (som er polart), er at de er 
polare stoffer. Upolare stoffer, som olje og fett, løser seg svært dårlig i vann. 
Den enkle regelen vi bruker her, er: Likt løser likt. Polare stoff vil løse andre 
stoffer som er polare, mens upolare stoffer vil løse andre upolare stoffer.

Likt løser likt.

OPPLØSING AV SALTER
Hvis du heller vanlig bordsalt (NaCl) i en kasserolle med vann, ser det ut som 
om saltet forsvinner. Men smaker du på vannet, vil du kjenne saltsmaken, så 
det er tydelig at saltet er der. Hva skjer egentlig når saltet løses? Figuren 
neste side viser en saltkrystall av bordsalt (NaCl, natriumklorid) før det løses 
i vann.

I reaksjonen som danner bordsalt, har kloratomene (EN = 3,2) helt trukket til 
seg ytterelektronene til natriumatomene (EN = 0,9), og det har blitt dannet 
Cl–-ioner og Na+-ioner. Disse har motsatte ladninger og vil danne et saltgitter. 
Positive ioner er omgitt av negative ioner, og motsatt.

Vann løser saltet ved at vannmolekylene snur enden med den motsatte 
ladningen inn mot ionene i saltet og drar ionene ut av saltkrystallen. 
Vannmolekylene legger seg rundt ionene, og de oppløste ionene blir da 
hydratiserte.

HAR DU PRØVD DETTE?
Hell like mye vann og 
olivenolje i et reagensrør og 
observer hva som skjer når 
det tilsettes litt konditorfarge.

Cl– H2ONa+
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Noen salter løser seg likevel dårlig i vann. Årsaken er at tiltrekkingen mellom 
de positive og de negative ionene er så sterk at vannmolekylene ikke klarer 
å bryte ionebindingene mellom dem. Tiltrekning mellom motsatt ladde ioner 
øker med økt ioneladning og kortere avstand. To små ioner med høy ladning 
vil derfor være sterkt bundet til hverandre.

Tenk igjennom

Når bordsalt løses i vann, ser det ut som det forsvinner.  
Men hva skjer egentlig?

Prøver du for eksempel å løse saltet magnesiumoksid, vil det løses dårlig. 
Saltet er i høyeste grad polart (Mg2+ og O2–), men den høye ladningen og de 
små ionene gjør at disse tiltrekkes svært sterkt til hverandre. Vann klarer 
dermed ikke å trekke ionene ut av saltkrystallen. To store ioner med liten 
ladning vil derimot ikke ha så sterk tiltrekning mellom ionene, og de løses lett, 
slik som for eksempel i Na+ og Cl– i bordsalt.

Tenk igjennom

Levende organismer er avhengige av vann. Hvilke tilpasninger kan du 
tenke på som hindrer unødig vanntap hos forskjellige organismer?
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HVA SLAGS STOFFER EGNER SEG TIL Å VASKE BORT FLEKKER?
Har du noen gang lurt på hvorfor fett- og oljeflekker på klærne dine løser seg 
dårlig når du vasker med vann?

Olje og fett består hovedsakelig av karbon (EN = 2,5) og hydrogen (EN = 2,1) 
og vil ikke ha noen særlig forskyvning av elektronene i elektronparbindingene 
sine. Med under 0,5 i forskjell i EN mellom C og H regnes bindingene som 
upolare.

Vann og andre polare stoffer vil ikke virke som gode løsemidler for slike 
stoffer. Skal upolare stoffer løses, må du bruke løsemidler som også er 
upolare. Hvis du skal løse opp en fettflekk på en genser, kan for eksempel et 
upolart stoff som bensin være et alternativ. Vaskemidler skal kunne løse opp 
både polare og upolare forbindelser. De består derfor ofte av store molekyler 
som både har en polar del og en upolar del. Likt løser likt!

Du trenger ikke lære deg strukturformlene til fettmolekylene som er vist i 
figuren nedenfor, men legg merke til hvordan karbon og hydrogen dominerer 
i molekylene.

HAR DU PRØVD DETTE?
Bland sand og vanlig bordsalt 
(NaCl) i et begerglass. Kan du 
finne en måte du kan klare å 
skille saltet fra sanden på, slik 
at du får to rene stoffer?

Strukturformel for fett
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Voks er også svært upolare stoffer. Dette kjenner du kanskje til fra hårvoks og 
bilvoks. Disse vokstypene er nesten helt vannavstøtende.

Andre stoffer som løser seg dårlig i vann, er bensin, motorolje og plast. Legg 
merke til at disse molekylene består av kun karbon og hydrogen og derfor er 
helt upolare.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hva menes med likt løser likt?
2 Gi et eksempel på et polart stoff.
3 Gi et eksempel på et upolart stoff.
4 Hvordan klarer vann å løse opp bordsalt (NaCl)?

Hårvoks er vannavstøtende.

Strukturformelen til en type voks

Ulike hydrokarboner.

Plast

Motorolje

Bensin
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VANN
TEMA

Vannets kretsløp

Snø

Regn

Fordamping

Fordamping

Ferskvann

Bekk

Grunnvann

Kondensasjon i skyer

Havet

VANNETS KRETSLØP
Når vann i vannoverflaten varmes 
opp, kan vannmolekyler bevege 
seg så mye at alle hydrogen-
bindingene brytes og vann-
molekylene går over til gassform. 
Vi sier at vann fordamper. I høyden 
vil vanndampen avkjøles slik at 
den kondenserer. Kondensering vil 
si at noe går fra gass over til 
væske. Det er dette som skjer når 
det dannes skyer. Når det blir tett 
nok med vannmolekyler i skyen, 
faller vannet til slutt ned som regn.

Dette er en av de viktigste 
prosessene for liv på land.

LIV ER AVHENGIG AV VANN
Vann er nødvendig for alt liv. Det er viktig for klimatiske forhold som drivhuseffekten og er flytende 
ved normaltemperaturer på jorda. Vann er et glimrende løsemiddel som trengs for å løse stoffer og til 
transport av næringsstoff. Vann er også direkte knyttet til hvordan næringsstoffene fungerer, bygges 
opp og brytes ned.

Vann er den kjemiske forbindelsen det er mest av på jorda. Over 70 prosent av jorda er dekket av 
vann, og over 95 prosent av alt vann på jorda finnes i verdenshavene. Bare rundt 2 prosent av vannet 
på jorda er ferskvann, men bare omtrent halvparten av dette er lett tilgjengelig som drikkevann. 
Resten av ferskvannet er i andre forbindelser som for eksempel isbreer og snø.
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VANN MED ULIK TEMPERATUR HAR ULIK TETTHET
Når is varmes opp, vil vannmolekylene begynne å vibrere så mye at 
hydrogenbindingene brytes og vannmolekylene begynner å bevege seg i 
forhold til hverandre. Hydrogenbindinger vil hele tiden både brytes og 
dannes. I væske vil vann ha to–tre hydrogenbindinger, og molekylene vil 
være mye nærmere hverandre enn i is. Vann i væskeform tar dermed 
mindre plass enn is.

Ved 4 °C er avstanden mellom 
vannmolekylene minst, og 
tettheten er størst. Denne 
effekten er svært viktig for livet 
på jorda fordi det betyr at 
innsjøer med litt dybde ikke 
bunnfryser. Isen vil legge seg 
på toppen, og levende 
organismer vil kunne overleve 
på bunnen av en innsjø som 
ikke blir kaldere enn 4 °C. 
Frosk kan for eksempel grave 
seg ned i mudderet på bunnen 
som ikke fryser, og 
dermed overleve 
vinteren.

Hver vår og høst kan det bli omrøring av vannmassene der 
oksygenrikt overflatevann kommer ned til bunnen, mens 
frigjorte næringsstoffer fra nedbrutte døde organismer 
kommer opp til overflaten. Dette er årsaken til at 
algeoppblomstringer som regel skjer på våren eller høsten.

1 Vi har vann overalt på jorda, 
men under 1 prosent av vannet er 
tilgjengelig ferskvann.

2 Vann i atmosfæren bidrar til 
drivhuseffekten. Og mer global 
oppvarming fører til mer vann i 
atmosfæren.

3 Kokepunktet for vann ved 
havoverflaten er 100 °C. På Mount 
Everest er kokepunktet under 
70 °C.

4 Dromedarer og kameler har 
ikke vann i puklene, men fett. Når 
fettet blir brutt ned, gir det energi 
– og vann.

5 Kometer kan vanligvis bestå av 
mye is. Haleys komet blir omtalt 
som en «skitten snøball» fordi den 
består av frosset vann, 
karbondioksid og ammoniakk, 
blandet med støv.

5VÅTE  
FAKTA

HVORFOR TAR FROSSET VANN SÅ STOR PLASS?
Vann kan opptre som væske, gass eller i fast form. I motsetning til de  

fleste andre stoffer tar vann mest plass i fast form. Dette kan du se hvis 
du legger en flaske med vann i frysen. Isen som dannes, kan ødelegge 
flaska. Den samme effekten har vi i naturen, der vann som fryser i 
bergsprekker, kan føre til at steinen sprekker opp og forvitrer.

Årsaken til at vann tar så stor plass som is, er at vannmolekylene 
legger seg i et svært ordnet mønster der ett vannmolekyl har fire 

hydrogenbindinger til andre vannmolekyler. I denne strukturen er det 
mye tomrom mellom vannmolekylene.

I is er det mye tomrom mellom vannmolekylene.

4 °C

Varmt
vann

4 °C

4 °C

Kaldt vann

4 °C

Vår Sommer

Høst Vinter

Is

Innsjøer med litt dybde bunnfryser ikke.

Algeoppblomstring
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2.7 Balansert reaksjonslikning
Når kjemiske stoffer reagerer med hverandre, brytes først bindinger mellom 
atomene i stoffene som skal reagere. Disse kalles reaktanter. Atomene inngår 
deretter nye bindinger med hverandre, og vi får dannet nye stoffer med helt 
nye egenskaper. Dette kalles produkter.

En blanding av hydrogengass og oksygengass kalles knallgass. Blir det tilført 
energi i form av en gnist eller kanskje en tent fyrstikk, vil blandingen 
eksplodere med et knall. I reaksjonen dannes det mye energi og vann.

På kjemispråket kan vi skrive opp dette som en reaksjonslikning:

H2(g) + O2(g) → H2O(g) + energi

De senkede tallene etter H og O kaller vi indekser, og de viser hvor mange 
atomer det er av grunnstoffet før indeksen i molekylet. I H2O har vi to 
hydrogenatomer og ett oksygenatom (vi skriver ikke opp 1-tallet).

Her vil vi illustrere hva som skjer ved å tegne hydrogen som hvite kuler og 
oksygen som røde kuler:

I en kjemisk reaksjon forsvinner eller oppstår det aldri atomer. Det er bare 
bindinger mellom atomene som brytes, og nye bindinger som blir dannet. Det 
vil si at det alltid er like mange atomer av hvert atomslag på hver side av en 
reaksjonspil. I eksemplet ovenfor ser vi at det er ett oksygenatom på høyre 
side og to på venstre side. Vi må balansere likningen. Det gjør vi ved å 
multiplisere med et heltall. Disse heltallene kaller vi koeffisienter.

Vi multipliserer vannmolekylet med 2:

 ⊲ Reaktanter
Det som reagerer i en kjemisk 
reaksjon

 ⊲ Produkter
Det som dannes

H2 O2 H2O

Reaksjon mellom hydrogengass og oksygengass danner vann, ikke balansert.

 ⊲ Koeffisienter
Tall vi multipliserer reaktanter og 
produkter med i en kjemisk 
reaksjonslikning for å balansere 
likningen

H2 O2 2H2O

Reaksjon mellom hydrogengass og oksygengass danner vann, ikke ferdig balansert.
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Vi har nå fått like mange oksygenatomer på hver side av reaksjonslikningen, 
men har også fått fire H-atomer på høyre side, mens venstre side fremdeles 
bare har to. Dette balanserer vi ved å sette koeffisienten 2 før H2.

Nå har vi like mange atomer av hvert atomslag på begge sider av 
reaksjonspila, og likningen er balansert. Ved balansering av 
reaksjonslikninger er det viktig bare å endre koeffisientene og aldri 
indeksene. Endres indeksene, gir det helt nye kjemiske stoffer med andre 
egenskaper.

2H2(g) 2H2O(g)O2(g)+

Koeffisient Indeks Blir til Fase

Kjemisk reaksjonslikning

Reaktanter Produkt

En likning er balansert når det er like mange atomer av hvert atomslag 
på begge sider av reaksjonspila.

KONTROLLSPØRSMÅL

1 Hva er reaktanter og produkter i en reaksjonslikning?

2 Hvordan balanserer vi en reaksjonslikning?

3 Hva betyr indeksen i et molekyl?

4 Hva betyr koeffisienten i en reaksjonslikning?

2H2 O2 2H2O

Reaksjon mellom hydrogen og oksygen danner vann, balansert.
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 ⊲ Atomer er bygd opp av protoner, nøytroner og elektroner.I et grunnstoff 
vil alle atomene ha like mange protoner i kjernen.

 ⊲ Antall protoner i kjernen gir atomnummeret til grunnstoffet. Grunnstoffer 
som har like mange elektroner i det ytterste elektronskallet, står i samme 
gruppe. Grunnstoffer som har like mange elektronskall, står i samme 
periode.

 ⊲ Åtteregelen: Atomer med åtte elektroner i det ytterste skallet er mest 
stabile. Atomer gir fra seg eller tar opp elektroner for å få oppfylt 
åtteregelen.

 ⊲ Ioner er atomer med ladning.

 ⊲ Elektronegativiteten til et grunnstoff viser hvor god evne det har til 
å trekke til seg elektroner.

 ⊲ I en elektronparbinding deles elektronene mellom atomer for at de skal 
få oppfylt åtteregelen. I en polar elektronparbinding er elektronene 
forskjøvet mot det mest elektronegative atomet, og det blir dannet en 
positiv og en negativ pol.

 ⊲ Hvis forskjellen i elektronegativiteten til to atomer som reagerer er større 
enn 1,7, regner vi med at elektronene hopper helt over til det mest 
elektronegative atomet. Da dannes det ioner som tiltrekkes av hverandre 
og danner ionebindinger.

 ⊲ Alle atomene i et metall avgir sine ytterelektroner til en felles elektronsky. 
Mellom de positive ionene i metallet og den negative elektronskyen vil det 
bli tiltrekningskrefter som vi kaller metallbinding.

 ⊲ Vann er svært små molekyler med ganske store positive og negative 
ladninger. Da blir det svært mange bindinger mellom den negative delen 
på ett vannmolekyl og den positive delen på et annet vannmolekyl. Disse 
kaller vi hydrogenbindinger.

 ⊲ Når det gjelder hvilke stoffer som løses i hva, er regelen: Likt løser likt. 
Polare stoffer løser andre polare stoffer, mens upolare stoffer løser andre 
upolare stoffer.

 ⊲ En likning er balansert når det er like mange atomer av hvert atomslag på 
begge sider av reaksjonspila.

HVA HAR JEG LÆRT?

Gå sammen i par og les sammendraget. Lag et tankekart der dere 
oppsummerer temaet kjemiske bindinger.

SAMMENDRAG
KJEMISKE BINDINGER
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2.1 Atomets oppbygging
1 Hvilke partikler finner vi i kjernen til et 

atom?

2 Hvilken ladning har atomkjernen?

3 Hvilke ladninger har et nøytron og et 
elektron?

4 Negativt ladde elektroner tiltrekkes av 
positivt ladde protoner. Hva er årsaken 
til at elektronene i et atom ikke smelter 
sammen med kjernen?

5 Sett navn på figuren:

2.2 Grunnstoffenes periodesystem
6 Hvilke grunnstoffer har atomnummer 4, 

8 og 12?

7 Hvilke grunnstoffer er dette?

8 Hva er navnene på grunnstoffene med 
følgende kjemiske tegn: H, C, N, O, Na, 
P, S, Cl, K, Ca?

9 I hvilken gruppe og periode finner vi 
kalium?

10 Hva bestemmer rekkefølgen til 
grunnstoffene i periodesystemet?

11 Bruk Bohrs atommodell til å tegne 
elektronfordelingen til disse 
grunnstoffene: karbon, nitrogen, 
oksygen, natrium og klor.

12 Hva menes med åtteregelen?

13 Hvor mange elektroner er natrium unna 
å oppfylle åtteregelen, og hvor mange er 
neon unna?

14 Hvor mange elektroner har 
grunnstoffene hydrogen, helium, litium 
og beryllium i ytterste elektronskall når 
«åtteregelen» er oppfylt?

15 Finn et atom som trenger tre elektroner 
for å oppfylle åtteregelen, og et atom 
som gir fra seg tre elektroner for å 
oppfylle åtteregelen.

2.3 Ioner
16 Skriv ned ionene som dannes når et 

natriumatom gir fra seg et elektron og et 
svovelatom mottar to elektroner.

17 I hvilken gruppe finner vi atomer som 
danner ioner med ladning –2?

18 Hvordan kan gruppenummeret til et 
grunnstoff hjelpe oss til å finne ut hvor 
mange elektroner et grunnstoff har 
i ytterste elektronskall?

19 Beskriv natrium med atomnummer, 
symbol og elektronfordeling.

20 Forklar hvordan atomstørrelsen til 
grunnstoffene som står i samme 
periode, endrer seg mot høyre i 
perioden. Hvorfor skjer denne 
endringen?

21 Hvorfor blir atomstørrelsen større 
nedover i samme gruppe?

18 protoner 22 nøytroner 18 elektroner

9 protoner 10 nøytroner 9 elektroner
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2.4 Elektronegativitet (EN)
22 Finn to grunnstoffer med elektro-

negativitets verdi under 1,5 og to med 
verdi over 2,5.

23 Finn to grunnstoffer med mindre enn 
halvparten så god evne til å tiltrekke seg 
elektroner som fluor.

24 Nevn to grunnstoffer som har mer enn 
dobbelt så god evne til å tiltrekke seg 
elektroner som kalsium (Ca).

25 På hvilken måte påvirker antallet 
elektronskall i et atom 
elektronegativiteten til atomet?

26 Hvorfor har atomer i gruppe 1 og 2 lave 
elektronegativitetsverdier?

2.5 Sterke og svake kjemiske bindinger
27 Hvilken binding vil dannes når to 

fluoratomer danner fluorgass, F2?

28 Hvor mange hydrogenatomer vil 
nitrogen binde seg til for å oppfylle 
åtteregelen?

29 Hva skjer med ladningene til atomene 
når et elektron hopper over fra et atom 
til et annet?

30 Hva slags binding dannes når Na og Cl 
reagerer?

31 Skriv reaksjonslikning når
a natrium reagerer med fluorgass (F2)
b magnesium reagerer med klorgass 

(Cl2)

Hvilke stoffer avgir og mottar elektroner 
i disse reaksjonene?

32 Hvorfor er metaller ofte så gode ledere 
for elektrisk strøm? Hvilke materialer 
fungerer godt som isolatorer?

33 Hvordan kan elektronegativitetsverdiene 
til atomene i et molekyl fortelle oss om 
molekylet er polart eller ikke?

34 Tegn minst tre vannmolekyler, sett på 
ladning på H og O, og vis hvordan 
vannmolekylene holdes sammen med 
hydrogenbindinger.

2.6 Løselighet
35 Dersom du løser 100 g NaCl i 1000 g 

H20, forsvinner saltet til slutt fra bunnen 
av gryta. Hva veier innholdet i gryta da?

36 Hvorfor løser MgO seg dårligere i vann 
enn NaCl?

37 Hva er grunnen til at molekyler som 
hovedsakelig består av hydrogen- og 
karbonatomer, løser seg dårlig i vann?

2.7 Balansert reaksjonslikning
38 Alle forbrenninger er reaksjoner med 

oksygengass (O2). Når kull (C) brenner, 
er reaksjonslikningen: C + O2 → CO2. 
Er reaksjonslikningen balansert?

39 2Na + Cl2 → 2NaCl
Reaksjonslikningen viser hva som skjer 
når klor og natrium reagerer med 
hverandre.
a Fortell med dine egne ord hva som 

skjer i reaksjonen, og hvilke ioner 
som dannes.

b Hvorfor står det et 2-tall foran Na og 
NaCl?

40 Balanser reaksjonslikningene:
a H2 + O2 → H2O
b C + O2 → CO
c CH4 + O2 → CO2 + H20
d N2 + H2 → NH3

e Al + O2 → Al2O3

41 Dette er reaksjonslikningen for 
fotosyntesen: 
CO2 + H2O → C6H12O6 + O2.
Hvilke stoffer er reaktanter, og hvilke 
er produkter? 
Balanser likningen.

P107180 Senit SF naturfag Vg1 BM 523494 Book.indb   64P107180 Senit SF naturfag Vg1 BM 523494 Book.indb   64 25.05.2020   09:0525.05.2020   09:05



KJEMISKE BINDINGER | 65

A
KT

IV
IT

ET
ER

KJ
EM

IS
KE

 B
IN

D
IN

G
ER

Det er mulig å få stoffer 
med ulik polaritet til å løses 
i hverandre, men da må vi 

tilsette et annet stoff.

Jeg tror det betyr at 
stoffer med lik polaritet 

løses i hverandre.

Hvis stoffer med like 
egenskaper blandes, 

løses de lett i hverandre.

Jeg tror det betyr 
at stoffer som ser like ut, 

løses i hverandre.

42 Hva menes med at likt løser likt?
Hvilke(n) påstand(er) mener du er riktig? 
Begrunn svaret ditt.

43 Finn argumenter og diskuter
Vann er essensielt for livet på jorda. Tenk 
deg at tilgangen på vann forsvant. Hvilken 
endring for kroppen din tror du at du ville 
lagt merke til først?

Velg deg en endring og skriv ned noen 
argumenter for hvorfor du har valgt som du 
gjorde. Finn en medelev som har valgt noe 
annet enn deg. Bruk argumentene dine til 
å forklare medeleven hvorfor du valgte som 
du gjorde.

44 Øv på ord

Ord Forklaring

Atom

Molekyl

Polart molekyl

Løselighet

Vannavstøtende

Emulgator

45 Fyll ut
Noen ord har falt ut av teksten. Kan du sette 
dem på riktig plass?
frastøte, likt, negativ, polare, tiltrekke, 
upolare, positiv
I naturen vil motsatte ladninger … hverandre, 
mens like ladninger vil … hverandre. Polare 
molekyler har deler av molekylene med stor 
tetthet av elektroner. Dette blir … pol. Der 
det ikke er så mange elektroner, blir det … 
pol. Polare stoff vil løse … stoff, mens 
upolare stoff vil løse … stoff. Regelen er 
enkel: … løser likt.

46 Undersøk
I utgangspunktet har vi to typer av 
løsemidler, polare og upolare. I kjemien 
gjelder hovedregelen «likt løser likt».
a Hva mener vi med at likt løser likt?
b  Gi eksempler på et polart og et upolart 

løsemiddel. Hva vil du bruke for å løse 
opp en fettflekk? Prøv om dette fungerer 
i praksis.

c  På markedet finnes det to typer maling: 
vannbasert maling og oljebasert maling. 
Hvordan vil du gå fram for å fjerne 
malingsflekker på huden i de to 
tilfellene?
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47 Riktig eller galt?
Hvilke påstander mener du er riktige? 
Begrunn svaret ditt.

Polare molekyler har en ujevn fordeling 
av elektroner.
Bindingen mellom O og H i vann er et 
eksempel på en hydrogenbinding.
Vann er et godt løsemiddel for salter.
En emulgator gjør at fettfase og 
vannfase blandes.
Vannmolekylene spaltes når vann 
fordamper.
Polare molekyler er hydrofobe.

48 Se på likheter og ulikheter
Venndiagram bruker vi for å se på likheter 
og ulikheter mellom to begreper eller emner. 
Likhetene mellom de to inngår i begge 
sirklene, mens ulikhetene settes inn i hver 
sin sirkel. Bruk venndiagram til å se på 
likheter og ulikheter i egenskapene til 
polare og upolare stoffer.

49 Hva skal ut?
1 atom – pH – elektron – proton
2 vann – polart molekyl – fett – salter
3  ionebinding – hydrogenbinding – 

metallbinding – elektronparbinding
4 fluor – nitrogen – oksygen – natrium

50 Skriv det du tenker
Tenkeskriving er noe du gjør for deg selv for 
å klargjøre tankene dine og få oversikt. Bruk 
5 minutter på helt fritt å skrive ned tankene 
og ideene dine om kjemiske bindinger og 
egenskaper til ulike stoffer. Det er ingen 
regler for rettskriving, struktur eller 
tegnsetting. Skriv også ned spørsmål du har 
underveis.

51 Parlesing
To elever leser samme avsnitt (for eksempel 
avsnittet om sterke og svake kjemiske 
bindinger). Den ene eleven forklarer den 
andre eleven hva som står i teksten. Bli 
enige om hva som er viktigst, og skriv det 
ned.Polare stoffer Upolare stoffer
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 1  Gasseksplosjoner
Knallgass er en blanding av hydrogengass og luft (oksygen). Når vi på 
laboratoriet tenner på et lite volum av knallgass, kan vi høre et skarpt bjeff. 
Hydrogen reagerer med oksygen, og det dannes vann. Reaksjonen mellom 
hydrogen og oksygen er en redoksreaksjon. Reaksjonen avgir varme til 
omgivelsene, og reaksjonen skjer svært hurtig. Bjeffet vi hører, skyldes en 
trykkbølge som oppstår som følge av en meget hurtig oppvarming, og at lufta 
rundt reaksjonsstedet dermed utvider seg. Dersom vi antenner større 
mengder knallgass, kan eksplosjonen som følger, gjøre stor skade.

Utslipp av brennbare
væsker eller gasser

forsinket
tenning

umiddelbar
tenning

ingen
tenning

brann gass-
eksplosjon

Hindenburgulykken

LES, SKRIV, DISKUTER
KJEMISKE BINDINGER
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Hydrogen er altså svært brennbart, og det antennes lett. Det trengs lite 
energi for å antenne hydrogengass, en liten gnist er nok. Hydrogen må derfor 
i likhet med andre lett antennelige stoffer håndteres på en forsvarlig måte. 
Mens for eksempel propangass og bensindamp synker ned og samler seg 
ved bakken eller gulvet, er hydrogen en lett gass som ved utlekking fort 
stiger til værs. Hydrogengass brenner med en usynlig flamme. Alle lett-
antennelige væsker eller gasser kan antennes og forårsake en brann. En 
eksplosjon får vi når en viss mengde av et slikt stoff først får blande seg med 
luft (oksygen) og så blir antent.

6. mai 1937 hadde det samlet seg en stor folkemengde på Lakehurst i New 
York for å se luftskipet Hindenburg legge til etter årets første tur fra Tyskland. 
Hindenburg var ett av verdens største luftskip. Det var 245 m langt, like langt 
som fire Boeing 747-fly etter hverandre. Luftskipet, en såkalt zeppeliner, besto 
av et stort, sigarformet skrog fylt med hydrogengass og ble drevet fram av fire 
dieselmotorer. Toppfarten var 135 km/t, og turen fra Europa tok mellom 52 
og 65 timer, avhengig av vinden. Passasjerene og mannskapet holdt til i 
gondolen som var festet på undersiden av skroget, og i lugaravdelingen som 
lå nederst i skroget. Om bord var det bar, spisesal, lugarer og salonger, til og 
med et røykerom! Mens mannskapet var i ferd med å feste trossene til 
masten, fikk de frammøtte se at luftskipet plutselig tok fyr. Fra de første 
ildtungene spredte seg fra akterenden, til luftskipet styrtet i bakken, gikk det 
34 sekunder. Av de 97 som var om bord, omkom 35. Da årsaken til ulykken 
ble gransket, var konklusjonen at hydrogengass hadde lekket ut og blitt 
antent, og at det førte til en hydrogeneksplosjon. Var Hindenburg-ulykken 
virkelig en hydrogeneksplosjon slik granskings kommisjonen antok?
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 Arbeidsoppgaver

Se etter ulik informasjon.

1 Hva trengs for at en lett brennbar gass kan forårsake en eksplosjon?
a Det må være et tett rom eller en tett beholder.
b Gassen må blande seg med oksygen.
c Gassen må antennes av en flamme.

2   Hvilke av disse momentene svekker granskingskommisjonens 
antakelser?
a Av de 35 menneskene som mistet livet i Hindenburg-ulykken, omkom 

de fleste da de hoppet ut av gondolen.
b Nyere granskinger av ulykken viste at brannen spredte seg hurtig i alle 

retninger gjennom kledningen av luftskipet, som var dekket av et 
brennbart impregneringsstoff.

c Flammene fra det brennende luftskipet var godt synlige.
d Luftskipet hadde tidligere blitt truffet flere ganger av lyn på turer til 

og fra Brasil.
e «It’s crashing. It’s crashing terrible. Oh, my God, get out of the way, 

please. It’s bursting into flames. And it’s falling on the mooring mast. 
All the folks agree this is terrible, one of the worst catastrophes in the 
world. Oh, the flames, four or five hundred feet in the sky, it’s a terrific 
crash ladies and gentlemen.» (Radioreporter Herbert Morrison, på 
direkten.)

3  Er disse påstandene holdbare?
a «Hindenburg-ulykken viser at frykten for hydrogeneksplosjoner er 

overdrevet.»
b «Hindenburg-ulykken viser at bruken av hydrogen kan medføre en viss 

risiko for brann eller eksplosjon.»
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 2  Varm brus og fisker som puster i luft
Når vi ser på vann, tenker vi ofte at dette flytende stoffet består av H2O-
molekyler – og det stemmer jo. Men det er ikke bare H2O som befinner seg 
i vannet. Vann er et godt løsemiddel, og mange andre molekyler finnes løst 
i vannmassen. To av de stoffene som vi finner i vann, er gassene oksygen 

(O2) og karbondioksid (CO2).

Evnen vann har til å løse gasser, har både mennesker og dyr utnyttet. 
Fisk og andre organismer som lever i vann, henter O2 fra vannet for 
å bruke det i energiomsetningen i kroppen.

Når vi drikker brus, drikker vi store mengder CO2. CO2 tilført i 
vann fører til dannelsen av en syre som vi kaller karbonsyre. CO2 
gjør at brus ikke oppleves så søtt, selv om det er mye sukker i 
den. CO2 senker i tillegg pH-verdien i brusen, slik at tennene blir 

skadet. Men den brusende følelsen i munnen når CO2 forlater 
vannet og blir til gass, liker nok de fleste av oss.

Det er særlig to ting som avgjør hvor mye gass som løses i vannet: 
mengden av gass i lufta og temperaturen i vannet. Jo mer gass det er 

i lufta, desto mer av gassen løses i vannet. Mange fiskearter i varmere strøk 
har utviklet seg til å kunne hente luftbobler fra atmosfæren og på denne 
måten få nok O2. Her i Norden finner vi nesten ingen slike fiskearter. Når du 
heller varm brus i glasset ditt på sommeren, har du sikkert sett at det bruser 
mer enn når du heller kjøleskapskald brus i glasset.

 Arbeidsoppgaver

Se etter ulik informasjon.

1 Les gjennom teksten og skriv ned alle setninger som omtaler evnen 
vannet har til å holde på gasser.

2 Les gjennom teksten en gang til og skriv ned alle setninger som omtaler 
hvordan fisk henter O2.

3 Hvordan påvirker temperaturen evnen vannet har til å holde på gasser? 
Finn argumenter for ditt synspunkt i teksten, og bruk dem til å skrive en 
liten tekst om emnet.

4 Hva tror du skjer med CO2-konsentrasjonen i atmosfæren når 
temperaturen i verdenshavene stiger?
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Hvor blir saltet av?
I dette forsøket skal du løse salt i vann og se om du kan få gjendannet saltet.

Framgangsmåte
Vei inn ca. 0,1 gram vanlig bordsalt (NaCl). Mål opp 10 ml vann og hell det 
i begerglasset. Løs saltet i vannet ved å røre rundt med rørepinnen.

 ⊲ Hvor er det blitt av saltet?
 ⊲ La begerglasset stå noen dager. Hva skjer når vannet fordamper?

Likt løser likt og tetthet
I dette forsøket skal du se på løselighet og tetthet av stoffer.

Framgangsmåte
Mål opp 100 ml vann og hell det i begerglasset. Mål opp 100 ml olivenolje 
og hell det opp sammen med vannet.

 ⊲ Hva skjer? Hvor er vannfasen?

Tilsett noen dråper konditorfarge. Rør rundt og la løsningen stabilisere seg.

 ⊲ Forklar om konditorfargen er polar eller upolar ut fra fargeendringen 
i begerglasset.

Legg en isbit i begerglasset. La begerglasset stå, og observer hva som skjer 
når isbiten smelter.

 ⊲ Forklar det du observerer.

1
UTSTYR
0,1 g natriumklorid, 
NaCl
100 ml begerglass
Vekt
10 ml målesylinder
Skje/rørepinne

2
UTSTYR
Olivenolje
250 ml begerglass
Konditorfarge
Isbiter
100 ml målesylinder
Rørepinne

FORSØK
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Overflatespenning
I dette forsøket skal du undersøke egenskaper til vann.

Framgangsmåte
Fyll litt vann i en petriskål. Strø litt kanel på vannet. Film når det tilsettes 
1 dråpe Zalo midt i petriskåla. Se filmen i slow motion etterpå.

 ⊲ Beskriv hva som skjer når såpa tilsettes. Hvorfor skjer dette?

Salatdressing
Noen stoffer, for eksempel såpe, virker som en emulgator. En emulgator 
finfordeler fett i små dråper. Når små fettdråper er finfordelt i vann, kaller 
vi løsningen en emulsjon. I dette forsøket skal du lage en emulsjon.

Framgangsmåte
Fyll to reagensglass halvfulle med vann. Tilsett to dråper soyaolje i hvert 
av reagensglassene.

 ⊲ Beskriv hva som skjer med oljen.
 ⊲ Hva skjer om du tilsetter en dråpe såpe i det ene glasset?

Rist godt på begge glassene og beskriv det du ser. Hell ca. 3 ss soyaolje, 
1 ss eddik, 1 ts vann og 1 ts sennep (dijon) i et begerglass. Bland godt.

 ⊲ Hva skjer nå?
 ⊲ Hva kalles løsningen vi har laget?
 ⊲ Hva har stoffene i sennepen til felles med såpemolekylene?

Blandingen du har laget, fungerer godt på salater. Nå kan du overraske 
med både mat og naturfagkunnskap til middag!

Ren håndvask?
I dette forsøket skal du undersøke hvordan mengden bakterier avhenger 
av effekten av ulike typer håndvask.

Framgangsmåte
Agar, som er næringsmediet for bakteriene, lages ferdig i petriskåler på 
forhånd. Sett avtrykk i agaren av en finger. Først uten håndvask, så etter 
vask med håndsåpe og til slutt etter bruk av Antibac. Forsøket kan utvides 
til å teste også på skylling av hender i varmt og kaldt vann. Sett petriskålene 
i varmeskap i 2–3 dager.

3
UTSTYR
Kanel
Zalo (eller et annet 
vaskemiddel)
Petriskål
Kamera (mobil)

4
UTSTYR
Soyaolje
Vann
Såpe
Eddik
Sennep (dijon)
Rørepinne
Reagensglass

5
UTSTYR
Agar
Petriskål
Varmeskap (37 °C)
Håndsåpe
Antibac

P107180 Senit SF naturfag Vg1 BM 523494 Book.indb   72P107180 Senit SF naturfag Vg1 BM 523494 Book.indb   72 25.05.2020   09:0525.05.2020   09:05



KJEMISKE BINDINGER | 73

Hudkrem
I hudkrem blandes vannfase og fettfase ved hjelp av en emulgator. 
Emulgatoren i dette forsøket er trietanolamin, mens natriumbenzoat er 
konserveringsmiddel.

Framgangsmåte
Vannfase: Mål opp 50 ml kokende vann og hell det i et 250 ml begerglass. 
Tilsett glyserol, trietanolamin og natriumbenzoat.

Fettfase: Vei inn fett, stearinsyre og parafinolje i et nytt 250 ml begerglass. 
Varm opp på vannbad til løsningen blir klar.

Hell vannfasen opp i begerglasset med fettfasen. Avkjøl under omrøring ved 
å la kaldt vann renne på utsiden av begerglasset. Rør 1 minutt ekstra etter at 
det begynner å se bra ut. Tilsett konditorfarge og lukt. Fordel i plastbokser.

Leppepomade
I dette forsøket skal du lage din egen leppepomade.

Framgangsmåte
Vei inn 3,0 gram bivoks i et plastglass. Mål opp 7,0 ml rapsolje med en 
målesylinder og hell oljen oppi plastglasset sammen med bivoksen. Varm 
bivoks og rapsolje i et vannbad til alt har smeltet. Tilsett 2 dråper eterisk olje, 
for eksempel peppermynteolje, og 3 dråper E-vitamin. Fordel blandingen 
forsiktig i to plastbeger med lokk.

6
UTSTYR
14,0 g delfiafett
3,5 g stearinsyre
3,5 g parafinolje
3,5 g glyserol
1,0 g trietanolamin
En spatelspiss 
natriumbenzoat
1–2 dråper konditorfarge
1–2 dråper eterisk olje/
egen parfyme/after shave
2 stk. 250 ml begerglass
100 ml målesylinder
Skje/spatel
Vekt
Plastbokser med lokk

7
UTSTYR
3,0 g bivoks
7 ml rapsolje
2 dråper eteriske oljer
3 dråper E-vitamin
Lite plastbeger med lokk
2 plastpipetter
10 ml målesylinder
Plastkopp
Plastskje
Begerglass med plass til 
plastkoppen
2 etiketter
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