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Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Kjemi 
Privatister 

 
Utdanningsprogram:  
Studiespesialisering Realfag, programfag 
 

Fagkode og fagnavn: 
REA3011 Kjemi 1 
REA3013 Kjemi 2 
 

Eksamensordning: 
Forberedelse: 45 minutter 
Eksamen: inntil 45 minutter 

Hjelpemidler:  
I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. 
Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan privat PC med åpent internett benyttes i 
forberedelsestiden. Dersom du tar notater på PC-en i forberedelsestiden, kan du ta disse med deg 
inn til eksamen. Under eksamen kan du ikke bruke PC-en til noe annet enn å se på notatene dine. 
Privatisten må ha med egen PC. 
 
Til eksaminasjonen kan privatisten ta med kalkulator og trykt formelsamling. 

 

Forberedelsedelen (45 min) 
 
For kjemi 1: 
Her får du utdelt et tema/oppgave som omfatter noen av kompetansemålene i læreplanen. I tillegg 
skal du forberede deg på en praktisk øvelse som kan omfatter andre kompetansemål.  
(Oversikt over praktiske øvelser finner du på s. 2-3) 
 
For kjemi 2: 
Her får du utdelt et tema/oppgave som omfatter noen av kompetansemålene i læreplanen. I tillegg 
skal du forberede deg tre praktiske øvelser som kan omfatter andre kompetansemål.  
(Oversikt over praktiske øvelser finner du på s. 4- 6.) 
 
Eksaminasjonen (inntil 45 min) 
 
Eksaminasjonen er tredelt: 
 
1. Eksaminasjonen starter med at du presenterer tema/oppgave fra forberedelsedelen.  
2. Du skal gjennomføre den praktiske øvelsen og du kan forvente utfyllende spørsmål. 
3. Til den uforberedte delen vil du få spørsmål fra andre deler av læreplanen. 
 

Vurdering 
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen. 
Se vurderingskriteriene til Naturfagsenteret 
 

Sensur 
Karakter skal settes etter hver kandidat og skal etter gis endt eksaminasjon. Kandidaten har krav på 
en begrunnelse for karakteren. 
 

 
 
 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Eksamen/Hjelpemidler%20til%20M-MP%20eksamen%20for%20privatister.pdf
http://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=1033696
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Praktiske øvinger i REA3011 Kjemi 1  
Privatister 

De praktiske øvingene er i hovedsak hentet fra læreverket Kjemien Stemmer 1, slik at det skal være enkelt for 
privatisten å finne frem til detaljert fremgangsmåte og utførelse. Samtidig skal det også være mulig for 
privatisten å  bruke annet lærestoff  og finne oppsett på forsøkene på egen hånd. 

 

Øvinger merket med * er ikke å finne direkte i Kjemien Stemmer. 

Øving Beskrivelse Kompetansemål 

1. Likt løser likt 

 

Demonstrere kunnskap om bindingstyper og 
polaritet ved å blande ulike stoffer sammen. 

Gjøre rede for vann som løsemiddel 
for polare og u-polare stoffer  

2. Kjennetegn på 
kjemiske 
reaksjoner 

 

 

 

3. Oksidasjon av 
kobber 

 

 

 

4. Oppvarming av 
hornsalt 

Blanding av to stoffer, observasjon av forandringer 
på makronivå som tilsier at en kjemisk reaksjon har 
funnet sted (eks: gassutvikling, pH, farge, utfelling, 
energiendring). Ikke eget forsøk, knyttes til andre 
øvelser. 

 

Måling av utbytte ved oksidasjon av kobber 
(grundig kjennskap til oksidasjon kreves ikke, 
poenget er å vise forståelse av støkiometriske 
beregninger ut fra reaksjonslikninger, og hvordan 
man finner utbytte) 

 

Forutsigelse av gassdannelse ved oppvarming, 
etterfulgt av observasjon (samme prinsipp for 
observasjonen som i øving 3) 

Sette opp reaksjonslikninger med 
tilstandssymboler og bruke 
reaksjonslikninger i beregninger med 
stoffmengde   

5. Bestemmelse av 
løsningsentalpi for 
et stoff 

Måle temperatur i et vannbeger før og etter 
tilsetningen av en kjent mengde salt. Forklare/vise 
hvordan man finner løsningsentalpien til saltet ut 
fra dette. 

Forklare begrepene entropi og 
entalpi og bruke dem til å vurdere om 
en reaksjon er spontan  

6. Reaksjonsfart 
som funksjon av 
konsentrasjon/ 
temperatur 

Utføre et forsøk som viser hvordan reaksjonsfarten 
påvirkes ved varierende konsentrasjon og/eller 
temperatur (eks: natriumtiosulfat i syre) 

 

Gjøre rede for forhold som påvirker 
reaksjonsfarten  

 

  

7.Fellings-
reaksjoner med 
salter* 

 

8. Påvirkning av en 
kjemisk likevekt 

Blande to saltløsninger som gir utfelling av et 
tungtløselig/uløselig salt, og forklare prinsippene 
bak. Fellesioneffekten er naturlig å trekke inn her. 

Vurdere løselighet og felling av salter 
i vann på grunnlag av forsøk og 
beregninger  

 

Gjøre beregninger på kjemiske 
likevekter og drøfte likevektene 

9. Titrering av 
sterk syre mot 
sterk base 

 

 

 

Demonstrere riktig utførelse av syre/base-titrering, 
og hvordan man bruker denne teknikken til å finne 
konsentrasjonen av en løsning. Her bør det også 
vises kunnskap om riktig oppsett og bruk av utstyr. 

 

 

Planlegge og gjennomføre 
syrebasetitreringer, begrunne valg av 
indikator og tolke titrerkurver 

 

 

 

  Relaterte kompetansemål til forsøk 
nr 8: 

Definere syre og base og gjøre rede 
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for syre-base-reaksjoner. 

Gjøre rede for protolyse av salter og 
gasser i vann. 

Gjøre beregninger med Ka,Kb,Kw 

10. Molekyl-
byggesett* 

 

 

 

11. Alkoholers 
egenskaper 

 

 

 

 

 

12. Hydro-
karboners 
egenskaper 

 

 

Demonstrere kunnskap om oppbygning, 
navnsetting og funksjonelle grupper i organisk 
kjemi ved bruk av molekylbyggesett 

Beskriver binding i uorganisk materiale 

 

Utføre enkle tester og observasjoner for å 
identifisere tre ulike alkoholer (f. eks løselighet, 
brennbarhet og viskositet), og med dette vise 
forståelse av alkoholenes egenskaper, sett i 
sammenheng med en generell forståelse av 
organisk kjemi. 

 

Samme som øvelse 14, men med hydrokarboner. I 
tillegg til testene fra 14 kan en bromtest brukes her 
(husk hansker) 

 

 

Gjøre rede for struktur, navnsetting, 
framstilling, egenskaper og bruk av 
alifatiske hydrokarboner, alkylhalider, 
alkoholer, aldehyder, ketoner, 
karboksylsyrer, estere, etere og 
aminer  

 

 

 

 

 

 

  Relaterte kompetansemål til forsøk 9, 
10, 11 : 

Gjøre rede for strukturen til benzen 
og noen enkle benzenderivater og gi 
eksempler på anvendelser  

Gjøre rede for ulike former for 
isomeri  
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Praktiske øvinger i REA303 Kjemi 2 
Privatister 

 

De praktiske øvingene er i hovedsak hentet fra læreverket Kjemien Stemmer 2, slik at det skal 

være enkelt for privatisten  å finne frem til detaljert fremgangsmåte og utførelse. Samtidig skal det også 
være mulig for privatisten  å bruke annet lærestoff  og finne oppsett på forsøkene på egen hånd. 

 

Øving Beskrivelse Kompetansemål 

1. Bufferkapasitet 

 

Utføre titrering av en buffer mot både syre og 
base, og beregne bufferkapasitet ut fra dette. Vise 
forståelse av bufferkapasitet og hvordan den 
påvirkes av fortynning. Forklare bufferområdet. 

Forklare hvordan buffere virker, og 
beregne pH og kapasitet i buffere  

 

 

2. Alkalinitet i 
vann 

Måle alkalinitet i vannprøver fra ulike kilder. Vise 
forståelse av sammenhengen mellom alkalinitet og 
buffersystemene til stede i vannet (fokus på 
hydrogenkarbonat). 

Planlegge og gjennomføre enkle 
vannanalyser og vurdere 
analyseresultatene i forhold til 
vannets bruksområde  

3. Oksidasjon av 
kobber 

 

Måling av utbytte ved oksidasjon av kobber. Vise 
hvordan man regner utbytte ut fra støkiometriske 
beregninger. Vise forståelse av oksidasjon, og gjøre 
beregningene basert på balanserte 
redoksreaksjoner. 

Gjøre forsøk med 
forbrenningsreaksjoner og forklare 
hva som skjer  

 

 

4. Antioksidanter i 
fruktsaft 

Demonstrere kunnskap om virkemåten til 
antioksidanter ved å måle innholdet av 
askorbinsyre i ulike frukter. Målingen utføres ved å 
bruke indikatorsystemet jod, stivelse og 
hydrogenperoksid som kjemisk klokke. 

Gjøre forsøk med antioksidanter og 
forklare virkningen av dem  

5. Spontane 
redoksreaksjoner 

 

 

 

 

6. Reduksjons-
potensialer ut fra 
en standard-
elektrode 

 

7. Elektrolyse av 
saltløsning 

Vise forståelse av hva som foregår i 
redoksreaksjoner. Forklare hvordan man setter 
opp halvreaksjoner ved å observere reaksjonen 
mellom kobbersulfat og jern (bruk gjerne stålull 
som jernkilde). 

  

Lage en standardelektrode, f.eks. en Cu2+/Cu-
elektrode, og måle spenningen mellom denne og 
andre elektroder. Bruke dette til å lage en egen 
spenningsrekke ut fra resultatene. 

 

Utføre elektrolyse av en saltløsning, for eksempel 
kaliumjodid eller natriumjodid. Forutsigelse av 
hvilken reduksjon og oksidasjon som vil gå, 
etterfulgt av observasjon. 

Gjøre forsøk med elektrokjemiske 
celler og gjøre rede for spontane og 
ikke-spontane redoksreaksjoner 

8. Korrosjon Vise forståelse av korrosjon og hva som hindrer og 
fremmer korrosjon av jern ved å utføre forsøk med 
jern sammen med andre metaller og rustindikator. 
Vise relevante redoksreaksjoner, og hvordan 
resultatene henger sammen med spenningsrekka. 

Gjøre forsøk med korrosjon og 
forklare hvordan korrosjon kan 
hindres  
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9. Kvalitativ 
uorganisk analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallellanalyse av salter, samt metaller og 
legeringer. Analysen utføres fortrinnsvis på prøver 
av kjente salter/metaller, men ukjente prøver kan 
brukes i tillegg dersom behovet oppstår. 
Rekkefølgen for analysen er alltid: 

1. Forprøver 

2. Påvisning av anioner 

3. Påvisning av kationer  

 

Det kreves selvstendig kjennskap til flere tester: 
Vanlige kjennetegn ved forprøver, alle 
aniontestene, og noen av de mest karakteristiske 
kationtestene (nikkel, sølv og kobber).  

Påvise metaller i legeringer og ioner i 
salter og gjøre rede for resultatene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kvantitativ 
uorganisk analyse 
1: Redokstitrering 

Kvantitativ bestemmelse av innhold i prøver ved 
redokstitrering, f.eks. innholdet av klor i vann, eller 
innholdet av hydrogenperoksid i blekemidler. 
Bestemmes med permanganat eller jod. 

Planlegge og gjennomføre enkle 
vannanalyser og vurdere 
analyseresultatene i forhold til 
vannets bruksområde 

11. Kvantitativ 
uorganisk analyse 
2: Kolorimetri  

Kvantitativ bestemmelse av innhold i prøver ved 
kolorimetri, enten ved hjelp av øyemål, 
kolorimeter eller spektrofotometer (noe mer enn 
grunnleggende kjennskap til hvordan 
spektrofotometeret brukes bør ikke kreves) 

Utføre analyser med kolorimetri og 
tolke enkle massespektre og 1H-
NMR-spektre  

12: Kvalitativ 
organisk analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påvise innholdet av kjente eller ukjente prøver ved 
parallellanalyse. Rekkefølge for analysen: 
1. Forprøver 
2. Påvisningsreaksjoner for ulike stoffgrupper, 
utenom alkoholer 
3. Påvisning av alkoholer med kromsyrereagens 
 
Det kreves selvstendig kjennskap til vanlige 
forprøver, og til de sentrale påvisningsmetodene: 
2,4-di-test, Tollens test, Fehlings test, Beilsteins 
test, hydrogenkarbonat med karboksylsyrer, brom 
med umettede forbindelser, jern(III) med fenoler, 
kromsyre med alkoholer. 

Gjøre påvisningsreaksjoner på enkle 
organiske forbindelser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13: Oksidasjon: 
alkoholer 
 
 
 
 
14: Eliminasjon: 
alkoholer 
 
 
15: Kondensasjon: 
Fremstilling av 
ester 

Oksidasjon av alkohol til aldehyd og (evt) 
karboksylsyre. Bør vise kjennskap til hvordan 
primære, sekundære og tertiære alkoholer 
reagerer ulikt her. Merk at dette forsøket kan 
bakes inn i punkt 3 i forsøk 12. 
 
Eliminere vann fra en alkohol, for eksempel 
sykloheksanol, slik at vi får et alken (eliminasjon av 
vann kalles også for dehydrering). 
 
 
Fremstilling av en ester fra en alkohol og en 
karboksylsyre, for eksempel pentyletanat (forsøket 
står ikke direkte beskrevet i Kjemien Stemmer 2, 
men finnes i Kjemien Stemmer 1, og skal være lett 
å oppdrive fra andre kilder) 

Gjøre rede for reaksjonstypene 
oksidasjon, substitusjon, addisjon, 
eliminasjon, kondensasjon og 
hydrolyse, og gjøre forsøk med minst 
to av dem 

16: Enzymer: 
Katalase 

Demonstrere effekten av katalase på 
hydrogenperoksid, vise at katalaseinnholdet 

Gjøre forsøk med enzymer og 
forklare hvordan de fungerer  



 

 

 

 

6 
Revidert oktober 2020 

varierer ut fra typen biologisk materiale, og vise 
forståelse av proteinenes struktur og oppbygning 
ved å forklare effekten som koking og forsuring har 
på effektiviteten av katalase. 

17: Tynnsjikts-
kromatografi 

Tynnsjiktsromatografi av grønne blader, forklaring 
av stasjonær fase og mobil fase, og hvordan 
separasjonen av pigmentene foregår.  

gjøre rede for og utføre kromatografi, 
destillasjon og omkrystallisering 

 
 

 


