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Hva er organisk kjemi? 
 
Organisk kjemi er kjemi som går ut på å forske, og jobbe 
med organiske stoffer, som da er stoffer som man finner i 
levende organismer. Organisk kjemi blir også kalt «livets 
kjemi».

Hvilke kjennetegn har karbon?  
 
Det som kjennetegner karbon er at det finnes i lufta, og i 
alt som er levende eller som en gang har vært levende. 
Karbonet egenskap gjør at karbon finnes i flere millioner 
ulike forbindelser. 

Hva er organiske stoffer? 
 
Organiske stoffer er alle stoffer som inneholder karbon, 
med unntak av karbondioksid, karbonsyre og rent 
karbon.

Hva er kjemien to hovedgrupper?  
 
Vi deler kjemien inn i to hovedgrupper: organisk kjemi, 
og uorganisk kjemi. 

SKALLEMODELLER

Hydrogen:



Karbon:

Oksygen:

Natrium:

Hva er hydrokarboner? 
 
Hydrokarboner er organiske forbindelser som 
inneholder grunnstoffene karbon og 
hydrogen. 

FAKTA:



Hvilke kjennetegn har alkaner? 
 
Det som kjennetegner alkanene er at de bare har enkeltbindinger 
mellom karbonatomene

DE FEM FØRSTE 
ALKANENE:

Karbonet kretsløp starter selvfølgelig med et stoff som inneholder 
karbon...for eksempel CO2. I trær blir Co2 tatt inn fra luften 
sammen med vann fra røttene, og i bladene på dette treet skjer det 
fotosyntese. Bladene tar da inn sollys vann og CO2 og gjennom en 
del «oppgaver dannes det blant annet druesukker. Druesukkeret 
(som inneholder 6 karbonatomene der 1 av dem er det som vi startet 
med) kommer da i for eksempel epler som vi mennesker spiser. Da 
kommer druesukkeret inn i en celle, og gjennom celleånding blir 
druesukker molekylet gjort om OL-deltakelse opp til et CO2 
molekyl. Deretter går CO2 inn til blodet og til lungene som det der 
til slutt blir bustet ut og kommer i luften igjen. Deretter skjer den 
samme prosessen om og om igjen. 



DE FIRE FØRSTE 
ALKENENE

HYDROGENKARBONER OG 
VANN I «SMINKEFJERNER» 

Utstyr:  
 
-parafinolje 
-farget etanol i dråpeteller 
-vann i dråpeteller 
-reagensrør stativ 
-tørkepapir

Sikkerhet: 
Etanol: meget brannfarlig

Observasjoner: 
Det som skjer når vi tar en og en dråpe vann i parafinoljen er at den ikke løser/sprekker i 
starten, så blir det løsnet.  
Når vi snur røret flere ganger ser vi at vannet kommer på bunnen og oljen kommer på 
toppen...så vannet og oljen deler seg.  
Når vi rister glasset ser vi at Det kommer væske/bobler(groms fra olja)  på sidene på røret, og så 
synker bare vannet n3d til bunnen mens olja ligger på toppen.  
Når vi tilsetter noen dråper med etanol, kan vi se at etanolet synker og samler seg helt på 
bunnen i røret. Der vannet ligger som et lag over etanolet og på toppen av alt ligger oljen.  
Når vi snur røret røret ett par ganger med etanol i, vil alt blande men når vi setter glasset i ro 
igjen vil etanolet synke til bunnen, vannet komme som et lag over og på toppen vil oljen 
komme.



Resultat: 
 
Vann og parafinolje blandes ikke sammen fordi vann har større tetthet enn parafinolje. Vann er et 
polart stoff mens parafin er ikke polart noe som betyr at vann har sterkere binding mellom atomene.  
Vann har størst tetthet og legger seg i bunn.  
Vannboblene som synker gjennom parafinoljen er store og nesten runde.  
Vannet samler seg i større dråper for å presse seg gjennom parafinen, dette må til for at en viss mengde 
skal nå bunden.  
Når vi rister hardt nok vil stoffet samles i mellom hverandre på grunn av bevegelsen.  
Når vi setter det i ro synker stoffet med størst tetthet til bunnen.  
Tettheten til ?.?vann er størst, så kommer etanol og deretter parafinolje??

ALKOHOLER
Hva er felles for alle alkoholer? 
Det som er felles for alle alkoholer er at de inneholder minst en og 
gruppe i molekylet. Alle alkoholer har navn som ender på OL 

Hvor finner vi alkoholer rundt oss utenom i sprit og vin? 
Alkohol er vanlig som løsemiddel i blant annet deodorant, 
etterbarberingsvann, tusj og lim. Det brukes også i drivstoff 
i biler. 

Hva er sammenhengen mellom alkener og alkoholer? Hva er forskjellen? 
Sammenhengen mellom alkener og alkoholer er at de egentlig er helt like 
bortsett fra et det kommer ett eller flere oh grupper i stedet for h-atom(er).  
Hvis vi for eksempel ser på etanol og etan, kan vi se at de er helt like bortsett 
fra at etanol får inn en oh-gruppe i stedet for et hydrogen atom. Se på 
tegningen under.

Etan: Etanol:



Hvor giftig er metanol?  
Metanol er så giftig at hvis du får i deg 7 gram så blir du 
blind. Og hvis du får i deg 30 gram dør du. 

Metanol og etanol



Etandiol (glykol)og propantriol (glyserol/glyserin)

Disse er to alkoholer som har flere enn en oh gruppe i hvert 
molekyl. Etandiol er en giftig væske. Den senker frysepunktet 
til vann slik at hvis vanner er under null grader så fryser det 
ikke. Det brukes derfor som frostvæske til biler og for å få vekk 
isen på fly. 

Propantriol er en seig væske som ikke er giftig og smaker søtt. 
Det blir brukt i sukkertøy, såpe, hudkrem og medisin. 

VI LAGER ETYN



Det som skjedde da jeg helte kalsiumkarbidet ned i vannet var at det 
spredte seg ut i hele. Vannet, begynte å bruse/boble litt og fargen ble 
brun. Stoffet esset også i vannet.  
 
Det som skjedde når vi førte stearinlyset med flamme over glassvarer var 
at det skjedde en kjemisk reaksjon, og deg km en stor flamme som varte i 
ett sekund før det forsvant igjen. Det skjedde på en måte en eksplosjon.  
 
Over glassvarer i lufta kom det en gass som heter etyn, og det kom 
flammer og røyk gjennom sen kjemiske reaksjonen.  
 
PH verdien før var rundt syv, det var vann, noe som er nøytralt. PH 
verdien etter var ca 10. Og jeg kna forklare dette ved å se på fargen på pH 
papiret og følge en slags instruksjon på utsiden av phpapir pakken som 
viser hvor høy pH verdien er. 
 
 
Reaksjonslikningen for reaksjonen: CaC2 + 2H2O -> C2H2 + Ca(OH)2 

Forklaring


