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Rapport 1
«Påvisning av karbohydrater med Fehlings væske»
Thea S. Tollefsen
10.trinn
10/11-17
Den norske skolen i Malaga

Feilkilder:
På fasitsvaret er det sukker i drikke 3 og der har jeg fått at det ikke
er sukker, også skal det være ikke sukker i drikke 4, 6 og 7 og der
har fått at det er sukker. Kanskje feilen kan være det at siden vi
har hatt to drikker oppi det kokende vannet samtidig, kanskje de
har blitt påvirket av hverandre. Eller kanskje vi har hatt for mye
Fehlings væske oppi drikke 3, 4, 6 og 7.

Vi skal teste ulike drikker med tanke på om vi kan påvise sukker i
dem. Vi vet at Fehlings væske kan brukes til å påvise sukker, men
ikke om den påviser alle sukkertyper.
Utstyr:
•reagensrør
•6-10 drikker, se tabell
•fyrstikker
•Fehlings væske
•treklyper
•dråpeteller
•butanbrenner

Resultat:

Beskrivelse:
Jeg fyller reagensrøret 1/5 fullt med en
av drikkene. Så tar jeg oppi 3-4 dråper
av Fehlings a og av Fehlings B i
reagensrøret og varmer det forsiktig
oppi det kokende vannet. Resultatet jeg
får skriver jeg inn i en tabell.

Sukrose: Sukrose er rørsukker, så sukrose
er vanlig sukker som blir brukt i for
eksempel matlaging.
Fruktose: Fruktose er en av de enkle
sukkerartene og finnes i mange matslag.
Fruktose kan også sies som fruktsukker,
så det er altså sukker som er i mat. For
eksempel druer.
Glukose: Glukose er et enkelt
karbohydrat som dannes av planter ved
fotosyntese fra råstoffene karbondioksid
og vann.
Disakkarid: Disakkarid er sukrose maltose
og laktose, og alle disse disakkaridene
smaker søtt.

Rapport 2

3. Ordlikning: Mangandioksid reagerer med hydrogenperoksid og
danner oksygen.

«Hydrogengass spaltes i vann og oksygengass og med
katalysatoren mangandioksid (brunstein) går det fort.
Hvordan kan vi påvise oksygengass?»
Thea Sofie Tollefsen
10.trinn
13/11-17
Den norske skolen i Malaga

4. Forklaringen på hvordan man kan påvise O2 er å stikke en
glødende pinne i gassen, for å se om flammen reagerer og blir
større.

Vi skal putte noen dråper med hydrogenperoksid oppi
mangandioksin, og så skal vi se reaksjonen når det blandes. Vi
skal også se reaksjonen når vi putter en pinne med litt glødende
flamme oppi de blandede mangandioksiden og
hydrogenperoksiden.

2. Vi tenner på en trepinne og lar den brenneren stund med god
flamme slik at det blir et godt stykke av pinnen som gløder. En av
oss blåser ut flammen også dypper vi den så langt ned at den blir
våt. Vi observerer og noterer da også.

Utstyr:
Mangandioksid
Hydrogenperoksid 3%
Fyrstikkeske
Modelleire
Dråpeteller
Tørkepapir
Reagensrør
Oppgaver:
1. Når vi puttet hydrogenperoksid i
mangandioksid begynte det å bruse eller
boble (gass). Fargen skiftet seg. Det ble en
slags sølvgrå farge, og når jeg tok opp
reagensrøret og helte ut
mangandioksiden kjente jeg at
reagensrøret var varmt.

Beskrivelse:
1. Vi seter reagensrøret med mangandioksid fast på et
reagensstativ. Vi suger opp litt hydrogenperoksid med
dråpetelleren og tømmer noen dråper ned i reagensrøret med
mangandioksid. Deretter observerer og noterer vi det som skjer.

Spørsmål:
Hva skjer med den glødende pinnen når den dyppes i røret?
Den glødende pinnen blir våt.

2.

Resultat og konklusjon
Resultatet ble slik at vi fikk ikke et lite puff eller pang. Det kan
kanskje være fordi pinnen var for tjukk og burde kanskje vært
tynnere eller kanskje vi hadde for mye mangandioksid eller for
mye hydrogenperoksid. Ikke vet jeg.

Oppgaver 2.23-2.37
2.23) En masseutryddelse er når mye på jorda
forsvinner. Minst hundre arter forsvinner fra
jorda hver eneste dag og vi er i gang med den
sjette masseutryddelsen på jorda. Den viktigste
årsaken til at så mange arter forsvinner i vår tid
er på grunn av menneskeskapte endringer i
økosystemene.
2.24) I 1930 var det 2 milliarder mennesker på
jorda og i dag er vi litt over 7 milliarder
mennesker.
2.25) Den viktigste indirekte årsaken et at
mange arter dør fordi leveområdene deres blir
for små eller ødelagt. Og den viktigste direkte
årsaken til at så mange arter blir utryddet i vår
tid er menneskeskapte endringer i økosystemet.
2.26) Regnskogen er det mest artsrike
økosystemet på landjorda.
2.27) Korallrevene er spesielt artsrikt.

2.28) Et korallrev er bygd opp av kalk-skjeletter fra koralldyr.
2.29) Korallrev er truet av ødeleggelse og død blant annet på
grunn av uforsvarlige fiskemetoder.
2.30) Fremmede arter er dyr og planter som blir overført til
nye områder med menneskenes hjelp.
2.31) Drivhuseffekten er slik at sola skinner ned på jorda og
cirka halvparten av strålingen blir absorbert på jordas
overflate og varmer opp jorda, mens noe av strålingen fra
sola blir reflektert fra jorda og atmosfæren.
2.32) Drivhusgasser er gasser i atmosfæren.
2.33) Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i 1988 350
ppm, en økning på 25%.
2.34) En negativ tilbakekobling er når resultatet av en
oppvarming blir kaldere.
3.35) Permafrost er steder der bakken holder seg under
frysepunktet hele året.
3.36) Miljøgifter blir tatt opp og lagret i organismer som blir
spist av andre organismer.
3.37) Fire eksempler på farlige avfall er isolergass,
vaskemiddel, plantevernmidler og maling.

Pukkellaks
2.41) Pukkellaksen tilhører det vi kaller
stillehavslaksene, i slekten
Oncorhynchus. Pukkellaksen er en
økonomisk viktig art både i Russland,
Canada og Alaska. Pukkellaks er
registrert i nesten 120 elver, over hele
Norge. Pukkellaksen fantes tidligere i
store mengder langs kysten av NordNorge etter at den ble satt ut i vassdrag
på Kolahalvøya i slutten av 1950-årene.
Kilder:
•https://www.artsdatabanken.no/pages/236725
•http://www.luontoportti.com/suomi/no/kalat/pukkellaks-no
•https://snl.no/pukkellaks
•http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4310/
Pukkellaks-registrert-i-nesten-120-elver-over-hele-landet
•https://naturguide.dk/pukkellaks-fra-stillehavet-indtagerdanske-vandloeb/
•http://ulnits.dk/fluefiskeri/stillehavslaks/
•https://no.m.wikipedia.org/wiki/Pukkellaks

Organiske
kjemier

Spørsmål fredag 2.
februar uke 5
1) Hva er organisk kjemi? Organisk kjemi handler om
enkle karbonforbindelser som karbonoksider, karbonater,
karbider. Organisk kjemi handler også om den
vitenskaplige studien av strukturen, egenskapene,
sammensetningen og syntesen av organiske forbindelser.

2) Hvilke kjennetegn har karbon? Karbon står først i
gruppe 14 i periodesystemet. Karbon binder seg også
svært gjerne til andre stoffer som oksygen, hydrogen,
nitrogen, fosfor og svovel. Karbon er et ikke-metallisk
grunnstoff med kjemisk symbol C og atomnummer 6.

Hydrokarbon

3) Hva er organiske stoffer? (Ta med unntakene)
Organiske stoffer er en samlebetegnelse for materiale
som stammer fra levende organismer eller materiale som
inneholder karbonatomer.

4) Hva er kjemiens to hovedgrupper? De to kjemienes
hovedgrupper er organiske og uorganisk.

Hydrogen

Beryl
lium

Lithium

Sodium

Alkaner

Hydrokarboner
Eddik er en organisk kjemi.

Alkaner har bare
enkeltbindinger
mellom atomene.

Råolje og naturgass
består for det meste
av alkaner.

Hydrokarboner er organiske
forbindelser som inneholder
grunnstoffene hydrogen og
karbon.

Alkaner består av
bare karbon og
hydrogenatomer.

Alkaner, alkener og
alkyner er alle
hydrokarboner med
ulike strukturer og
dermed ulike fysiske og
kjemiske egenskaper.

Noen av de mest kjente alkanene:
Metan CH4
Etan C2H6
Propan C3H8
Butan C4H10
Pentan C5H12

Metan: CH4

Etan: C2H6

Propan:
C3H8

Butan:
C4H10

Pentan:
C5H12

Alkener

Hydrokarboner og
vann i
«sminkefjerner»

Gjennomføring

Resultat
1. og 2.

1. Sett røret med parafinolje i modelleiren slik at det
står loddrett.
2. Tilsett vann, én dråpe om gangen og studer hva
som skjer med vanndråpene, etter hvert som du
tilsetter dem. Skriv ned dine observasjoner.
3. Sett korken på røret og snu det opp ned, først én
gang, så et par ganger til. Hva skjer? Noter!
4. Sett korken på røret og rist forsiktig. La så røret stå i
ro og legg merke til hvor lang tid det tar før fasene
skilles. Beskriv det du observerer.

Hvorfor blandes ikke de to
væskene? Vann og parafinolje
blandes ikke fordi vann har
større tetthet en parafinolje.
Vann er et polart stoff, mens
parafin er ikke polart. Det
betyr at vann har «sterkere
binding» mellom atomene.
Hvilken væske har
størst tetthet, vann eller
parafinolje? Vann har
størst tetthet og legger
seg i bunn.

Hvilken form har
vanndråpene når de
synker ned gjennom
parafinoljen? De er
store og nesten runde.

5. Tilsett forsiktig noen dråper
farget etanol og se hva som
skjer med etanolen. Beskriv
det du ser.

Forklar hvorfor dråpene har denne formen: Vannet
samles i større dråper for å presse seg gjennom parafinen,
dette fordi en viss mengde må til for å komme til bunns.

6. Snu røret opp ned et par
ganger. Hva ser du nå? Noter!

3. og 4.
Forklar det du har observert i punkt 3. og 4. Når vi rister
hardt nok så blander stoffene seg i mellom hverandre pga
bevegelsen. Når vi setter det i ro så synker stoffet med størst
tetthet igjen.

5. og 6.
Hva kan du si om tettheten til etanol i forhold til
tettheten for vann og parafinolje og løseligheten til
etanol i vann og i parafinolje, ut fra det du observerte i
punkt 5. og 6..
Forklar hvorfor "resultatet" kan brukes som
sminkefjerner? Vann er et polart løsningsmiddel, det vil
spinat ladningen på vannmolekylet er fordelt slik at
hydrogenet er litt positivt, og oksygenet er litt negativt. I
hydrokarboner er ladningen mer jevnt fordelt, så molekylet
har ingen + eller - side.
Ladningen gjør at vannet «holder tett sammen», du har
kanskje lært om hydrogenbindinger. Hydrokarboner og andre
upopulære stoffer har ikke noe å «bidra med» til disse ladde
forbindelsene, og blir derfor stengt ute.
Etanol og vann leser ikke fettløselige stoffer, mens parafin
(hydrokarbon) leser fettløselige stoffer. Derfor er det viktig å
riste en sminkefjerner før man skal bruke den for å løse opp
begge stoffene når du fjerner sminken.

Alkoholer-mye mer
enn bare vin og
sprit (film til fredag
uke 8)
Felles for alle alkoholer er at de inneholder minst én OHgruppe i molekylet. Alle alkoholer har navn som ender på -ol.

Etan

Etan
ol

Etanol kan brukes som løsemiddelskade i deodorant, tusj og
lim. Den kan også brukes som drivstoff i biler.

Etandiol

Propantriol

Etanol kan blandes med vann, men kan også lett løse opp
stoffer som ikke lar seg løse i vann. Derfor er det vanlig å
bruke etanol som løsemiddel i blant annet deodorant,
etterbarberingsvann, tusj og lim. Etanol avgir mye energi når
den brenner, og derfor kan den brukes som drivstoff i biler.

er en farlig forveksling! Hvert år skjer det
metanolforgiftninger i Norge. Hvis en drikker metanol, blir
det dannet svært giftige stoffer i kroppen. Bare 30 gram
metanol kan ta livet av et menneske, og 7 gram er nok til at
du kan bli blind.

Propratriol
Propantriol er en seig væske, som også
kalles glyserol eller glyserin. Den er ikke giftig, og den smaker
søtt.

Etandiol
Etandiol kalles også glykol, og er en giftig væske. Den senker
frysepunktet til vann, slik at vannet ikke blir til is selv om
temperaturen er under 0 °C.

Forsøk 3-E Alkoholer
- flammefarger

Forsøk 3-B
hydrokarboner - vi
lager etyn
Utstyrslist
e:

•Vernebriller
•Glasskar (med tykke
glassvegger)
•Kalsiumkaebin (CaC2)
•Teskje

•Filterpapir
•Vann
•Fyrstikker
•Strearinlys
•2 stk. pH-papir med
fargeskala

Observasjoner og forklaringer
a) I dette tilfellet var det Anne som helte kalsiumkarbindet
ned i vannet og jeg tok stearinlyset for over. Da Anne helte
kalsiumkarbindet ned i vannet begynte det å boble og lukte
litt. Vannet og kalsiumkarbindet begynte å reagere.
b) som jeg sa det var jeg som tok stearinlyset over glasskaret.
Når jeg gjorde det kom det et lite pang og det ble flammer i
glasskaret. Det ble en reaksjon mellom kalsiumkarbindet og
stearinlyset eller flammen.
c) Nei, jeg observerte ikke noe annet enn at det ble flammer i
glasskaret. Jeg observerte ikke noe annet over glasskaret.
d) Før vi puttet kalsiumkarbindet var det bare et vanlig
glasskar med vann i. Da var pH-verdien på 6-7 og når vi
puttet kalsiumkarbindet oppi ble pH-verdien på en skala
mellom 10-12.
e)

Videoer til forsøket:

