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Sammendrag 

Praktisk gjennomføring av kromatografi i videregående skole blir vanligvis gjort ved at 

elevene får gjennomføre papir- eller tynnsjiktkromatografi. Med økt tilgang på billige 

gasskromatografer til undervisningsformål bør muligheten for å bruke disse i videregående 

skole undersøkes. Målet med denne studien var å undersøke om en kommersielt tilgjengelig 

minigasskromatograf fra Vernier, var egnet til bruk i undervisning i kjemi programfag i norsk 

videregående skole, og er så vidt forfatteren vet, den første studien som ser på bruken av dette 

instrumentet i videregående skole. En kvalitativ og en kvantitativ analyseoppgave, hver med 

en tidsramme på 90 minutter, ble videreutviklet og prøvd ut av elever og lærere i 

videregående skole. Studien viste at de fleste elevene klarte å bruke instrumentet til å 

gjennomføre en kvalitativ analyseoppgave og at en del av elevene klarte å gjennomføre en 

kvantitativ analyseoppgave. Elevene vektla læring av praktiske og eksperimentelle ferdigheter 

når de oppga hva de lærte av å jobbe med instrumentet, og over halvparten av elevenes svar 

var knyttet til motivasjon når de oppga hva de syntes var bra med å jobbe med instrumentet. 

Lærerne som ble spurt, mente i hovedsak at instrumentet og den kvalitative analyseoppgaven 

var godt egnet til bruk i kjemi programfag, men flere hadde forbehold knyttet til pris. I studien 

kom det også frem at det ikke påløp for store utgifter til drift av instrumentet. Mye tyder på at 

instrumentet og den kvalitative analyseoppgaven er egnet til bruk i kjemi programfag, men at 

den kvantitative oppgaven er for tidkrevende og ikke like sentral i forhold til læreplanen. Pris 

på instrumentet trekkes frem som en utfordring. Videre arbeid bør søke å finne flere og 

mindre tidkrevende laboratorieoppgaver der minigasskromatografen kan brukes i kjemi 

programfag, og undersøke skoleledere og læreres villighet til å investere i et slikt instrument. 
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1 Introduksjon 

1.1 Innledning 

Gasskromatografi (GC) er den kromatografiske teknikken som gir best effektivitet per 

tidsenhet [1], og er i dag en standard analyseteknikk innen forskning, utvikling og 

kvalitetskontroll på mange ulike felt, spesielt innenfor miljøanalyse, legemiddelkontroll, 

rettsmedisinsk analyse og petrokjemisk produksjon [2]. Det er vanlig å tilegne oppfinnelsen 

av moderne gasskromatografi til Martin og James, som rapporterte om separasjon av flyktige 

fettsyrer i 1952 [2, 3], selv om Erika Cremer og hennes studenter ved Universitetet i 

Innsbruck, laget den første prototypen av en gasskromatograf allerede en gang mellom 1940 

og 1950 [4]. Behovet for å gjøre analyser i felt har ført til en utvikling av bærbare 

instrumenter. Grunnet den økende tilgangen på små og bærbare gasskromatografer, har denne 

typen instrumenter blitt lettere tilgjengelig for studenter som studerer kjemi [5]. Det er også 

laget enkle, billige utgaver av gasskromatografer til bruk i undervisning [6-8].  

Elever som tar kjemi programfag i norsk videregående skole skal gjennomføre og gjøre rede 

for kromatografi [9]. Kromatografi blir ofte introdusert ved at elevene får gjennomføre papir- 

eller tynnsjiktkromatografi [10], og i de norske læreverkene for kjemi programfag er det lagt 

opp til at elevene skal gjennomføre papir- eller tynnsjiktkromatografi og lese om 

gasskromatografi og væskekromatografi [11-15]. Med den økte tilgangen på billige 

gasskromatografer til undervisningsformål, kan det argumenteres for at det er på tide at elever 

som tar kjemi i videregående skole får muligheten til å gjennomføre gasskromatografi, i 

tillegg til å lese om teknikken. Både med tanke på at det er en svært sentral og mye brukt 

teknikk, men også for at elevene skal utvikle interesse for kjemi, og få arbeide med moderne 

utstyr som brukes i industri og forskning. 

1.1.1 Mål og problemstilling 

I et tidligere arbeid med en bacheloroppgave ble en laboratorieoppgave med kvantitativ 

bestemmelse med gasskromatografi utviklet av forfatteren. Gasskromatografen som ble brukt 

var en relativt billig undervisningsmodell fra Vernier. Det viste seg mulig å bruke 

minigasskromatografen til kvantitative bestemmelser med en nøyaktighet og presisjon som 

var tilstrekkelig i undervisningssammenheng, men instrumentet ble ikke testet ut av elever.  
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Målet med denne studien var å undersøke om den relativt billige og kommersielt tilgjengelig 

minigasskromatografen, Vernier mini GC Plus, er egnet til bruk i undervisning i kjemi 

programfag i norsk videregående skole. Hovedspørsmålet i undersøkelsen var: Er Vernier 

mini GC Plus egnet for bruk i kjemi programfag i norsk videregående skole? For å svare på 

hovedspørsmålet ble dette delt opp i 6 delspørsmål: 

1. Klarer elevene å utføre en kvalitativ analyseoppgave med instrumentet?  

2. Hva lærer elevene av å bruke instrumentet?  

3. Hva synes elevene om å bruke instrumentet?  

4. Mener lærere at instrumentet egner seg til bruk i kjemi programfag? 

5. Klarer elevene å utføre en kvantitativ analyseoppgave med instrumentet?  

6. Er Vernier mini GC Plus robust nok til å brukes i undervisningen i kjemi programfag? 

Videre i denne introduksjonen presenteres først en gjennomgang av standard instrumentering 

i gasskromatografi, og en kort gjennomgang av kvalitativ og kvantitativ analyse. Deretter 

presenteres minigasskromatografen, Vernier mini GC Plus, som ble brukt i studien. Etter det 

følger en gjennomgang av det teoretiske grunnlaget som ble brukt for å belyse flere av 

delspørsmålene. Dette baserer seg på litteratur knyttet til læring fra laboratorieundervisning 

og elevers læring og holdninger knytte til bruk av instrumenter i undervisningen. Deretter 

følger en kort presentasjon av kromatografi i læreplanen og i norske lærebøker, før 

introduksjonen avsluttes med en teoretisk gjennomgang av statistikken som er brukt i studien.   

1.2 Vanlig instrumentering i gasskromatografi 

Gasskromatografi (GC) kjennetegnes ved at mobilfasen er i gassfase. Når en prøveløsning 

injiseres i det kromatografiske systemet, frakter mobilfasen prøven gjennom en kolonne som 

inneholder en stasjonærfase. I GC er det i dag mest vanlig at stasjonærfasen legges som en 

tynn film på veggen av en åpen kolonne [1]. Hvis de ulike forbindelsene i prøven har ulik 

interaksjon med stasjonærfasen eller ulikt kokepunkt, vil forbindelsene kunne separeres før de 

når enden av kolonnen. Kolonnen er plassert i en ovn slik at temperaturen kan kontrolleres. 

En detektor er plassert ved utgangen av kolonnen, og informasjon fra detektoren sendes til en 

datamaskin som bruker programvare til å lage et kromatogram. Figur 1 viser en prinsippskisse 

av et gasskromatografisk system.   
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Figur 1   Prinsippskisse av et gasskromatografisk system. 

En prøve injiseres ved inngangen av kolonnen i et gitt volum. Hvis det ikke hadde vært noen 

båndspredning ville volumet eller bredden til båndet med prøve vært likt når det nådde 

detektoren som da det ble injisert. Slik er det ikke, siden ulike fysiske prosesser, som det ikke 

skal gås nærmere inn på her, fører til båndspredning. Graden av båndspredning kan utrykkes 

ved kolonnens effektivitet (N) eller ved det som kalles platehøyde (H). I en kolonne med 

lengde L er platehøyden gitt ved ligning 1 som viser at høy effektivitet gir lave platehøyder 

[1]: 

 𝐻 =
𝐿

𝑁
   (1)  

Ulike forbindelser har ulike egenskaper, og for å kunne separere og detektere disse utvikles 

og brukes det svært mange typer kolonner, injeksjonssystemer, stasjonærfaser og detektorer 

til GC [16-19].  Her presenteres kun standard instrumentering.  

1.2.1 Mobilfaser 

I GC er mobilfasen, som også kalles bæregassen, en inert gass som ikke reagerer med stoffer i 

prøven eller med stasjonærfasen, og som ikke påvirker detektoren negativt.  De tre mest 

brukte mobilfasene i GC er hydrogen (H2), nitrogen (N2) og helium (He). Når pakkede 

kolonner med stor indre diameter brukes velges ofte N2 på grunn av lav pris. Ellers brukes H2 

eller He da disse gir høyere effektivitet med høyere mobilfasehastigheter, og dermed øker 

sensitiviteten og minker analysetiden [1]. I figur 2 vises et Van Deemter plot av platehøyde 

(H) som funksjon av lineær mobilfasehastighet (u) for nitrogen (N2), hydrogen (H2) og helium 

(He).  
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Figur 2   Van Deemter plot som viser effektiviteten til nitrogengass, helium og hydrogengass ved ulike 

mobilfasehastigheter. Figur reprodusert fra [20]. 

Figur 2 viser at lavest platehøyde(H), og dermed høyest effektivitet, kan fås ved å bruke 

nitrogen som mobilfase. Det forutsetter at den lineære mobilfasehastigheten er lav, noe som 

stort sett ikke er ønskelig fordi dette medfører forlenget analysetid. Ved å bruke helium eller 

hydrogen kan lave platehøyder ved høyere mobilfasehastigheter oppnås.  

1.2.2 Kolonner 

Gasskromatografisk separasjon kan bli gjennomført med enten pakkede kolonner eller åpne 

kapillærkolonner. Kolonnen er festet direkte til injektoren i den ene enden og til detektoren i 

den andre enden. 

Pakkede kolonner 

Pakkede kolonner er vanligvis fylt med totalporøse partikler. Disse kan i seg selv fungere som 

stasjonærfase ved at molekylene som skal separeres har en interaksjon med overflaten til 

partiklene. Dette kalles adsorpsjonskromatografi. Partiklene kan også være dekket med en 

film av stasjonærfase (en ikke-flyktig væske) i det som kalles fordelingskromatografi [1]. I de 

aller fleste analyser i dag brukes ikke pakkede kolonner, men åpne kapillærkolonner (OT). En 

av fordelene med pakkede kolonner fremfor OT kolonner, er at de har større kapasitet, noe 

som betyr at det kan settes på større prøvevolumer på pakkede kolonner, enn det kan gjøres på 

OT kolonner [21].   
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Åpne kapillærkolonner 

Det brukes nå mest lange og trange åpne kapillærkolonner som er laget av kvarts (SiO2). På 

utsiden er slike kolonner belagt med et tynt lag av polyimid, en plast som tåler opptil 350 °C 

og som gjør kolonnen mindre skjør og beskytter den mot fuktighet. Ved bruk av åpne 

kapillærkolonner oppnås bedre effektivitet og høyere sensitivitet enn ved bruk av pakkede 

kolonner [21].  

Tre ulike typer åpne kapillærkolonner er i bruk. «Wall-coated» åpne kapillærkolonner 

(WCOT), porøst lag åpne kapillærkolonner (PLOT) og «support-coated» åpne 

kapillærkolonner (SCOT). Figur 3 viser et tverrsnitt av hver av de tre kolonnetypene.  

 

Figur 3   Tverrsnitt av “wall-coated” åpen kapillærkolonne, “Support-coated” åpen kapillærkolonne og porøst 

lag åpen kapillærkolonne. Kolonnene er laget av kvarts og har en indre diameter på 0,1 – 0,5 mm. På utsiden er 

kolonnen belagt et polyimidlag for økt mekanisk styrke og beskyttelse. Figur reprodusert fra [21]. 

WCOT kolonner er mest brukt, og her er stasjonærfasen plassert som en tynn væskefilm rett 

på kolonneveggen. En slik kolonne har typisk en indre diameter på 0,1 – 0,5 mm, og en 

stasjonærfasetykkelse som er 0,1 - 0,5 µm. WCOT og SCOT kolonner brukes til 

fordelingskromatografi, mens PLOT kolonner brukes til adsorpsjonskromatografi. SCOT 

kolonner har større kapasitet, men lavere effektivitet enn WCOT kolonner [1]. 
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1.2.3 Stasjonærfaser 

Adsorpsjonskromatografi 

Adsorpsjonskromatografi brukes hovedsakelig for separasjon av gasser, og både pakkede 

kolonner og PLOT kolonner kan brukes. Partiklene utgjør adsorbenten og separasjonen 

baserer seg på at ulike analytter har ulik grad av interaksjon med adsorbenten. Ulike 

adsorbenter som aktivt karbon, molekylsikter (for eksempel zeolitter) og porøse polymerer, 

brukes [1]. 

Fordelingskromatografi 

I fordelingskromatografi baserer separasjonen seg på at det er en fordeling av analytten 

mellom mobilfasen og stasjonærfasen. Siden ulike forbindelser har ulik fordeling vil de bruke 

ulik tid gjennom kolonnen. Stasjonærfasen er en væske med høyt kokepunkt som er plassert 

som en film på overflaten av totalporøse partikler i pakkede kolonner, på innsiden av 

kolonneveggen i WCOT kolonner eller på overflaten av totalporøse partikler som igjen er 

festet på kolonneveggen i SCOT kolonner (se figur 3).   

Når en upolar stasjonærfase brukes, vil vanligvis ikke forbindelsene i prøven ha noen særlig 

interaksjoner med stasjonærfasen og separasjonen vil i hovedsak skje ut i fra kokepunktet til 

forbindelsene [1]. Schmitz et al. fant at noen karboksylsyrer eluerte tidligere enn et keton selv 

om syrene hadde høyere kokepunkt når separasjonen skjedde på en upolar fase. Dette 

forklares med at separasjonsprinsippet for separasjon med upolar fase er en kombinasjonen av 

damptrykket til de individuelle stoffene og van der Waals kreftene som virker mellom 

stoffene og stasjonærfasen. Kokepunkt er et godt estimat for damptrykket, så stoffer med lik 

struktur separeres i hovedsak ut i fra kokepunkt, men det virket sterkere van der Waals krefter 

mellom ketonet og stasjonærfasen, enn mellom syrene og stasjonærfasen [22]. Hvis en mer 

polar stasjonærfase blir brukt skjer separasjonen både på bakgrunn av polaritet (interaksjon) 

og kokepunkt. Polysiloksaner er de mest brukte stasjonærfasene i fordelingskromatografi. I 

figur 4 vises en generell struktur for polysiloksaner. Polydimetylsiloksan er den mest upolare 

av disse stasjonærfasene. For å lage stasjonærfaser med økende polaritet kan metylgrupper 

erstattes av fenylgrupper. For enda høyere polaritet kan metylgrupper erstattes med 

cyanoetylgrupper eller cyanopropylgrupper. I tillegg til ulike siloksaner brukes det flere andre 

materialer som for eksempel polyetylenglykoler [1].  
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Figur 4   Generell struktur av polysiloksaner. 

1.2.4 Injeksjonssystemer 

Splitt/splittfri injeksjon 

Det samme injeksjonssystemet kan brukes både for splitt- og for splittfri injeksjon. 

Injeksjonssystemet har temperaturkontroll. Typiske injeksjonsvolumer i GC er 1 – 2 µL 

væske (som på kolonnen svarer til 1 – 2 mL gass). Dette gassvolumet vil omtrent fylle en 30 

m lang kolonne med indre diameter på 0,32 mm, og vil føre til båndspredning og dårlig 

kromatografi. Det er derfor vanlig å splitte prøven slik at bare en andel av prøven introduseres 

på kolonnen [1]. Injeksjon med splitt brukes vanligvis hvis analytten utgjør mer enn 0,1 % av 

prøven [23]. Splittfri injeksjon brukes til sporbestemmelser. Hensikten med denne 

injeksjonsmetoden er å introdusere hele prøvevolumet på kolonnen. For å unngå at 

gassvolumet fra prøven fyller hele kolonnen, holder inngangen til kolonnen en temperatur 

som er 20-50 °C under kokepunktet til løsemiddelet som prøven er løst i. Dette gjør at prøven 

kondenserer og danner en plugg i inngangen til kolonnen. Deretter startes et 

temperaturprogram og temperaturen til kolonnen øker gradvis. Dette fører til at løsemiddelet 

fordamper først, og deretter analyttene, og det unngås på denne måte at hele gassvolumet er 

på kolonnen på samme tid. En ulempe med splittfri injeksjon er at det tar relativt lang tid å 

sette på en prøve sammenlignet med splitt-injeksjon [1].    

«On-column» injeksjon 

«On-column» injeksjon brukes for forbindelser som er termolabile og dekomponerer ved den 

høye temperaturen som er vanlig i splitt/splittfri injeksjon. Prøven injiseres rett på kolonnen 

som er ved romtemperatur. Når kolonnen deretter varmes opp, starter kromatograferingen. 

Ved denne injeksjonsmetoden utsettes analyttene for den laveste mulige temperatur og det 

unngås dermed at analytter dekomponerer [21]. «On-column» injeksjon er mer tidkrevende 
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enn splitt/splittfri injeksjon og ikke-flyktige komponenter i prøven vil forbli på 

kolonneinngangen. 

1.2.5 Detektorer 

En måte å klassifisere detektorer på, er på bakgrunn av selektivitet. En universell detektor gir 

respons på alle forbindelser utenom bæregassen. En selektiv detektor gir respons på grupper 

av forbindelser, mens en spesifikk detektor bare gir respons på en spesifikk forbindelse. 

Detektorer kan også klassifiseres etter om de er konsentrasjonssensitive eller massesensitive 

[24]. Tabell 1 viser en oversikt over noen vanlige GC detektorer. 

Tabell 1   Oversikt over selektivitet og sensitivitet for noen vanlige detektorer i GC [1, 24]  

Detektor Selektivitet Masse/konsentrasjonssensitiv 

Varmeledningsevnedetektor, 

TCD 

Universell Konsentrasjon 

Flammeionisasjonsdetektor, 

FID 

Selektiv – alle hydrokarboner 

utenom metan og metansyre 

Masse 

Nitrogen-fosfordetektor, NPD Selektiv – forbindelser som 

inneholder N- eller P - 

atomer 

Masse 

Elektronaffinitetsdetektor, 

ECD 

Selektiv – forbindelser som 

inneholder halogen, 

nitrogruppe eller konjugert 

karbonylgruppe 

Masse 

Massespektrometri (MS) med 

elektronionisering 

Universell Masse – ved «selected ion 

monitoring» modus 
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Andre detektorer 

Det finnes mange andre detektorer til GC som er utviklet og utprøvd i ulike sammenhenger. 

Noen av disse er fotoionisasjonsdetektor (photo ionization detector (PID)) [25], elektrolytisk 

ledningsevnedetektor (electrolytic conductivity detector (ELCD)) [26], og «Fourier transform 

infrared spectroscopy» (FTIR)) detektor [27]. 

1.3 Kvalitativ og kvantitativ analyse 

En analyse gir kjemisk eller fysisk informasjon om en prøve. Komponenten av interesse i 

prøven kalles analytten, og resten av prøven kalles matriks. I en analyse av prøven bestemmes 

analytten kvalitativ eller kvantitativt. I en kvalitativ bestemmelse bestemmes tilstedeværelse 

av analytten i prøven, mens i en kvantitativ bestemmelse bestemmes konsentrasjonen av 

analytten i prøven.  

Gasskromatografi har et bredt spekter av anvendelser. Noen viktige områder er analyser av 

svært komplekse blandinger som petroleum og sporanalyser av miljøgifter. I kvalitative 

bestemmelser kan analytten bli identifisert ved å sammenligne retensjonstiden, tR, med 

retensjonstiden til standarder på to ulike stasjonærfaser. Når en forbindelse beveger seg 

gjennom det gasskromatografiske systemet vil det til enhver tid være en fordeling av 

molekyler av hvert stoff mellom to faser, ns / nm der ns og nm er antallet molekyler i den 

stasjonære fasen og i mobilfasen. Forholdet mellom ns og nm kalles retensjonsfaktoren, k. En 

forbindelse uten interaksjon med stasjonærfasen eluerer ved tiden tM mens forbindelser som 

interagerer med stasjonærfasen eluerer ved tiden tR. Sammenhengen mellom tM, tR og k er gitt 

i ligning 2: 

  𝑘 =
(𝑡R−𝑡M)

𝑡M
   (2) 

Den vanligste metoden for kvalitative bestemmelser er imidlertid gasskromatografi koblet til 

MS (GC-MS). 

Kvantitative bestemmelser med gasskromatografi utføres alltid ved å bruke en intern standard, 

siden det er nesten umulig å gjøre repeterbare injeksjoner i GC. Ved bruk av MS kan en intern 

standard være merket med for eksempel deuterium. Ellers brukes en intern standard med så 

like kjemiske egenskaper som analytten som mulig. Når MS ikke brukes, er det et krav at den 
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interne standarden kan separeres fra analytten. Kalibrering av en metode gjøres ved å lage 

kalibreringsløsninger som består av kjente, økende konsentrasjoner av analytten og en kjent 

mengde intern standard (den samme mengden i alle løsningene). Disse løsningene analyseres 

og en kalibreringskurve lages ved å plotte forholdet mellom arealene under toppene til 

analytten og den interne standarden som funksjon av forholdet mellom konsentrasjonen deres 

[1].    

1.4 Gasskromatografer til bruk i undervisning 

Det finnes flere instrumenter som er laget spesielt for bruk i undervisning. Tre av disse er 

Educational FID GC, fra SRI instruments [7], Gasskromatograf GC82, fra Mikrolaboratoriet 

[6] og Vernier Mini GC Plus, fra Vernier Software and Technology [8]. De to førstnevnte 

omtales kort før det gjøres nærmere rede for Vernier mini GC Plus, som er gasskromatografen 

som ble brukt i denne studien. Mens Educational FID GC er en gasskromatograf som er laget 

for bruk på universitetsnivå, er både Gasskromatograf GC82 og Vernier mini GC Plus laget 

også med tanke på bruk i videregående skole. Alle de tre instrumentene har «on column» 

injeksjon. Både Educational FID GC, med FID, og Gasskromatograf GC82, med TCD, 

krever at det brukes en inert bæregass, mens Vernier mini GC Plus, bruker luft som bæregass. 

Sistnevnte koster omkring 25.000 NOK, mens de to andre koster rundt 70.000 NOK [6-8]. 

Den lave prisen og det faktum at instrumentet ikke trenger å kobles til en gassflaske gjør at 

Vernier mini GC Plus kan være bedre egnet til bruk i videregående skole, sammenlignet med 

de to andre instrumentene.    

1.4.1 Om minigasskromatografen fra Vernier 

Vernier mini GC Plus leveres i Norge av Fybikon AS, en av de store leverandørene av utstyr 

til realfagundervisningen i grunn- og videregående skole. Instrumentet er utstyrt med en 11 

meter Restek MXT®-1 (Siltek®-treated stålkolonne med upolar fase; Crossbond® dimethyl 

polysiloxane) WCOT kolonne med 0,53 mm indre diameter [28]. Filmtykkelse for 

stasjonærfasen er ikke oppgitt fra produsent, men det selges 15 m lange Restek MXT®-1 

kolonner med en indre diameter på 0,53 mm med filmtykkelser fra 0,15 µm – 1,00 µm [29], 

slik at det er rimelig å anta at filmtykkelsen ligger i dette intervallet. Kolonnen har et 

bruksområde fra 30 °C – 160 °C med mulighet for temperaturprogrammering. Kolonnen blir 

direkte varmet opp ved at metallet som kolonnen består av brukes som et varmeelement, og 
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instrumentet trenger derfor ingen kolonneovn [30]. Det benyttes «on-column» injeksjon med 

injeksjonsvolumer for væsker fra 0,01 µL til 0,6 µL, og opp til 1 mL for gasser [28]. For å 

unngå at små væskevolumer i sprøyten fordampet før de blir injisert på gasskromatografen 

kan litt luft suges opp i sprøyten, etter at prøvevolumet er sugd opp. Schmitz et al gjorde dette 

ved å suge opp 0,05 µL luft i sprøyten etter at et prøvevolum på 0,05 µL var sugd opp i 

sprøyten [22].  

Gasskromatografen har en ny type kjemisk detektor som kalles en «chemicapacitive» sensor 

(CCD) [28], og er den første kommersielle gasskromatografen som bruker en slik sensor som 

detektor. CCD detektoren fungerer bra i luft og instrumentet bruker derfor luft som bæregass 

[30], men det kan også brukes med tradisjonelle bæregasser, som helium, selv om dette er 

rapportert å gi liten forbedring av kromatografien [22]. CDD detektoren omtales i mer detalj 

nedenfor. Luften trekkes inn av en liten pumpe og det kan brukes mobilfasehastigheter fra 1,4 

– 10,8 mL/min. Vernier mini GC Plus er andregenerasjons mini GC fra Vernier Software and 

Technology. Det som skiller Vernier mini GC Plus fra forgjengeren, Vernier mini GC, er at 

den nye modellen kan brukes med høyere kolonnetemperatur (160 °C mot 120 °C tidligere) 

og at detektoren kan stilles inn på to sensitivitetsnivåer. Begge disse forbedringene er med på 

å gjøre det mulig å detektere flere forbindelser [28]. Instrumentet er oppgitt å kunne brukes til 

å separere en god del organiske forbindelser som alkoholer (C1-C6), karboksylsyrer (C1-C4), 

og halogenerte hydrokarboner (C1-C8). For en uttømmende liste henvises det til 

brukerveiledningen [28]. Det kan ikke injiseres vann, aminer eller andre basiske forbindelser 

på minigasskromatografen. I litteraturen er det både rapportert at repeterbarheten mellom 

ulike instrumenter er utmerket [22], men også at den er varierende [31]. Figur 5 viser Vernier 

mini GC Plus med og uten deksel. 
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Figur 5   Vernier mini GC Plus med (nederst til høyre) og uten deksel. 

 «Chemicapacitive» sensor som detektor 

Vernier mini GC Plus er utstyrt med en CCD, en ny type kjemisk detektor som blant annet 

gjør det mulig å bruke luft som mobilfase. En CCD er i prinsippet en 

parallellplatekondensator der det dielektriske materialet er en absorberende polymer [30]. I 

Vernier mini GC Plus brukes en karbosilanpolymer [30]. Figur 6 viser en prinsippskisse av en 

CCD.  



13 

 

 

Figur 6   Prinsippskisse av en CCD. En CCD er i prinsippet en vanlig parallellplatekondensator. Mellomrommet 

mellom de to platene (elektrodene) er fylt med en absorberende polymer. Flyktige organiske forbindelser vil i 

ulik grad løses i polymeren og endre dens permittivitet. Dette fører til en endring i kondensatorens kapasitans, og 

denne endringen registreres.   

Når en flyktig organisk forbindelse når detektoren, passerer noen av molekylene gjennom 

luftehullene i den perforerte topp-platen og absorberes i polymeren. Dette endrer polymerens 

permittivitet, og dermed kondensatorens kapasitans, dens evne til å lagre elektrisk ladning 

[32]. Det er vist at kapasitansen til en parallellplatekondensator med en absorberende polymer 

som dielektrisk materiale vil øke proporsjonalt med permittiviteten til polymeren som vist i 

ligning 3: 

𝐶 =
𝜀0𝜀film𝐴

𝑑
   (3) 

der C er kapasitans, ε0 er den relative permittiviteten til tomrom, εfilm er permittiviteten til 

polymeren, A er arealet av platene og d er tykkelsen på polymerfilmen. Når analyttmolekyler 

løser seg i polymeren vil endring i εfilm, som skyldes at permittiviteten til polymeren endres, 

og d, som skyldes at polymeren sveller når den absorberer molekyler, føre til at kapasitansen 

endres [33]. Endringen i kapasitans måles ved hjelp av en elektronisk enhet (readout chip). 

Mengden analytt som absorberes i polymeren avhenger ikke bare av konsentrasjonen av 

analytten, men også av analyttens og den absorberende polymerens kjemiske egenskaper [32]. 

De spesifikke kjemiske egenskapene som påvirker absorpsjonen kan i noen grad forutses ved 

å bruke systemer for å forutsi løselighet, som for eksempel Hansens løselighetsparametere 

[34]. Upolare analytter absorberes i større grad i upolare polymerer, mens polare analytter 

absorberes i større grad i mer polare polymerer. Generelt egner en CCD seg best til deteksjon 

av forbindelser med polare grupper som alkoholer, ketoner og organiske syrer. Den er mindre 

egnet til å detektere forbindelser med lav polaritet, men med en nøye valgt absorberende 

polymer er det også mulig å lage CCD sensorer som kan detektere stoffer som heksan og 
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benzen [30]. Analyttene forlater sensoren ved desorpsjon, og det er vist at desorpsjonen kan ta 

lenger tid enn absorpsjonen, spesielt hvis analytten har relativt sterke interaksjoner med 

polymeren [32]. Det er derfor helt essensielt at kreftene som virker mellom analytt og 

polymer ikke er for sterke. Vernier mini GC Plus er utstyrt med en enkelt CCD, men det er 

også laget sensorer der flere CCD detektorer med ulike polymerer settes sammen for en mer 

selektiv deteksjon av analytter [33]. Detektoren i Vernier mini GC Plus er en selektiv detektor 

som ikke har noen særlig respons på veldig upolare forbindelser som hydrokarboner. 

Detektoren kan stilles inn på to ulike sensitivitetsnivåer. Høy sensitivitet egner seg til å 

detektere substituerte aromatiske forbindelser, halogenerte hydrokarboner og mer polare 

analytter med lav konsentrasjon. Standard sensitivitet egner seg generelt til å detektere mer 

polare analytter [28]. 

1.4.2 Minigasskromatografen fra Vernier i undervisning 

Det finnes en del publikasjoner som omhandler bruken av minigasskromatografen fra Vernier 

i undervisning på universitetsnivå [5, 22, 31, 35-38]. Det er ikke funnet noen publikasjoner 

som omhandler bruken av dette instrumentet i videregående skole, men det finnes noen 

publikasjoner som omhandler ikke-kommersielle billige forenklede gasskromatografer til 

bruk på videregående nivå [39-41]. Det er derfor mulig at denne studien er den første som 

undersøker bruken av Vernier mini GC Plus i videregående skole. Her gis en kort 

presentasjon av hva instrumentet har vært brukt til tidligere. Csizmar et al. gjennomførte et 

pilotprosjekt for å øke studenters eksponering for instrumentering i kjemistudiene ved å 

utvikle en enkel instrumentbasert laboratorieoppgave til studenter i generell kjemi. 

Laboratorieoppgaven inkluderte bruken av Vernier mini GC i et kurs i generell kjemi. 

Studentene undersøkte intermolekylære krefter gjennom arbeid med mikroskala destillasjon 

og gasskromatografisk separasjon og deteksjon [35]. Rose og Fitzgerald gjennomførte en 

problemløsende laboratorieoppgave i en rettsmedisinsk kontekst i et laboratoriekurs i 

analytisk kjemi. Vernier mini GC ble brukt til å gjøre en kvalitativ bestemmelse av etanol i 

vin som en av flere undersøkelser studentene gjorde. Det ble påpekt at selv om påvisningen av 

etanol ble gjort på bakgrunn av retensjonstid, kunne den også ha blitt gjort kvantitativ ved 

bruk av en intern standard. Vernier mini GC hadde i denne laboratorieoppgaven erstattet en 

tradisjonell GC fordi analysen gikk raskt og fordi instrumentet var lett å bruke [36]. Schmitz 

et al. utviklet en laboratorieoppgave for et begynnerkurs på universitetsnivå som kombinerte 

bestemmelse av funksjonelle grupper med FTIR og kvalitativ bestemmelse av stoffer i en 
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binær blanding på bakgrunn av retensjonstid med Vernier mini GC. Studentene skulle først 

bruke en spektroskopisk metode for å bestemme funksjonelle grupper på ukjente forbindelser 

i en blanding, og på bakgrunn av kunnskapen om funksjonelle grupper, velge seg ett av tre 

sett med ulike standardløsninger som de skulle bruke til å bestemme innholdet i blandingen 

ved hjelp av Vernier mini GC [22]. Kunwar et al. rapporterte om en laboratorieoppgave i 

generell kjemi der studentene brukte Vernier mini GC til å studere gass-væske likevekter. I 

laboratorieoppgaven analyserte studentene fem blandinger av to ketoner, hver blanding med 

ulikt molforhold mellom ketonene. Studentene fikk praktisk erfaring med injeksjon av både 

gass og væske på instrumentet, samtidig som de fikk jobbet praktisk med likevekter mellom 

gasser og væsker. Det ble fremhevet at minigasskromatografen ga studentene praktisk 

erfaring med en moderne instrumentell teknikk [5]. Kofford et al. brukte en Vernier mini GC 

til å gjennomføre en kvantitativ bestemmelse i et analytisk kurs på bachelornivå. Studentene 

skulle overvåke uønsket dannelse av melkesyre fra mikroorganismer i bioetanolproduksjon, 

og laboratorieoppgaven inneholdt prøveopparbeidelse (esterifisering og væske-

væskeekstraksjon) og bestemmelse med både intern og ekstern standard. For å kunne avgjøre 

hva læringsutbyttet var for studentene fylte de ut et spørreskjema i for- og etterkant av 

laboratorieøvelsen. Selv om svarene varierte var den gjennomgående tilbakemeldingen fra 

studentene at de hadde bedre forståelse for GC-teori og selve analyseprosessen etter arbeidet 

med laboratorieoppgaven [38]. Villareal et al. rapporterte om bruken av Vernier mini GC i et 

organisk laboratoriekurs i begynnerundervisningen. I tillegg til at studentene skulle lære om 

esterifisering, var ønsket å eksponere studentene for analytiske metoder som de vil møte i 

industri- og forskningslaboratorier. Gasskromatografen ble brukt til å overvåke reaksjonen 

mellom 3-metylbutan-1-ol (isopentylalkohol) og eddiksyre, og til å kvalitativt bestemme 

renheten av produktet, isopentylacetat [31]. 

1.5 Laboratorieundervisning og læring 

Laboratorieundervisning er ansett for å være et sentralt element innenfor læring av 

naturvitenskapene. Kirschner og Meester observerte at det var ekstremt sjeldent at noen i det 

hele tatt stilte spørsmål ved nødvendigheten av laboratorieundervisning i høyere utdanning 

[42]. I dagens læreplan i kjemi for videregående skole kommer også fokuset på 

laboratorieundervisning tydelig frem i formål med faget der det i første avsnitt står at 

utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter og teori, og at 
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dette avspeiles i programfaget der planlegging og gjennomføring av forsøk står sentralt [9]. 

Opp gjennom tiden har det vært gjort mye forskning på sammenhengen mellom 

laboratorieundervisning og læring, og med jevne mellomrom har det blitt skrevet 

oversiktsartikler. Forskningen omhandler både elever i lavere utdanning og studenter i høyere 

utdanning. Bates gjennomgikk 79 studier som omhandlet laboratorieundervisning i lavere 

utdanning og konkluderte med at forelesning, demonstrasjoner og laboratorieundervisning var 

likeverdige i forhold til å overføre teoretisk innhold, men at laboratorieundervisning var 

overlegen når det gjaldt læring av tekniske ferdigheter knyttet til bruk av utstyr. Bates antydet 

også at laboratorieundervising gjorde at elevene fikk mer positive holdninger og ga en større 

andel av elevene mulighet til å lykkes i faget [43]. Men deler av forskningen som har sett på 

sammenhengen mellom laboratorieundervisning og læring har også konkludert med at 

laboratorieundervisning har liten eller ingen effekt på studenters prestasjoner, holdninger, 

argumentasjon, kritiske tenkning og vitenskapelige forståelse [42, 44], og enkelte har gått så 

langt som å konkludere med at laboratorieundervisning ikke når de målene som er satt for 

arbeidet og dermed bør droppes helt [45]. Kirschner og Meester beskrev i sin oversiktsartikkel 

at laboratorieundervisningen ga lite uttelling i forhold til kostnadene, og at 

laboratorieoppgavene ofte omhandlet enkle bekreftelser på vitenskapelige prinsipper som 

studentene allerede kjente til [42]. Hofstein og Lunetta påpekte i sin oversiktsartikkel at 

mesteparten av forskningen de så på fokuserte på sammenhengen mellom 

laboratorieundervisning og studenters læring innenfor det kognitive domenet, og foreslo at 

senere forskning også burde se på studentens læring innenfor det affektive domenet som 

motivasjon, holdninger og følelser og innenfor det psykomotoriske domenet i form av 

laboratorieferdigheter [46]. Hofstein og Mamlok-Naaman påpekte senere at selv om mye 

forskning nå er gjort for å undersøke læringseffekten av laboratorieundervisning med blikk på 

både kognitive, affektive og praktiske mål, har forskningen mislykkes i å presentere en enkel 

sammenheng mellom det som skjer i laboratoriet og studenters læring [47]. Hofstein påpekte 

også at selv om det er slik at forskningen veldig ofte har hatt vanskeligheter med å beskrive et 

enkelt forhold mellom det som skjer i laboratorieundervisningen og studentenes læring, finnes 

det tilstrekkelig med data som antyder at laboratorieundervisning er effektiv for å nå noen av 

målene i kjemi. Laboratorieoppgaver kan hjelpe studenter med å konstruere kunnskap, utvikle 

logiske ferdigheter og ferdigheter i utforsking og problemløsing. Studenter kan utvikle 

psykomotoriske ferdigheter som observasjon og kontrollert bruk av hendene til å løse 

komplekse utfordringer. I tillegg kan laboratorieundervisning bidra til at studentene får 
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positive holdninger til kjemi og mulighet til å utvikle samarbeids- og kommunikasjonsevner 

[48]. Thompson og Soyibo understrekte også at laboratorieundervisning er et viktig middel 

for å styrke holdninger, stimulere interesse og fornøyelse, og motivere elever til å lære kjemi 

[49]. Reid og Shah gikk gjennom hovedtrendene av tilgjengelig forskning knyttet til 

laboratorieundervisning på universitetsnivå og konkluderte blant annet med at det er viktig at 

laboratorieundervisningen er knyttet til virkeligheten og at ideer kan utforskes gjennom 

empirisk testing. Oppgavetekster bør kortes ned og studenter bør i større grad gis anledning til 

å planlegge sine egne forsøk. Det bør være mer fokus på prosess og utforskning enn på å finne 

det rette svaret [50]. Hofstein og Mamlok-Naaman trakk også frem at utforskende 

laboratorieundervisning har potensiale til å utvikle ulike ferdigheter hos studentene slik som 

hypotesedannelse, forsøksdesign og vitenskapelig argumentasjon [47]. Flere er enige om at 

det må utarbeides klare mål for laboratorieundervisningen og at det ikke legges opp til at for 

mange typer mål (kognitive, affektive og praktiske) skal nås i en og samme 

laboratorieoppgave [43, 51]. Holmes og Wieman konkluderte med at laboratorieundervisning 

er mer effektiv i forhold læringsutbytte når målet med laboratorieundervisningen er å lære 

eksperimentelle ferdigheter fremfor å forsterke teoretiske kunnskaper som ble lært i 

klasserommet [45]. Nakhleh et al. fremhevet at moderne instrumenters inntog i 

laboratorieundervisningen vil by på helt nye muligheter og at disse også må undersøkes [43]. 

Oppsummert tyder litteraturen som er gjennomgått her på at selv om det kan være vanskelig å 

måle læringsutbytte fra laboratorieundervisning, er laboratorieundervisning et effektivt 

middel for å oppnå noen av målene i kjemi. Det er signaler om at målene for 

laboratorieundervisning bør være mer rettet mot eksperimentelle og praktiske ferdigheter 

fremfor å handle om å lære teori, og utforskende arbeidsmåter ses på som fordelaktige for 

elevenes læring av vitenskapelig arbeidsmåte.  

1.6 Instrumenter i laboratorieundervisningen – 

studenters holdninger og læring 

Det finnes begrenset med litteratur som omhandler sammenhengen mellom bruk av 

instrumenter i undervisning og studentenes holdninger og læringsutbytte. I deler av 

litteraturen som finnes er det pekt på at det er gjort lite forskning på sammenhengen mellom 

bruk av instrumenter og studenters læring [37, 52]. Noe av forskningen som er gjort indikerer 

at instrumentbruk både påvirker studentenes forståelse av kjemiske fenomener og studentenes 
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holdninger til kjemi. Nakhleh og Krajcik fant at elever i videregående skole hadde ulik 

konseptuell forståelse av fenomener knyttet til syrer og baser ut i fra om de hadde brukt vanlig 

indikator, et enkelt pH-meter eller et pH-meter som var koblet opp mot en PC, slik at data ble 

fremstilt grafisk [53]. Eichinger et al. fant at biologistudenter på bachelornivå hadde positive 

holdninger til en mikrocomputerbasert laboratorieoppgave, og at disse studentene opplevde at 

den grafiske fremstillingen av data bidro mest til forståelsen deres [54]. Malina og Nakhleh 

fant også at studenter i siste del av bachelorgraden oppga momenter knyttet til den grafiske 

fremstillingen av data som fordeler ved å bruke et spesielt spektrofotometer [52]. Malina fant 

at elever i videregående skole synes det var interessant, spennende og gøy å bruke 

instrumenter i laboratorieoppgaver, og at instrumentene gjorde det eksperimentelle arbeidet 

enklere. [55]. Csizmar et al. fant at studentene var positive til en ny laboratorieoppgave der 

det ble brukt en minigasskromatograf. Flesteparten av studentene syntes eksperimentet var 

lærerikt, spennende og gøy, og gunstig for deres læring [35]. Schmitz et al. implementerte en 

laboratorieoppgave som kombinerte FTIR og GC. 300 studenter gjennomførte 

laboratorieoppgaven over en periode på tre år, og tilbakemeldingene var positive. Det ble 

antydet at studentene foretrakk instrumentelle metoder fremfor andre kjemiske metoder på 

grunn av deres nære forhold til datamaskiner og tilhørende teknologi, og at de oppfattet 

målinger som ble gjort med instrumenter som mer sofistikerte enn manuelle målinger. Det ble 

også hevdet at moderne teknikker skapte entusiasme og dypere forståelse hos studentene [22]. 

Kunwar et al. fant at en laboratorieoppgave der studentene brukte Vernier mini GC var 

populær blant studentene. Positive kommentarer var at de eksperimentelle resultatene 

demonstrerte et kjemisk konsept som var gjennomgått i forelesning og at 

minigasskromatografen og tilhørende programvare var enkel å bruke. Studentene oppga at de 

var spesielt fornøyd med at hver 2-3 personers gruppe hadde tilgang til sin egen 

minigasskromatograf [5]. Miller et al. fant at studenter generelt hadde positive holdninger til 

det å bruke instrumenter. Studentene oppga at instrumentbruken ikke bare hjalp dem med å 

knytte kjemien til virkeligheten, men at de også lærte seg å bruke instrumentene, noe de 

mente var en verdifull ferdighet i et fremtidig yrke. Studentene foretrakk å bruke instrumenter 

som så nye ut fremfor instrumenter som så gamle ut, og de foretrakk å ha en konseptuell 

forståelse av instrumentet før de brukte det. Studien viste også at studentene satte pris på 

videoer som beskrev hvordan ulike instrumenter skulle brukes [56]. Warner et al. undersøkte 

innvirkningen instrumenter hadde på studentenes læring med fokus på to læringsmål: 1) 

Studentene skulle få kjennskap til og erfaring med instrumentene. 2) Studentene skulle gjøre 
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bevisste valg av instrumenter for å kunne løse kjemiske problemer. For læringsmål 1 tydet 

funnene på at det var av betydning om studentene ble gitt mulighet til praktisk erfaring med 

instrumenter fremfor at de bare lærte om dem gjennom indirekte måter uten mulighet til å 

samle inn egne data. Studenter som hadde brukt instrumenter var mer kjent med 

prøveopparbeiding, hvordan instrumentet skulle brukes og hvordan data skulle tolkes. Denne 

kunnskapen avtok når studentene ikke hadde direkte kontakt med instrumentet selv om 

instrumentet hadde vært diskutert som en del av laboratorieundervisning eller forelesninger i 

kurset. For læringsmål 2 ble det konkludert med at resultatene viste at det å bytte ut gamle 

instrumenter med nye, eller legge til flere instrumenter som brukes på lignende måte som i 

allerede eksisterende laboratorieoppgaver, ikke bidro til å øke studentenes kompetanse til å 

jobbe problemløsende. Bare ved å gi studentene økte muligheter til å jobbe med instrumenter 

i problemløsende oppgaver økte kompetansen på området. Resultatene viste også at det å 

legge til eksperimenter med nye (for studentene) instrumenter hadde positiv påvirkning på 

læringsmål 2, spesielt hvis eksperimentet la opp til problemløsing. Datamaterialet antydet 

også at praktisk erfaring med instrumenter var viktig i forhold til den verdifulle ferdigheten 

det er å kunne bruke instrumentet [37].  

Oppsummert viser litteraturen som er presentert at forskning antyder at bruken av moderne 

instrumenter i laboratorieundervisningen kan påvirke læringsutbyttet til elevene/studentene 

positivt. Spesielt trekkes den grafiske fremstillingen av data frem som en bidragsyter til økt 

læring. Det antydes også at studentenes holdninger til bruken av instrumenter er positiv, og at 

bruk av instrumenter kan øke elevenes motivasjon og interesse for kjemi. 

1.7 Kromatografi i norsk læreplan og norske 

lærebøker 

I læreplanen for kjemi programfag står følgende kompetansemål under hovedområdet 

Organisk kjemi i kjemi 2:  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for og utføre kromatografi, 

destillasjon og omkrystallisering 

Under Formål med faget står det blant annet at faget skal skape interesse for kjemi og 

naturvitenskap, gi elevene innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i 
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hverdagsliv og samfunn. Faget har også som formål å gjøre den enkelte elev fortrolig med 

naturvitenskapelige arbeidsmåter [9]. 

1.7.1 Teoretisk fremstilling av kromatografi i lærebøkene 

Kjemi programfag består av Kjemi 1 (vg2) og Kjemi 2 (vg3). Kromatografi introduseres i 

kjemi 2, og det er tre læreverk som brukes: Aqua som består av en grunnbok og studiebok 

[14, 15], Kjemi som er har alt i én bok [12] og Kjemien stemmer som består av en grunnbok 

og en studiebok [11, 13]. Kromatografi blir introdusert til elevene ved at de får en relativt kort 

teoretisk gjennomgang av teknikkene papir-, tynnsjikt- gass- og væskekromatografi [12, 13, 

15].  

I Aqua omhandles kromatografi med en halv side innledning om kromatografi generelt, 

omtrent to sider med papir- og tynnsjiktkromatografi med hovedfokus på førstnevnte, tre sider 

om gasskromatografi og åtte linjer om væskekromatografi på kolonner [15]. I boken Kjemi 

omhandles kromatografi på en og en halv side. En halv side innledning om kromatografi 

generelt, en halv side om gasskromatografi og en halv side om væskekromatografi som 

inkluderer papir- tynnsjikt- og væskekromatografi på kolonne [12]. I Kjemien stemmer 

omhandles papir- og tynnsjiktkromatografi på en halv side, gasskromatografi på en og en halv 

side og væskekromatografi på kolonner på ti linjer [13].   

1.7.2 Utføring av kromatografi i lærebøkene 

Når det gjelder utføringen av kromatografi legges det opp til at elevene skal gjennomføre 

papir- eller tynnsjiktkromatografi [11, 12, 14] selv om det i litteraturen også finnes eksempler 

på både størrelseseksklusjonkromatografi [10] og ionebyttekromatografi [57] som er tilpasset 

nivået i videregående skole. I Aqua 2 oppfordres det i tillegg til at de skolene som har 

mulighet til det, kan besøke et universitet eller en høyskole og være med å gjennomføre 

instrumentell analyse med mer avansert instrumentering [14].  

I Aqua skilles det mellom gjøringer og øvinger, der øvinger tilsvarer en vanlig 

laboratorieoppgave, mens gjøringer er en mindre aktivitet. Aqua inneholder en gjøring der 

fargestoffene i kruspersille separeres med papirkromatografi med aceton som mobilfase 

(løpemiddel). Boken inneholder også to øvinger, en der benzosyre i tyttebær skal påvises med 

tynnsjiktkromatografi på silikaadsorbent med en blanding av etylacetat og heptan som 
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løpemiddel, og en der aminosyrer skal bestemmes med tynnsjiktkromatografi med en 

blanding av butan-1-ol, eddiksyre og vann som løpemiddel [14]. 

Boken Kjemi inneholder to laboratorieoppgaver der det gjøres papirkromatografi. I den ene 

gjøres det først et innledende forsøk med tre ulike indikatorer og en blanding av disse, før 

fargestoffene i enten grønne planter eller tusjpenner påvises. I den andre laboratorieoppgaven 

identifiseres ulike aminosyrer [12]. 

I Kjemien stemmer er det bare en laboratorieoppgave der det gjøres tynnsjiktkromatografisk 

separasjon på fargestoffer i grønne blader, på silikaadsorbent med et løpemiddel som består 

av heksan, propan-2-ol og metanol [11]. 

Kort oppsummert viser gjennomgangen av kromatografi i lærebøkene i kjemi programfag at 

omfanget er relativt lite for kromatografi generelt, og enda mindre for gasskromatografi 

spesielt, og at læreverkene per i dag legger opp til at elevene skal gjennomføre papir- og 

tynnsjiktkromatografi.   

1.8 Statistikk 

I dette delkapittelet gjøres det kort rede for de statistiske testene som er brukt på deler av 

datamaterialet i denne studien. 

1.8.1 Signifikanstester og signifikansnivå 

I en signifikanstest testes en hypotese kalt nullhypotesen. Nullhypotesen er en hypotese om at 

endringer i en gitt årsak ikke påvirker utfallet. En nullhypotese kan da for eksempel være at 

resultatet av en analyse ikke påvirkes av hvilken dag analysen gjøres på. Med et 

signifikansnivå på 5 %, (p = 0,05) vil det være 5 % risiko for å forkaste en sann nullhypotese. 

En slik feil kalles en type 1 feil. En annen mulig feil er å godta en nullhypotese som ikke er 

sann. En slik feil kalles en type 2 feil. Risikoen for å gjøre en type 1 feil kan reduseres ved å 

endre signifikansnivå til for eksempel 1 % (p = 0,01). Da vil det bare være 1 % risiko for å 

avvise en sann nullhypotese. Men ved å senke signifikansnivået øker risikoen for å gjøre en 

type 2 feil. Den eneste måten å minke risikoen for begge typer feil er å øke utvalget. 

Sannsynligheten for at en falsk nullhypotese blir avvist kalles teststyrken til en signifikanstest, 

og er gitt som [1 – sannsynligheten for å gjøre en type 2 feil]. Det er viktig å være klar over at 
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signifikanstester ikke gir endelige svar, men kan være til hjelp i tolkning av eksperimentelle 

data ved å gi sannsynligheten for at en konklusjon er holdbar [58].    

1.8.2 Variansanalyse 

En variansanalyse (ANOVA) er en signifikanstest som brukes til å sammenligne flere 

gjennomsnitt. ANOVA tester om forskjellen mellom gjennomsnittene er for stor til at de 

statistisk sett kan forklares ut i fra tilfeldige feil [58] og er en signifikanstest med svært høy 

teststyrke. En ANOVA-test vil kunne fortelle om det er statistisk signifikante forskjeller på 

gjennomsnitt som for eksempel er beregnet fra analyser på samme instrument på ulike dager, 

eller på gjennomsnitt fra ulike instrumenter på samme dag. Når det bare er én kilde til 

variasjon brukes en en-veis ANOVA. Testen sier ikke noe om hvilke av de analyserte 

gjennomsnittene som eventuelt er signifikant forskjellige fra hverandre. Til dette brukes en av 

flere mulige oppfølgingstester. En slik oppfølgingstest er testen for «minste signifikante 

forskjell» (LSD, eng: Least significant difference) [58].  

ANOVA forutsetter normalfordelte tilfeldige variabler [59]. For å sjekke for normal 

distribusjon av variablene kan ulike tester brukes. En test som er godt egnet til det er 

Anderson-Darling test [59]. Det er vist at en-veis ANOVA er en nokså robust test når det 

gjelder avvik fra normalitet så lenge avvikene ikke er for ekstreme [60].  

En ANOVA-test forutsetter også at variansen til de ulike variablene er lik. For å sjekke dette 

er Levenes test godt egnet [61]. Ved ulik varians er vanlig ANOVA vist å føre til for mange 

type 1 feil, og det bør heller brukes en Welch ANOVA test. Ved et signifikansnivå på 5 % er 

det vist at Welch ANOVA har en feilmargin for type 1 feil nær 5 % også ved ulik varians.   

Welch ANOVA er også vist å ha høyere teststyrke enn vanlig en-veis ANOVA når variansen 

er ulik  [62]. Ved bruk av Welch ANOVA er Games-Howells test en godt egnet 

oppfølgingstest for å avgjøre hvilke gjennomsnitt som er signifikant forskjellige fra hverandre 

[63]. 
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2 Eksperimentelt 

2.1 Kjemikalier og utstyr 

Det ble brukt fire minigasskromatografer av typen Vernier Mini GC Plus fra Vernier 

(Beaverton, OR, USA), kalt instrument 1 – 4. Instrument 1 ble kjøpt i 2013, instrument 2 i 

2015 og instrument 3 og 4 i 2016. Instrument 1 ble reparert (byttet detektor og/eller kolonne) 

av produsenten i 2016. Sprøytene var fra Hamilton (Reno, NV, USA) og av typen Hamilton 

microliterTM #7001KH 1,0 µL sprøyter med nålstørrelse på 25 gauge som svarer til en ytre 

diameter på 0,515 mm. Til å erstatte ødelagte sprøytespisser ble det brukt Repair kit 7001 PT2 

fra Hamilton. Septa var fra Fybikon AS (Kristiansand, Norge). Prøveglass var av typen 

HPLC/GC certified kit: 1,5 mL prøveglass (clear glass vial), 9mm closure Silicone/PTFE fra 

VWR (Oslo, Norge). Vekten var en Highland® HCB123 fra Adam Equipment (Oxford, CT, 

USA). Begerglass og 1 mL graderte plastdråpetellere var fra VWR.  

Kjemikaliene som ble brukt var aceton (GPR RECTAPUR), butan-2-on (AnalaR 

NORMAPUR), n-butylacetat (AnalaR NORMAPUR) og n-oktan (GPR RECTAPUR), alle 

fra VWR, etylacetat (p.a), propylacetat (for syntese) og pentan-2-on (for syntese), alle fra 

Merck (Darmstadt, Tyskland), heksan-3-on (98 %) fra Acros Organics (NJ, USA) og Tynner 

nr. 3 fra Biltema (Oslo, Norge). 

Det ble brukt ulike PC er, både stasjonære og bærbare. Programvaren var Logger Pro 3, i 

hovedsak versjon 3.14 og etterhvert 3.15. Versjon 3.8.6.1 ble brukt på to stasjonære maskiner 

på grunn av manglende rettigheter til å oppdatere, og på en bærbar maskin fordi den ikke 

fungerte med nyere versjon. Microsoft Excel ble brukt til å lage kalibreringskurver og til å 

gjennomføre statistiske tester (vanlig en-veis ANOVA, Welch ANOVA [64], Levenes test, 

Anderson-Darling [65], Least significant difference og Games-Howells test [64] ). 

2.2 Videreutvikling og utprøving av kvalitativ 

analyseoppgave 

En kvalitativ analyseoppgave, Using a gas chromatograph: Identifying uknown compounds, 

som ligger tilgjengelig på nettsiden til produsenten av instrumentet [8], ble omarbeidet og 

videreutviklet, og oppgaven ble prøvd ut av elever og lærere i kjemi programfag. Oppgaven 
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ble på norsk kalt «Bruk en gasskromatograf til å identifisere forbindelser i en blanding». Hver 

av dagene oppgaven ble prøvd ut omtales som en utprøving. En utprøving besto som regel av 

at hvert instrument ble brukt en gang til å gjennomføre analyseoppgaven. Dette omtales som 

én gjennomføring. De fleste utprøvingene besto derfor av fire gjennomføringer, der hver 

gjennomføring ble gjort av en elevgruppe på 2 – 4 elever. Den kvalitative analyseoppgaven 

ble testet ut av 146 elever (63 % jenter, 34 % gutter, 3 % ubesvart) i kjemi programfag, 

fordelt på 11 utprøvinger med totalt 53 gjennomføringer. Elevene var fra skoler på Østlandet, 

samt en skole fra Sørlandet, og prøvde i hovedsak ut oppgaven som en del av et dagsbesøk 

ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Et unntak var elevutprøving 7 (EK7) der 

utprøvingen ble gjort på skolen der elevene gikk. EK7 utgjorde 13 av gjennomføringene da 

elevene var delt i tre klasser: to kjemi 2 klasser og en International baccalaureate (IB) klasse.  

Den kvalitative analyseoppgaven ble også prøvd ut av 18 lærere fordelt på to utprøvinger med 

totalt åtte gjennomføringer. Utprøvingene foregikk ved at lærerne hadde meldt seg på 

sesjonen «Bruk en gasskromatograf til å identifisere forbindelser i en blanding» på faglig-

pedagogisk-dag i 2017 eller i 2018.  

2.2.1 Kort om den kvalitative analyseoppgaven 

I den kvalitative analyseoppgaven skulle elevene bruke Vernier mini GC Plus til å finne 

retensjonstiden til noen kjente forbindelser og deretter analysere en blanding som inneholdt 

noen av de kjente forbindelsene, og identifisere dem på bakgrunn av retensjonstid. Elevene 

brukte internett eller andre kilder til å finne molar masse og kokepunkt for de kjente 

forbindelsene og skulle diskutere sammenhengen mellom molar masse og retensjonstid, og 

kokepunkt og retensjonstid. 

2.2.2 Tidslinje for videreutvikling og utprøving av den kvalitative 

oppgaven 

I arbeidet med den kvalitative analyseoppgaven ble det gjort justeringer og endringer 

underveis på bakgrunn av observasjoner og tilbakemeldinger. Tabell 2 viser en tidslinje for 

arbeidet med utvikling og utprøving. Til hver versjon av oppgaven ble det utarbeidet en 

risikovurdering. Risikovurderingen for den siste versjonen av laboratorieoppgaven (versjon 8) 

er vedlagt (vedlegg 1). 
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Tabell 2   Tidslinje for utvikling og utprøving av kvalitativ analyseoppgave i perioden 01.2017 – 10.2018.  

EK = elevutprøving av kvalitativ analyseoppgave, LK = lærerutprøving av kvalitativ analyseoppgave.  

Versjon 

/ dato  

Nytt i versjonen (i stikkordsform) Utprøving 

1 / 

01.2017 

Oppgave fritt oversatt til norsk. Seks kjente forbindelser: metanol, 

etanol, propylacetat, butylacetat, butan-2-on og 4-metylpentan-2-on. 

Tre stoffer i den ukjente blandingen. To og to elevgrupper med hvert 

sitt instrument samarbeidet om å finne retensjonstider til kjente 

stoffer. 0,1 µL injeksjonsvolum for kjente stoffer, 0,2 µL for ukjent 

blanding. Tidsramme: 60 minutter. 

EK1 

Bakgrunn for endring mellom 1 og 2: 60 minutter var for lite tid. Bare 5 av 8 elevgrupper 

ble ferdige. Oppgavebeskrivelsen var på seks sider, noe som tok for mye tid å sette seg inn i. 

2 / 

02.2017 

Oppgaven ble kortet ned til 2 sider. Tidsrammen ble økt til 90 

minutter (vedlegg 2). 

EK2 

Bakgrunn for endring fra 2 til 3: Når ukjent blanding inneholdt 0,67 µL av hver forbindelse 

ble retensjonstiden kortere enn for de kjente forbindelsene. Dette ha medvirket til at enkelte 

elevgrupper konkluderte feil for forbindelser med lignende retensjonstid.  

3 / 

03.2017 

Injeksjonsvolum for den ukjente ble økt til 0,3 µL EK3, EK4 

Bakgrunn for endring fra 3 til 4: Metanol ble brukt både til å vaske sprøyten og som en av 

de kjente forbindelsene. Dette førte til en del forvirring, og tapt tid i tilfeller der begge 

elevgruppene som samarbeidet om å finne retensjonstiden til de kjente forbindelsene, fant 

retensjonstiden til metanol. Det var en del fronting på toppene i kromatogrammene.  
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Tabell 2 fortsetter   

Versjon 

/ dato  

Nytt i versjonen Utprøving 

4 / 

10.2017 

Propan-2-ol ble brukt som nytt kjent stoff i stedet for metanol som 

nå bare ble brukt til vask. Injeksjonsvolum for kjente forbindelser 

ble endret til 0,05 µL og for ukjent blanding til 0,15 µL.  

LK1 

Bakgrunn for endring fra 4 til 5: Flere elevgrupper konkluderte feil, og det ble antatt at det 

var en utfordring at to elevgrupper med hvert sitt instrument samarbeidet om å finne 

retensjonstiden til de kjente forbindelsene. 

5 / 

01.2018 

Endret til fire kjente forbindelser: metanol, propan-2-ol, 

propylacetat og butylacetat og en ukjent blanding som inneholdt to 

av forbindelsene. Hver elevgruppe fant retensjonstiden til alle de 

fire kjente forbindelsene. Injeksjonsvolum for ukjent blanding var 

0,10 µL (vedlegg 3). 

EK5, EK6, 

EK7 

Bakgrunn for endring fra 5 til 6: Injeksjonsvolum på 0,05 µL medførte at en del elever satt 

på blanke prøver, og at en del topper ble veldig små.  

6 / 

03.2018 

Endret tilbake til 0,1 µL injeksjonsvolum for de kjente 

forbindelsene og 0,2 µL for ukjent blanding. 

EK8, EK9, 

EK10 

Bakgrunn for endring fra 6 til 7: Det ble gitt tilbakemeldinger om at forsøket tok lang tid 

og at det ble en del venting 

7 / 

10.2018 

Endret de fire kjente forbindelsene til aceton, butan-2-on, pentan-2-

on og 4-metylpentan-2-on og endret trykk- og temperatur-

programmet. Dette kortet ned analysetiden med 10 minutter. 

EK11 

Bakgrunn for endring fra 7 til 8: EK11 viste at flasken med pentan-2-on var forurenset. 

8 / 

10.2018 

Byttet ut pentan-2-on med heksan-3-on. Dette økte analysetiden fra 

versjon 7 med 2 minutter. 

LK2, EK12 
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2.2.3 Datainnsamling og databearbeiding 

I alle elevutprøvingene ble det fra hver elevgruppe samlet inn utfylte oppgaveark, samt en fil 

med kromatogrammer. 

Den første elevutprøvingen, EK1, ble gjennomført på 60 minutter, og med en seks sider lang 

oppgavebeskrivelse. Kun 5 av 8 elevgrupper ble ferdige og svært få av disse rakk å fylle ut 

oppgaveark og spørreskjema. Alt dette tatt i betraktning ble EK1 ansett som en pilot og data 

fra denne utprøvingen inngår ikke i noe av datamaterialet som er presentert i studien. 

Det ble undersøkt i hvilken grad elevene klarte å gjennomføre den kvalitative 

analyseoppgaven ved at alle kromatogrammer ble gjennomgått, og det ble gitt en prosentvis 

gjennomføringsgrad fra 0 – 100 %. I EK2 - EK4 skulle elevene lage fire kromatogrammer, 

mens i EK5 - EK12 skulle de lage fem. For å kunne sammenligne gjennomføringsgrad ble et 

mislykket kromatogram vektet med 20 % uavhengig av elevutprøving. Et kromatogram ble 

vurdert som mislykket hvis det manglet en topp, hvis det hadde feil antall topper eller hvis 

retensjonstiden til forbindelser var åpenbart feil. Andre typer mindre feil, som for eksempel 

veldig små topper på grunn av lavt injeksjonsvolum, ble vektet med 10 %. Alle utfylte 

oppgaveark ble også gjennomgått for å se om elevene hadde kommet frem til riktig 

konklusjon om hva den ukjente blandingen besto av. Under gjennomføringen fikk grupper 

som manglet egne kromatogrammer på grunn av feil som hadde oppstått, utdelt ferdiglagde 

kromatogrammer av de forbindelsene de manglet. 

Den ene av de to viktigste endringene i løpet av utviklingen av den kvalitative oppgaven var 

mellom EK4 og EK5. I EK4 samarbeidet to elevgrupper med hvert sitt instrument om å finne 

retensjonstiden til seks kjente stoffer, mens i EK5 gjorde hver gruppe alt arbeidet selv ved å 

finne retensjonstiden til fire kjente stoffer. Injeksjonsvolumet for kjente stoffer ble endret fra 

0,1 µL i EK4 til 0,05 µL i EK5. Den andre viktige endringene var mellom EK7 og EK8, der 

injeksjonsvolumet for de kjente stoffene ble endret tilbake til 0,10 µL i EK8. Det ble 

undersøkt om det var noen forskjeller i gjennomføringsgrad og konklusjon på oppgaven i det 

som omtales som fase 1 (EK2-EK4), fase 2 (EK5-EK7) og fase 3 (EK8-EK12).    

Etter hver utprøving svarte elevene på et spørreskjema med åpne spørsmål (vedlegg 4). 

Spørreskjemaet ble i forkant av EK7 utvidet til å også omfatte 17 spørsmål der elevene brukte 

en skala fra 1 – 5 til å beskrive hvor enige de var i en del påstander om instrumentet og 
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analyseoppgaven (vedlegg 5). Svarene ble kodet og kodingen er beskrevet i nærmere detalj 

nedenfor. 

Atten lærere (LK1 og LK2) testet ut den kvalitative analyseoppgaven i to utprøvinger. 

Lærerne fylte deretter ut et spørreskjema (vedlegg 6). Tre av spørsmålene fra dette skjemaet 

(spørsmål 2, 3 og 4) ble gjennomgått og kodet på følgende måte: For spørsmål 2, «Er etter din 

mening laboratorieoppgaven Bruk en gasskromatograf til å identifisere forbindelser i en 

blanding egnet for bruk i Kjemi programfag? Hvorfor / hvorfor ikke?», ble det laget to 

kategorier; Ja og Nei. For spørsmål 3, «En Vernier mini GC Plus koster ca. 25.000 kr. Er etter 

din mening Vernier mini GC Plus egnet for bruk i kjemi programfag? Hvorfor/hvorfor ikke?», 

ble det laget to kategorier; Ja og Nei. I tillegg ble det sett på hvor mange av lærerne som 

hadde prisrelaterte forbehold som «kostbar» og «usikker på om vi får penger til å kjøpe den 

inn». For spørsmål 4, «Har din skole Vernier mini gasskromatograf?», ble det laget to 

kategorier; Ja og Nei. 

Koding av elevsvar 

Det ble laget et system for å kode elevsvarene fra noen av de åpne spørsmålene (spørsmål 1, 

4, 5, 6 og 7). Kodingen ble gjennomført av forfatteren. Kodingen krevde at den som kodet 

knyttet et spesifikt svar på et spesifikt spørsmål til en spesifikk kategori, såkalt type A koding 

[66]. For å øke reliabiliteten kunne kodingen vært utført av tre personer eller mer etter 

«majoriteten avgjør» prinsippet. På tross av at a posteriori metoder for å øke reliabilitet i 

koding ofte har vist seg å i liten grad øke reliabiliteten i koding av åpne spørsmål, er det vist 

at koding etter «majoriteten avgjør» prinsippet øker reliabiliteten for type A koding til nesten 

perfekt [66]. Koding av flere personer var utenfor rammene til denne studien.  

For svar fra EK7-EK12, der elevene skulle ta stilling til 17 påstander, ble det laget tre 

kategorier; Helt eller delvis enig (5 eller 4), Hverken enig eller uenig (3) og Helt eller delvis 

uenig (1 og 2). 

System for koding av åpne elevsvar 

Kodingen av elevsvarene på de åpne spørsmålene ble gjort på følgende måte: 

Spørsmål 1: Hva lærte du av å gjøre dette forsøket med minigasskromatografen? 
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Alle svarene ble plassert i kategorier, til sammen 47 stykker. Svar fra elever med flerdelte 

svar ble puttet i flere kategorier. Av de 47 kategoriene omfattet 4 mer enn 10 % av 

elevsvarene og disse presenteres under resultater. Hver av de 47 kategoriene ble deretter 

plassert inn i en av to kategorier; lærte praktiske ferdigheter eller lærte teori, og hver kategori 

ble også vurdert om den kunne knyttes til kompetansemålet i læreplanen i kjemi 2 som 

omhandler kromatografi.  

Spørsmål 4: Hva synes du var bra med å bruke minigasskromatografen i denne økten? 

Det ble laget fem kategorier, mestring og motivasjonsorienterte svar som «gøy», 

«spennende» og «enkelt», læringsorienterte teoretiske svar som «lærerikt» og «større 

forståelse av hva gasskromatografi er», læringsorienterte praktiske svar som «å se hvordan 

det fungerer i praksis» og «forstår mer/lærer mer gjennom praktisk arbeid», instrument og 

utstyrsorienterte svar som «moderne utstyr» og «bruke utstyr vi ikke har på skolen» og 

gjennomføringsorienterte svar som «praktisk arbeid». Flerdelte svar ble plassert i flere 

kategorier. 

Spørsmål 5: Hva synes du var mindre bra med å bruke minigasskromatografen i denne økten? 

Det ble laget seks kategorier: tidsrelaterte svar som «dårlig tid», «tok lang tid» og «venting», 

læringsrelaterte svar som «for lite utfordrende oppgave» og «usikker på læringsutbyttet», 

utstyrsrelaterte svar som «tekniske problemer», «skummelt med dyrt utstyr», 

gjennomføringsrelaterte svar som «mye øye-hånd koordinering» og «vanskelig med små 

mengder», ubesvart og ikke noe / alt var fint. Flerdelte svar ble plassert i flere kategorier. 

Spørsmål 6: Kunne du tenke deg å bruke gasskromatografen igjen? For eksempel til å 

bestemme mengden av et stoff i en blanding (kvantitativ bestemmelse)? 

Det ble laget fire kategorier; ja, nei, ubesvart og annet. I kategorien annet ble svar som 

«kanskje» og «vet ikke», plassert.  

Spørsmål 7: kjønn. 

Det ble laget tre kategorier; jente, gutt og ubesvart. 
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2.3 Videreutvikling og utprøving av kvantitativ 

analyseoppgave 

2.3.1 Videreutvikling av kvantitativ analyseoppgave 

En analyseoppgave for kvantitativ bestemmelse av etylacetat i tynner med Vernier mini GC 

Plus ble utviklet av forfatteren i 2015 i forbindelse med en bacheloroppgave (vedlegg 7). 

Denne analyseoppgaven ble videreutviklet, og prøvd ut av elever i videregående skole som 

allerede hadde prøvd ut den kvalitative analyseoppgaven i EK7. I den videreutviklede 

versjonen av den kvantitative analyseoppgaven ble temperaturprogrammet endret, den interne 

standarden byttet ut, antallet analyser redusert, og laboratoriebeskrivelsen (vedlegg 8) kortet 

ned.  

2.3.2 Utprøving av kvantitativ analyseoppgave 

Utprøving 

Utprøving av den kvantitative analyseoppgaven (EKN1) ble prøvd ut av elever som tre uker 

tidligere hadde prøvd ut den kvalitative analyseoppgaven i EK7. EKN1 ble gjennomført av 34 

elever (i to kjemi 2 klasser og en IB klasse) fordelt på 14 gjennomføringer, da skolens eget 

instrument, kalt instrument 5, ble brukt i de to kjemi 2 klassene. Tabell 3 viser en oversikt 

over utprøvingen. 

Tabell 3   Oversikt over utprøvingen av den kvantitative analyseoppgaven, EKN1.  

Versjon 

/ dato  

Endringer fra versjonen brukt i bacheloroppgave Utprøving 

1/ 

03.2018 

Propylacetat som intern standard (IS). Nytt trykk- og 

temperaturprogram. Elevene skulle ikke finne retensjonstid til analytt 

og intern standard. Oppgavearket var kortet ned fra 8 til 2 sider. 

EKN1 
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Forberedelse av elevene 

Elevene som prøvde ut den kvantitative analyseoppgaven hadde tre uker i forveien prøvd ut 

den kvalitative oppgaven, slik at de hadde en viss kjennskap til instrumentet, programvaren 

og hvordan en prøve settes på instrumentet. En uke før utprøvingen brukte lærerne 45 

minutter på å la elevene jobbe med å lage kalibreringskurver. 

Tillaging av løsninger 

Kalibreringsløsninger og prøveløsning ble laget klar på forhånd, og elevene fikk informasjon 

om sammensetningen. Denne er vist i tabell 4 og 5.  

Tabell 4   Sammensetningen av kalibreringsløsningene som ble brukt i utprøvingen av den kvantitative 

analyseoppgaven. 

Kalibreringsløsning Masse etylacetat / g 

(analytt) 

Masse propylacetat / g 

(IS) 

Total masse etter 

tilsatt oktan / g  

1 0,707 0,602 4,998 

2 0,914 0,605 5,014 

3 1,109 0,600 5,012 

 

Tabell 5   Sammensetningen av prøveløsningen som ble brukt i utprøvingen av den kvantitative 

analyseoppgaven. 

Prøveløsning Masse tynner nr. 3 / g Masse propylacetat / g 

(IS) 

Total masse etter 

tilsatt oktan / g 

1 2,510 0,612 5,014 

 

Løsningene ble laget ved å bruke plastdråpetellere til å dryppe forbindelsene ned i et 

begerglass som var plassert på en vekt. De ble deretter gjort homogene ved å fylle og tømme 

hver løsning i en dråpeteller ti ganger, og så fordelt på fem prøveglass. 
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Datainnsamling og databearbeiding 

Et spørreskjema (vedlegg 9) ble fylt ut av elevene etter utprøvingen. Utfylt spørreskjema ble 

samlet inn fra hver elev. Utfylt oppgaveark, en fil med kromatogrammer og et regneark med 

elevenes utregninger ble samlet inn fra hver elevgruppe. Det ble undersøkt om elevene klarte 

å bestemme konsentrasjonen av etylacetat i tynneren. Alle kromatogrammer ble deretter 

integrert av forfatteren og konsentrasjonen ble beregnet på nytt.  

For de åpne spørsmålene ble det kun sett på hva elevene oppga at de lærte av oppgaven 

(spørsmål 1), og om det kunne knyttes opp mot kompetansemålet i kjemi 2 som omhandler 

kromatografi. For 18 påstander elevene skulle ta stilling til ved å bruke en skala fra 1 – 5, ble 

det laget tre kategorier; Helt eller delvis enig (5 eller 4), Hverken enig eller uenig (3) og Helt 

eller delvis uenig (1 og 2). De 17 første spørsmålene tilsvarte spørsmålene som ble stilt til 

elevene etter at de hadde gjennomført den kvalitative analyseoppgaven 3 uker tidligere. 

2.4 Undersøkelse av robusthet 

Det ble undersøkt om instrumentet var robust nok til å kunne brukes av elever i videregående 

skole. Dette ble undersøkt ved at det i alle utprøvinger gjort av elever og lærere av både den 

kvalitative og den kvantitative analyseoppgaven ble loggført hvis utstyr ble ødelagt eller hvis 

instrumenter hadde tid ute av drift på grunn av reparasjoner.  

2.5 Undersøkelse av repeterbarhet 

For hvert instrument ble fire forbindelser og en blanding av disse analysert i alt 6 ganger 

samme dag av forfatteren. Blandingen ble også analysert 6 ganger hver dag på fem andre 

dager av forfatteren. Forbindelsene var aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on, som 

eluerte i oppgitte rekkefølge på Vernier mini GC Plus. Injeksjonsvolumet var 0,1 µL for hver 

forbindelse utenom heksan-3-on (0,05 µL) da detektoren har svært god respons på heksan-3-

on. Injeksjonsvolumet var 0,35 µL for blandingen som var laget ved å veie inn 0,864 g aceton, 

1,003 g etylacetat, 0,997 g propylacetat og 0,448 g heksan-3-on, slik at 0,35 µL av blandingen 

skulle inneholde 0,05 µL heksan-3-on og 0,1 µL av hver av de tre andre forbindelsene. Tabell 

6 viser en oversikt over analysene som ble gjort og tabell 7 viser trykk- og 

temperaturprogrammet som ble brukt. 
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Tabell 6    Oversikt over analyser som ble gjort i undersøkelsen av repeterbarhet. For enkeltstandarder ble det 

injisert 0,1 µL av aceton, etylacetat og propylacetat og 0,05 µL av heksan-3-on. For en 2+2+2+1 (V+V+V+V) 

blanding av disse ble de injisert 0,35 µL  

Dag 1 - 6 Analyser som ble gjennomført 

Dag 1 

26.10.18 

6 analyser av blandingen. 25 minutters pause fra en analyse var ferdig til trykk- 

og temperaturprogrammet ble satt i gang for neste analyse. 

Dag 2 

19.11.18 

6 analyser av blandingen. 25 minutters pause fra en analyse var ferdig til trykk- 

og temperaturprogrammet ble satt i gang for neste analyse. 

Dag 3 

10.12.18 

6 analyser av blandingen. 25 minutters pause fra en analyse var ferdig til trykk- 

og temperaturprogrammet ble satt i gang for neste analyse. 

Dag 4 

13.12.18 

6 analyser av hver enkeltstandard og av blandingen i rekkefølgen: (aceton, 

etylacetat, propylacetat, heksan-3-on, blanding) · 6. 

Dag 5 

18.12.18 

6 analyser av blandingen. 25 minutters pause fra en analyse var ferdig til trykk- 

og temperaturprogrammet ble satt i gang for neste analyse. 

Dag 6 

19.12.18 

6 analyser av blandingen. 25 minutters pause fra en analyse var ferdig til trykk- 

og temperaturprogrammet ble satt i gang for neste analyse. 

 

Tabell 7    Temperaturprogrammet som ble brukt i undersøkelsen av repeterbarhet. 

Starttemperatur (°C) 35 

Hold (min) 2 

Lineær temperaturstigning 

(°C/min) 

10 

Sluttemperatur (°C) 65 

Hold (min) 1 

Trykk (kPa) 7,0 

Sensitivitet på detektor Standard 
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Statistiske metoder i dataanalysen av repeterbarhet 

Det ble først gjort tester for å se om datamaterialet oppfylte kravet til normalitet (Anderson-

Darling) og lik varians (Levenes test). I vedlegg 11-13 vises en oversikt over avvik fra 

normalitet. For datamaterialet med lik varians ble vanlig en-veis ANOVA brukt og for 

datamaterialet med ulik varians ble Welch ANOVA brukt. For å undersøke repeterbarhet av 

retensjonstid for enkeltstandarder og de samme stoffene når de var i en blanding, ble det gjort 

en variansanalyse (en-veis ANOVA eller Welch ANOVA) av gjennomsnittlig retensjonstid til 

enkeltstandarder på dag 4 og de samme stoffene i blanding på dag 4. For å undersøke 

repeterbarhet av retensjonstiden for samme forbindelse på ulike instrumenter ble det gjort en 

variansanalyse av gjennomsnittlig retensjonstid for hver av de fire forbindelsene på hvert av 

de fire instrumentene innenfor hver av de seks dagene. På dag fire ble det gjort en separat 

analyse for retensjonstidene til enkeltstandardene og en for retensjonstidene til forbindelsene i 

blanding. For å undersøke repeterbarhet for retensjonstider til samme forbindelse på ulike 

dager ble det gjort en variansanalyse av gjennomsnittlig retensjonstid for aceton, etylacetat, 

propylacetat og heksan-3-on i blanding for hver av de seks dagene.  

I etterkant ble det for alle tester der det ble funnet statistisk signifikante forskjeller, gjort 

oppfølgingstester for å avgjøre hvilke gjennomsnitt som var statistisk signifikant forskjellige. 

I de tilfellene der det ble brukt en-veis ANOVA ble det brukt en LSD-test, og i de tilfellene 

der det ble brukt Welch ANOVA ble Games-Howells test brukt som oppfølgingstest. Alle 

tester ble brukt med et signifikansnivå på 5 % (p = 0,05).  
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3 Resultater og diskusjon 

I denne delen blir funn knyttet til de seks delspørsmålene i studien presentert og diskutert i lys 

av eksisterende litteratur og i tilknytning til bruk av minigasskromatografen i videregående 

skole. De seks delspørsmålene var:  

1. Klarer elevene å utføre en kvalitativ analyseoppgave med instrumentet?  

2. Hva lærer elevene av å bruke instrumentet?  

3. Hva synes elevene om å bruke instrumentet?  

4. Mener lærere at instrumentet egner seg til bruk i kjemi programfag? 

5. Klarer elevene å utføre en kvantitativ analyseoppgave med instrumentet?  

6. Er Vernier mini GC Plus robust nok til å brukes i undervisningen i kjemi programfag?  

 

For å kunne svare på delspørsmål 1 ble en kvalitativ analyseoppgave hentet fra hjemmesiden 

til produsenten av instrumentet, videreutviklet og tilpasset en undervisningssøkt på 90 

minutter og prøvd ut av 146 elever i kjemi programfag. Kromatogrammer og utfylte 

oppgaveark fra hver gjennomføring ble brukt for å vurdere i hvilken grad elevgruppene klarte 

oppgaven. For å kunne svare på delspørsmål 2 og 3 fylte alle elevene som gjennomførte 

analyseoppgaver ut et spørreskjema i etterkant. For å kunne svare på delspørsmål 4 ble 

instrumentet prøvd ut av 18 lærere, som fylte ut et spørreskjema i etterkant. For å kunne svare 

på delspørsmål 5 ble en tidligere utviklet analyseoppgave med kvantitativ bestemmelse 

videreutviklet, tilpasset en 90 minutters undervisningssøkt, og testet av 34 elever som allerede 

hadde prøvd ut den kvalitative oppgaven. Kromatogrammer, regneark og utfylte oppgaveark 

ble brukt for å vurdere i hvilken grad elevene klarte oppgaven. For å kunne svare på 

delspørsmål 6 ble hvert av de fire instrumentene i denne studien, brukt av elever i kjemi 

programfag i 18 gjennomføringer av analyseoppgaver. Utgifter, samt om instrumentene hadde 

nedetid, ble loggført. Svar på delspørsmål 1 – 4 diskuteres i delkapittel 3.1 – Elever og 

læreres utprøving av den kvalitative analyseoppgaven. Svar på delspørsmål 2, 3 og 5 

diskuteres under delkapittel 3.2 - Videreutvikling og utprøving av kvantitativ analyseoppgave, 

og svar på delspørsmål 6 diskuteres under 3.3 - Undersøkelse av robusthet. 

I tillegg til å svare på de seks delspørsmålene oppstod det en del problemstillinger underveis i 

arbeidet som også vil bli belyst. Det ble blant annet gjennomført en repeterbarhetstest for de 

fire instrumentene, der det ble sett på repeterbarheten av retensjonstid mellom stoffer satt på 
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som en enkeltstandard og i en blanding, mellom ulike instrumenter og mellom ulike dager. 

Datamaterialet fra repeterbarhetstesten presenteres og diskuteres under 3.4 – Undersøkelse av 

repeterbarhet. 

3.1 Elever og læreres utprøving av den kvalitative 

analyseoppgaven 

I delkapittel 3.1 blir det diskutert i hvilken grad elevene klarte å bruke minigasskromatografen 

til å gjennomføre en kvalitativ analyseoppgave, og mulige årsaker til at ikke alle elevene fikk 

til alt i oppgaven. Videre blir det diskutert hva elevene rapporterte at de lærte av å bruke 

instrumentet og hva de syntes om å bruke instrumentet. Avslutningsvis i delkapittelet blir det 

diskutert hva lærere mente om Vernier mini GC Plus og den kvalitative analyseoppgavens 

egnethet i kjemi programfag.    

3.1.1 Elevenes gjennomføring av den kvalitative analyseoppgaven 

Utprøvingene ble delt i tre faser på bakgrunn av de største endringene som ble gjort i 

videreutviklingen av analyseoppgaven, se delkapittel 2.2.4.  Figur 7 viser 

gjennomføringsgraden i prosent for fase 1 (EK2-EK4, 12 gjennomføringer), fase 2 (EK5-

EK7, 21 gjennomføringer) og fase 3 (EK8-EK12, 20 gjennomføringer). 

 

Figur 7   Gjennomføringsgrad i prosent for elevgrupper ved gjennomføring av den kvalitative analyseoppgaven i 

fase 1 (EK2-EK4, N=12), fase 2 (EK5-EK7, N=21) og fase 3 (EK8-EK12, N=20). 

Gjennomføringsgraden gir en indikasjon på hvor mange av elevgruppene som ikke fikk 

avbrutt analyser, injisert for lite prøveløsning på gasskromatografen eller slettet 

kromatogrammer ved uhell. Gjennomføringsgraden var økende gjennom de tre fasene av 
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utprøvingen. For fase 2 tyder gjennomgangen av datamaterialet på at noe av årsaken til at 

gjennomføringsgraden var lavere i fase 2 enn i fase 3 var at det ble brukt et injeksjonsvolum 

for de kjente stoffene (enkeltstandarder) på 0,05 µL. Relativt mange av elevgruppene fikk 

kromatogrammer uten topper, noe som tyder på at de hadde injisert blanke prøver, altså at 

sprøyten bare inneholdt luft. I tillegg var mange av toppene veldig små. Det kan være flere 

årsaker til at det var utfordrende for elever å få satt på 0,05 µL på minigasskromatografen. 

Hvis de fylte sprøyten en stund før den skulle injiseres i gasskromatografen kunne prøven, 

som befant seg ytterst i sprøytespissen, lett ha fordampet før den ble injisert. Dette ble forsøkt 

forhindret ved at det sporadisk ble gitt beskjed om at det ikke skulle trekkes opp prøve i 

sprøyten før minigasskromatografen var klar for injeksjon. Schmitz et al hevdet at ved å suge 

opp 0,05 µL luft i sprøyten, etter at de hadde sugd opp et prøvevolum på 0,05 µL, unngikk de 

dette problemet [22]. Dette kan være lurt å undersøke ytterligere hvis elever i videregående 

skole skal bruke prøvevolumer på 0,05 µL. Årsaken til at injeksjonsvolum på 0,05 µL ble 

brukt var at dette ga mer symmetriske topper uten fronting sammenlignet med 

injeksjonsvolumer på 0,1 µL, se figur 8 og 9, noe som trolig skyldes overbelastning av 

kolonnen når injeksjonsvolumet blir 0,1 µL av et enkelt stoff. 
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Figur 8   Kromatogram for fire kjente stoffer: metanol, propan-2-ol, propylacetat og butylacetat injisert separat. 

Injeksjonsvolum var 0,1 µL. Det ble brukt et temperaturprogram med starttemperatur på 35 °C som ble holdt i 2 

minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 10 °C/min til 65 °C. Denne temperaturen ble holdt til 

total analysetid på 8 minutter. Det ble brukt et trykk på 4,0 kPa over atmosfærisk trykk, som tilsvarer en 

mobilfasehastighet på 2,1 mL/min. Detektoren var satt til standard sensitivitet. 
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Figur 9   Kromatogram for fire kjente stoffer: metanol, propan-2-ol, propylacetat og butylacetat injisert separat. 

Injeksjonsvolum var 0,05 µL. Det ble brukt et temperaturprogram med starttemperatur på 35 °C som ble holdt i 

2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 10 °C/min til 65 °C. Denne temperaturen ble holdt 

til total analysetid på 8 minutter. Det ble brukt et trykk på 4,0 kPa over atmosfærisk trykk, som tilsvarer en 

mobilfasehastighet på 2,1 mL/min. Detektoren var satt til standard sensitivitet.   

Når det kommer til injeksjonsvolum var fase 1 og fase 3 like, så dette kan ikke være den 

eneste forklaringen på hvorfor gjennomføringsgraden var økende gjennom de tre fasene.  

Hver gjennomføring ble startet med at elevene ble spurt om hva de kunne om kromatografi 

fra før, eventuelt en kort gjennomgang av hva gasskromatografi var, og en instruksjon på hva 

som skulle gjøres. Deretter ble det demonstrert hvordan en prøve skulle settes på 

gasskromatografen. Alle gjennomføringene ble holdt av forfatteren og det er nærliggende å 

tenke at informasjonen som ble gitt til elevene ble tilpasset underveis ut i fra tidligere 

erfaringer, og at dette har vært en medvirkende årsak til at gjennomføringsgraden økte 

gjennom de tre fasene. I tillegg hadde noen elevgrupper i fase 1 problemer med at 

minigasskromatografen mistet kontakt med datamaskinen. Problemet var spesielt stort for en 

gruppe på EK4. I det tilfellet var minigasskromatografen koblet opp mot en stasjonær PC på 

grunn av problemer med den bærbare datamaskinen som vanligvis ble brukt. Det spekuleres i 

om problemet skyldes statisk elektrisitet og at det blant annet oppstår når det skjer en 



40 

 

utladning i det sprøyten skal stikkes inn i minigasskromatografen. I figur 10, som viser 

andelen av elevgruppene som fikk 100 % gjennomføringsgrad, ses den samme trenden som i 

figur 7.  

 

Figur 10   Andelen elevgrupper som fikk 100 % gjennomføringsgrad på den kvalitative analyseoppgaven i fase 

1 (EK2-EK4, N=12), fase 2 (EK5-EK7, N=21) og fase 3 (EK8-EK12, N=20). 

I de fleste tilfeller hadde elevgruppene tid til å gjøre en analyse om igjen, hvis noe gikk galt. I 

de tilfellene der en elevgruppe av ulike årsaker manglet et eller flere kromatogrammer, ble 

laminerte ark med kromatogrammer delt ut slik at alle elevgrupper hadde alle 

kromatogrammene når de skulle diskutere og konkludere. De fleste gruppene kom derfor i 

mål med oppgaven innenfor tidsrammen på 90 minutter selv om gjennomføringsgraden ikke 

var 100 %.  

I tillegg til gjennomføringsgrad ble det også sett på i hvilken grad elevene klarte å komme 

frem til riktig konklusjon på hva den ukjente blandingen besto av. I fase 1 konkluderte 4 av 12 

elevgrupper feil ved at de forvekslet to stoffer med relativt lik retensjonstid (en gruppe 

forvekslet metanol og etanol og tre grupper forvekslet propylacetat og 4-metylpentan-2-on). I 

fase 2 og 3 konkluderte ingen av gruppene feil, men i fase 3 var det to grupper som ikke skrev 

ned en konklusjon. Det som skilte fase 1 fra de to andre fasene var at i fase 1 samarbeidet to 

og to elevgrupper med hvert sitt instrument om å finne retensjonstiden til seks kjente 

forbindelser, mens i fase 2 og 3 fant hver elevgruppe alle retensjonstidene på gruppens eget 

instrument. I tillegg ble det i fase 1 brukt noen stoffer med relativt lik retensjonstid, mens det i 

fase 2 og 3 var noe større forskjell i retensjonstiden til stoffene som ble brukt. Antallet 

elevgrupper som konkluderte feil i fase 1 tyder på at fremgangsmåten i fase 1 kan medføre at 

elever i større grad konkluderer feil ved at de forvekslet forbindelser med relativt lik 
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retensjonstid når de samarbeider om å finne retensjonstiden til kjente stoffer med ulike 

instrumenter samtidig som enkelte av stoffene har relativt lik retensjonstid. Det signaliserer 

også at det bør stilles spørsmålstegn ved repeterbarheten for retensjonstiden til samme stoff på 

ulike instrumenter. I litteraturen er det både rapportert at repeterbarheten mellom 

retensjonstiden til samme stoff på ulike instrumenter er utmerket [22] og at den ikke er det 

[31]. Det ble derfor gjennomført en repeterbarhetstest som er beskrevet i delkapittel 3.4.2. 

Oppsummert kan det sies at gjennomføringsgraden, med tilhørende mulighet til å fullføre 

oppgaven selv om noe gikk galt, anses som god nok til at instrumentet er egnet til å gjøre en 

slik laboratorieoppgave i kjemi programfag innenfor en tidsramme på 90 minutter. At ingen 

elevgrupper konkluderte feil når alle analysene til en elevgruppe ble gjort på samme 

instrument og stoffene som ble brukt ikke hadde for lik retensjonstid, støtter opp om dette, og 

indikerer at det er en fordel at hver elevgruppe kun bruker data fra ett instrument og at det 

brukes stoffer med ikke alt for lik retensjonstid. 

3.1.2 Elevenes vurdering av den kvalitative analyseoppgaven 

Elevenes læringsutbytte av å bruke Vernier mini GC Plus til å gjøre en kvalitativ 

analyseoppgave? 

Figur 11 viser en oversikt over hva elevene oppga på det åpne spørsmålet «Hva synes du var 

bra med å bruke minigasskromatografen i denne økten?».  

 

Figur 11   Antall elevsvar på spørsmålet «Hva var bra med å bruke minigasskromatografen i denne økten?», 

N=141. 
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58 av 141 elever ga svar som handlet om læring av praktiske ferdigheter eller læring gjennom 

praktisk arbeid, og 31 av 141 elever ga svar som omhandlet læring av teori. Selv om det er 

noe overlapp mellom disse to gruppene, gir den relativt høye andelen elever som ga 

læringsrelaterte svar, et signal om at elevene hadde læring i fokus når de skulle vurdere hva 

de syntes var bra med å bruke instrumentet i laboratorieoppgaven. De høye tallene viser også 

at mange av elevene selv mente at de hadde lært noe av å bruke instrumentet til å gjennomføre 

den kvalitative analyseoppgaven. Noen av svarene som elevene ga på 17 påstander om 

instrumentet og laboratorieoppgaven støtter også opp om dette, se nedenfor (figur 16). For 

påstanden «Jeg synes at jeg lærte mye av å gjennomføre forsøket» sa 76 % av elevene seg helt 

eller delvis enig. 5 % sa seg helt eller delvis uenig og 19 % sa seg verken enig eller uenig. For 

å kunne si noe om hva som kunne være bakgrunnen for at en del av elevene ikke var helt eller 

delvis enige i at de lærte mye av laboratorieoppgaven, ble svarene på det åpne spørsmålet om 

hva som var mindre bra med oppgaven undersøkt. Figur 12 viser en oversikt over hva elevene 

svarte på det åpne spørsmålet «Hva synes du var mindre bra med å bruke 

minigasskromatografen i denne økten?». 

 

Figur 12  Antall elevsvar på spørsmålet: «Hva synes du var mindre bra med å bruke gasskromatografen i denne 

økten?». N=141 

Her ga 21 av 141 elever læringsorienterte svar. Flere svarte at de syntes oppgaven var for lett, 

for lite utfordrende eller gikk for lite i dybden. Dette er trolig svar fra faglig sterke elever som 

opplevde at en slik type laboratorieoppgave, der mye av oppgaven handler om å introduseres 

til og lære seg å håndtere en ny teknikk, ikke innebar alt for store kognitive utfordringer.  

Hofstein og Lunetta påpekte i sin oversiktsartikkel at mesteparten av forskningen de så på 
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hadde fokusert på sammenhengen mellom laboratorieundervisning og studenters læring 

innenfor det kognitive domenet [46]. Det store fokuset på læring innenfor det kognitive 

domenet innen forskningen, kan støtte opp om en antagelse om at mye av 

laboratorieundervisningen i skolen fokuserer nettopp på at laboratorieøvelser skal forsterke 

kognitiv forståelse. Elever som ser på laboratoriearbeid på denne måten vil ha vanskeligere 

med å se på tilegnelse av for eksempel praktiske ferdigheter som læring i kjemi, noe som kan 

medføre at de opplever at læringsutbyttet ikke var så stort når oppgaven ikke medførte store 

kognitive utfordringer.  

For å kunne si noe mer om hva elevene lærte, ble det åpne spørsmålet om hva elevene lærte 

av forsøket undersøkt. Figur 13 viser de fire svarene som ble oppgitt av mer enn 10 % av 

elevene.  

 

Figur 13   Svar som ble oppgitt av mer enn 10 % av elevene  på spørsmålet «Hva lærte du av å gjøre dette 

forsøket med minigasskromatografen? N=141 

16 % av elevene oppga at de lærte å tolke kromatogrammer eller resultater. I litteraturen 

finnes flere eksempler på at studenter oppgir grafisk fremstilling av data som fordelaktig når 

det kommer til egen læring [52, 54]. Når så mange elever i denne studien oppgir dette som 

svar på et åpent spørsmål om hva de lærte, kan det tyde på at tolkning av den grafiske 

fremstillingen av data fremsto for elevene som relativt sentral i laboratorieoppgaven, og det 

kan argumenteres for at arbeidet med å tolke den grafiske fremstillingen i 

laboratorieoppgaven vil kunne være med å støtte opp om elevenes læring av hva 

gasskromatografi er og hvordan det fungerer.  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Bruke gasskromatograf i praksis

Hvordan gasskromatografi fungerer/virker

Tolke kromatogrammer/resultater

Identifisere stoffer i en blanding i praksis

Andel elevsvar / %



44 

 

Alle de fire svarene i figur 13 er tydelig knyttet til læring av praktiske/ eksperimentelle 

ferdigheter, noe som også var det dominerende læringsorienterte svaret på hva elevene syntes 

var bra med å bruke instrumentet til å gjennomføre laboratorieoppgaven (figur 11). I 

litteraturen er det pekt på at laboratorieundervisning har vist seg mest effektiv nettopp til å 

lære eksperimentelle ferdigheter, fremfor å forsterke kunnskap lært i klasserommet [51]. For 

påstandene i figur 16 som er knyttet til hva elevene lærte av å bruke instrumentet til å 

gjennomføre den kvalitative analyseoppgaven sa henholdsvis 96 %, 81 % og 76 % av elevene 

seg helt eller delvis enig i påstandene: «Jeg lærte hvordan vi kan bruke en gasskromatograf til 

å identifisere stoffer ved å finne retensjonstiden deres», «Jeg har forstått hva en topp i et 

kromatogram er» og «Jeg har forstått hva et kromatogram er». Selv om mange av elevene sa 

seg helt eller delvis enig i begge de to siste påstandene, er flest elever enig i påstanden som 

handler om å lære en praktisk/ eksperimentell ferdighet. En første gjennomgang av 

datamaterialet ga inntrykk av et skille mellom læring av teori og læring av praktiske/ 

eksperimentelle ferdigheter. Det ble derfor undersøkt hvor mange av elevsvarene på det åpne 

spørsmålet om hva elevene lærte av å gjennomføre forsøket, som handlet om å lære teori og 

hvor mange som handlet om å lære praktiske ferdigheter. En oversikt vises i figur 14. 

 

Figur 14   Antall elever som oppga at de lærte teori og antallet elever som oppga at de lærte praktiske 

ferdigheter i arbeidet med den kvalitative analyseoppgaven, N=141. 

Som figuren viser oppga 112 av 141 elever at de lærte praktiske ferdigheter mens 46 av 141 

elever oppga at de lærte teori. Selv om det i litteratuten har vært vanskelig å vise noen enkel 

sammenheng mellom laboratoriearbeid og læringsutbytte, har flere pekt på at 

laboratorieundervisning er godt egnet blant annet til å lære praktiske/ eksperimentelle 
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ferdigheter [43, 48, 51]. Elevenes svar på spørsmålet om hva de lærte av laboratorieoppgaven 

viser at 8 av 10 elever oppga at de lærte praktiske ferdigheter, mens bare i overkant av 3 av 10 

oppga at de lærte teori. Dette støtter opp om tidligere funn i litteraturen som beskriver 

laboratorieundervisning som en effektiv arena for læring av praktiske/ eksperimentelle 

ferdigheter. 

For å ytterligere kunne si noe om egnetheten til instrumentet i videregående skole, ble det sett 

på hvor mange av elevsvarene på det åpne spørsmålet om hva elevene lærte, som kunne 

knyttes til kompetansemålet om kromatografi i læreplanen. Figur 15 viser fordelingen.  

 

Figur 15   Andelen elevsvar på spørsmålet: «Hva lærte du av å gjøre dette forsøket med 

minigasskromatografen?»  som kan knyttes til kompetansemålet om kromatografi, N=141. 

82 % av elevene ga svar som omhandlet læring knyttet til å utføre kromatografi eller læring 

av teori knyttet til å gjøre rede for kromatografi, og som derfor kunne knyttes til 

kompetansemålet om kromatografi læreplanen. 18 % av elevene ga svar som ikke kunne 

knyttes til kompetansemålet, og handlet enten om at elevene hadde lært lite eller at de hadde 

lært en mer generell ferdighet eller kunnskap som for eksempel «en metodisk 

fremgangsmåte» eller «å være nøyaktig». Det er viktig å være oppmerksom på at 

selvrapportering som ikke alltid er pålitelig, men forfatterens observasjoner under 

gjennomføringene og gjennomgang av elevenes svar, samsvarer godt med det funnene 

beskriver.  

Oppsummert kan det sies at det store fokuset på læring i elevenes svar, og den store andelen 

elevsvar som kan knyttes til kompetansemålet om kromatografi, er med på å støtte opp om at 

arbeidet med instrumentet i den kvalitative analyseoppgaven er egnet til å være med å 
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oppfylle målet om kromatografi i læreplanen. Det kom tydelig frem at elevene hadde et større 

fokus på læring av praktiske ferdigheter enn på læring av teori. 

Elevenes oppfatning av den kvalitative analyseoppgaven 

På det åpne spørsmålet «Hva synes du var bra med å bruke minigasskromatografen i denne 

økten?» ga 70 av 141 elever motivasjonsorienterte svar som at det var gøy, interessant eller 

motiverende, se figur 11. Det at omtrent 50 % av elevene ga denne typen svar, gir et signal 

om at elever setter personlig motivasjon og interesse høyt når de skal vurdere hva som er bra 

med å bruke instrumentet i laboratorieoppgaven. Den høye andelen kan også tyde på at mange 

av elevene likte å jobbe med minigasskromatografen. Påstandene elevene ble bedt om å ta 

stilling til, som er presentert i figur 16, støtter også opp om dette. 87 % av elevene sa seg helt 

eller delvis enig på påstanden «Jeg synes det var gøy å bruke gasskromatografen til å 

gjennomføre forsøket» og 82 % var helt eller delvis enig i påstanden «Jeg synes forsøket var 

motiverende». Bare 3 % og 2 % sa seg helt eller delvis uenig på de samme påstandene. Dette 

samsvarer godt med eksisterende litteratur om laboratorieundervisning der det påpekes at 

laboratorieundervisning er godt egnet til å styrke elevenes positive holdninger til kjemi og til 

å øke motivasjonen for å lære kjemi [48, 49]. I litteraturen oppgis det også at studenter har 

positive holdninger til bruk av instrumenter [22, 35]. I læreplanen i kjemi, under formål med 

faget, står det at faget skal å skape interesse for kjemi og naturvitenskap [9]. Flere av elevenes 

svar som er presentert i denne studien antyder at bruken av Vernier mini GC Plus i 

undervisningen kan være med på skape denne interessen. Schmitz et al. pekte på at studentene 

foretrakk instrumentelle metoder fremfor andre kjemiske metoder på grunn av sitt nære 

forhold til datamaskiner og tilhørende teknologi [22]. Hvis dette er tilfelle, støtter det opp 

under påstanden om at bruken av Vernier mini GC Plus og andre instrumenter i 

kjemiundervisningen kan bidra til å skape interesse for kjemi og naturvitenskap og således 

være med på å oppfylle formålet i læreplanen. En annen viktig indikator på hva elever synes 

om å bruke et instrument er om de ønsker å bruke det om igjen. Figur 17 viser at 84 % av 

elevene som gjennomførte den kvalitative analyseoppgaven svarte at de ønsket å bruke 

gasskromatografen på nytt til å for eksempel gjøre en kvantitativ bestemmelse. Bare 4 % av 

elevene svarte «nei» på dette spørsmålet, noe som gir et ganske tydelig signal om at mange 

elever syntes det var positivt å bruke instrumentet. Dette støttes også av at 92 % av elevene sa 

seg helt eller delvis enige i påstanden om at Vernier mini GC Plus er egnet til bruk i kjemi 

programfag.  
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Figur 16 Andelen elever som sa seg helt eller delvis enig, hverken enig eller uenig eller helt eller delvis uenig i 

en rekke påstander rundt instrumentet og analyseoppgaven. N= 89 – 92 
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Figur 17   Andelen elevsvar på spørsmålet: «Kunne du tenke deg å bruke minigasskromatografen igjen, for 

eksempel til å bestemme mengden av et stoff i en blanding?». N=141 

Selv om resultatene tyder på at elevene mener at de lærte noe og er positive til å bruke 

instrumentet, er det viktig å ta i betraktning at elevene gjennomførte laboratorieoppgaven i en 

situasjon utenfor klasserommet sitt. Dette kan ha medvirket til at hele laboratorieoppgaven ble 

oppfattet som spennende og noe annerledes enn det elevene gjør til daglig. I tillegg medførte 

ikke laboratorieoppgaven etterarbeid for elevene. Dette kan også ha medvirket til at elevene 

var ekstra positivt innstilt.  

Det svaret som flest elever ga på det åpne spørsmålet «Hva synes du var mindre bra med å 

bruke minigasskromatografen i denne økten?» er relatert til tidsbruk, se figur 12. Svar som 

«det tok lang tid», «ventetid» og «dødtid» var høyt representert. Påstanden «Jeg synes 

forsøket tok passe lang tid» var den av de 17 påstandene som vises i figur 16 der færrest 

elever sa seg helt eller delvis enig (66 %). Dette viser at mange elever opplevde at 

laboratorieoppgaven tok lang tid, og at noen opplevde tiden som ventetid eller dødtid. I 

elevutprøving 11 (EK11) og 12 (EK12) ble det forsøkt å gjøre noe med dette ved å endre 

stoffenene som ble brukt, og temperatur- og trykkprogrammet (se tabell 2) for 

laboratorieoppgaven, noe som resulterte i at analysetiden ble redusert med 10 minutter. Figur 

18 viser andelen elever fra hver elevutprøving, der de 17 påstandene om instrumentet og 

laboratorieoppgaven inngikk, som sa seg helt eller delvis enig i påstanden om at 

laboratorieoppgaven tok passe lang tid. 
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Figur 18 Andelen elever som sa seg helt eller delvis enig i påstanden om at forsøket tok passe lang tid. N=35 for 

EK7, N=12 for EK8, N=15 for EK9, N=11 for EK10, N=9 for EK 11 og N=9 for EK12. 

Av elevene i EK11 og EK12 sa henholdsvis 78 % og 89 % av elevene seg helt eller delvis 

enig i påstanden om at oppgaven tok passe lang tid. Dette var de to elevtestingene med høyest 

andel av elever som sa seg helt eller delvis enig i denne påstanden. En ny gjennomgang av 

elevsvarene på det åpne spørsmålet «Hva var mindre bra med å gjøre dette forsøket med 

minigasskromatografen?» viste at ingen av elevene i elevtesting 11 eller 12 oppga tidsrelaterte 

svar. Selv om datagrunnlaget ikke er så stort kan dette tyde på at det er en viss grense for hvor 

lang tid hver analyse kan ta før elevene begynner å oppfatte det som for lang tid. Det gir også 

et signal om at det må være et samsvar mellom mengden av meningsfulle aktiviteter som 

elevene kan jobbe med, og «ventetiden» der instrumentet analyserer. I den kvalitative 

analyseoppgaven var det lagt opp til at elevene skulle bruke tiden under analysene til å fylle ut 

en tabell med molar masse, kokepunkt og funksjonell gruppe for de ulike kjente 

forbindelsene, og etterhvert som de fant retensjonstiden til de kjente forbindelsene, diskutere 

om de kunne se noen sammenheng mellom molar masse og retensjonstid, og kokepunkt og 

retensjonstid. Denne arbeidsmengden ser ut til å ha passet bedre til den tilgjengelige tiden i 

varianten av laboratorieoppgaven som ble brukt i EK11 og EK12 enn til varianten som ble 

brukt i EK7 – EK10. 

Oppsummert kan det sies at elevenes svar antyder at mange elever syntes det var positivt å 

jobbe med instrumentet, at de har lyst til å bruke det igjen. En del elever opplevde den 

kvalitative analyseoppgaven som tidkrevende, noe som sender et signal om viktigheten av at 

laboratorieoppgaver optimaliseres og eventuell ventetid fylles med meningsfulle aktiviteter.  
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3.1.3 Lærernes oppfatning av instrumentet og den kvalitative 

analyseoppgaven 

For å kunne svare på om lærere mente at Vernier mini GC Plus var egnet til bruk i 

undervisning i kjemi programfag, prøvde 18 lærere, fordelt på en utprøving i 2017 og en i 

2018, den kvalitative analyseoppgaven. Figur 19 viser en oversikt over hva lærerne svarte da 

de ble spurt om de mente at minigasskromatografen var egnet til bruk i kjemi programfag. 

 

Figur 19  Fordeling av lærersvar på spørsmålet: «En Vernier mini GC Plus koster ca. 25.000 kr. Er etter din 

mening Vernier mini GC Plus egnet for bruk i kjemi programfag? Hvorfor/hvorfor ikke?». N=18  

14 av 18 lærere mente at instrumentet var egnet til bruk i kjemi programfag. 6 av disse 

lærerne hadde prisrelaterte forbehold eller kommentarer som: «Det er vanskelig å kjøpe inn 

flere enn ett instrument på grunn av prisen» og «Usikker på om vi har penger til å kjøpe inn». 

Enkelte trakk også frem utfordringen med å få nok elever til å jobbe praktisk med 

instrumentet når de sannsynligvis ikke fikk kjøpt inn mer enn ett instrument. To av de tre 

lærerne som ikke mente at instrumentet var egnet til bruk i kjemi programfag hadde også 

prisrelaterte begrunnelser, mens den siste av de tre oppga at det var for tidkrevende. Av de 18 

lærerne oppga ni at de hadde Vernier mini GC Plus på sin skole. Seks av disse oppga at de 

hadde ett instrument, de andre oppga ikke antallet.  

Ut fra det lærerne svarte, virker det som om det vil være vanskelig for mange skoler å skaffe 

seg flere enn ett instrument. Med tanke på at en kjemi 2 klasse gjerne har mellom 10 og 25 

elever vil det bli en utfordring å gi alle elevene i en klasse fysisk tilgang til 

minigasskromatografen i løpet av en økt på 90 minutter. Mulige løsninger for å få til dette kan 

være at laboratorieundervisningen arrangeres med stasjoner, slik at for eksempel fem 

elevgrupper får brukt gasskromatografen en gang hver i løpet av en periode på fem 

undervisningsøkter, mens de andre elevgruppene holder på med andre aktiviteter. En annen 
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mulighet er at flere skoler som har instrumentet går sammen og deler på de instrumentene de 

har. Det finnes eksempler på at dette er gjort på universitetsnivå, men en slik ordning 

innebærer også en del utfordringer som for eksempel koordinering av tidspunkter for bruk, og 

ansvar for vedlikehold [67], og kan være vanskelig å få til i videregående skole. 

Figur 20 viser en oversikt over lærersvar på spørsmål om lærerne mente at analyseoppgaven 

var egnet til bruk i kjemi programfag.  

 

Figur 20 Antall lærersvar på spørsmålet: «Er etter din mening laboratorieoppgaven «Bruk en gasskromatograf til 

å identifisere forbindelser i en blanding» egnet for bruk i Kjemi programfag?» N=18   

15 av de 18 lærerne svarte at oppgaven var egnet og begrunnet det med ulike ting, alt fra at 

det absolutt passet i IB, til at elevene ville like dette. Alle lærerne som var med på 

utprøvingen i 2018 svarte «Ja» på dette spørsmålet.  

Med unntak av noen få lærere mente alle at både instrumentet og laboratorieoppgaven var 

egnet til bruk i kjemi programfag. Det var noen bekymringer knyttet til pris, og utfordringen 

med å få alle elevene til å få brukt instrumentet for skoler med bare ett instrument. Det er 

viktig å presisere at dette ikke var et tilfeldig utvalg av lærere, men lærere som hadde meldt 

seg på økten «Bruk en gasskromatograf til å identifisere forbindelser i en blanding» på faglig-

pedagogisk dag i 2017 eller 2018. Med tanke på at halvparten av lærerne som møtte opp 

hadde instrumentet på sin skole, er det sannsynlig at de var mer positivt innstilt til 

instrumentet enn gjennomsnittet. Den store andelen lærere som kom fra skoler som hadde 

instrumentet viser på en annen side at det er en del skoler som allerede har 

minigasskromatografen fra Vernier. 
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 Oppsummert mente de fleste lærerne som deltok i utprøvingene av den kvalitative 

analyseoppgaven at både instrumentet og analyseoppgaven var egnet til bruk i kjemi 

programfag. En del av lærerne hadde prisrelaterte forbehold. 

3.2 Videreutvikling og utprøving av kvantitativ 

analyseoppgave 

I dette delkapittelet blir videreutviklingen av den kvantitative analyseoppgaven diskutert, 

samt den estimerte tidsbesparelsen som ble oppnådd som følge av videreutviklingen. Videre 

blir det diskutert i hvilken grad elevene klarte å bruke Vernier mini GC Plus til å gjennomføre 

analyseoppgaven, og elevenes og lærerens oppfatning av den. 

3.2.1 Videreutvikling 

I den nye versjonen av den kvantitative oppgaven ble den interne standarden (IS) endret fra 

butylacetat til propylacetat som har kortere retensjonstid. En blanding av etylacetat og 

propylacetat ble analysert ved ulike temperaturer og 60 °C isoterm separasjon ble funnet å 

være velegnet da den både ga kort retensjonstid og tilstrekkelig grunnlinjeseparasjon av 

forbindelsene. Figur 21 viser fire kromatogrammer av en 1+1 (V+V) blanding av etylacetat og 

propylacetat ved ulike temperaturer (35 °C, 40 °C, 50 °C og 60 °C). Figuren viser at 

retensjonstiden minker og toppene blir smalere og høyere for samme injeksjonsvolum, når 

temperaturen på kolonnen økes.  
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Figur 21   Kromatogram av en 1+1 (V+V) blanding av etylacetat og propylacetat analysert ved ulike 

temperaturer. Starttemperatur: grønn: 35 °C, blå: 40 °C, guloransje: 50 °C og brun: 60 °C. Analysene ble stoppet 

etter omtrent 5 minutter. Det ble brukt et trykk på 6,0 kPa og standard sensitivitet på detektoren. 

Injeksjonsvolumet var 0,1 µL. 

I den opprinnelige utgaven av analyseoppgaven ble retensjonstiden til analytten og den 

interne standarden funnet i starten ved at det ble satt på standarder av disse. I den nye utgaven 

startet elevene med å sette på en kalibreringsløsning som inneholdt både analytt og den 

interne standarden. Deretter brukte de det de tidligere hadde lært om sammenhengen mellom 

retensjonstider og molar masse / kokepunkt på kolonnen i Vernier mini GC Plus til å avgjøre 

hvilken av toppene som var fra analytten og hvilken som var fra den interne standarden. 
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Laboratoriebeskrivelsen ble omarbeidet og kuttet fra 8 sider til 2 sider. Den nye beskrivelsen 

(vedlegg 8) baserer seg på at elevene allerede har brukt instrumentet til å gjennomføre den 

kvalitative analyseoppgaven (vedlegg 3). Den opprinnelige beskrivelsen (vedlegg 7) omfattet 

litt over 3 sider med teori som ble utelatt i den nye beskrivelsen, samt en punktvis beskrivelse 

av hvordan en prøve settes på minigasskromatografen. 

3.2.2 Estimert tidsbesparelse 

Tabell 8 viser en oversikt over estimert tidsbesparelse som følge av å endre 

temperaturprogram, bytte ut den interne standarden og redusere antall analyser i den 

kvantitative analyseoppgaven. 

Tabell 8   Oversikt over den estimerte tidsbesparelsen i den nye utgaven av den kvantitative analyseoppgaven 

Tidligere utgave Ny utgave Tid spart i 

min 

Butylacetat som IS, 30 °C isoterm 

separasjon til etter at IS har eluert. 

Tid pr. kalibreringsløsning: 9,5 min 

Tid for prøveløsningen: 19 min 

Total analysetid: 47,5 min 

Propylacetat som IS, 60 °C isoterm 

separasjon til etter at IS har eluert. 

Tid pr. kalibreringsløsning: 3,5 min 

Tid for prøveløsningen: 12 min 

Total analysetid: 22,5 

25 

Finne retensjonstiden til analytt og 

intern standard 

Tid: 5,5 min (regnet om til ny IS)  

Utelatt 

 

Tid: 0 min 

5,5 

Sum tid = 53 min Sum tid = 22,5 min 30,5 

 

Tabell 8 viser at ved å optimalisere valg av intern standard og trykk- og temperaturprogram 

kan det spares inn betydelig med tid for gjennomføring av denne typen laboratorieoppgaver. 

Elevenes svar fra den kvalitative analyseoppgaven viste at mange av elevene opplevde at 

laboratorieoppgaven tok lang tid, noe som de syntes var mindre bra, og antydet at dette bedret 

seg etter at laboratorieoppgaven ble ytterligere optimalisert i EK11 og EK12. Csizmar et al. 
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fikk også enkelte negative tilbakemeldinger fra studentene om at en laboratorieoppgave som 

brukte Vernier mini GC tok lang tid [35]. I artikkelen vises det til et kromatogram av 

propansyre med en retensjonstid på 6,15 minutter. Schmitz et al presenterer et kromatogram 

laget med samme minigasskromatograf der propansyre har en retensjonstid på mellom 3 og 4 

minutter med isoterm separasjon på 35 °C [22], noe som viser at den førstnevnte 

laboratorieoppgaven relativt enkelt kunne spart inn noe tid på å optimalisere trykk- og 

temperaturprogrammet.  

En ulempe ved at elevene ikke lenger finner retensjonstiden til analytten og den interne 

standarden i starten av laboratorieoppgaven, er at disse nå finnes ut i fra at elevene antar at 

separasjonen skjer på bakgrunn av kokepunkt eller molar masse, noe som er en 

overgeneralisering [22]. På den annen side anbefales det i litteraturen at hver enkelt 

laboratorieoppgave ikke bør ta for seg alt for mange aspekter av gangen [43]. Det anses derfor 

som en forsvarlig avgjørelse å utelate disse analysene. I tillegg vil det i mange tilfeller være 

slik at når det gjøres en kvantitativ bestemmelse med gasskromatografi med en upolar 

stasjonærfase, velges en intern standard som kjemisk sett er så lik analytten at separasjonen av 

analytten og den interne standarden vil skje ut i fra kokepunkt.   

Å korte ned laboratoriebeskrivelsen har også redusert tiden det tar å gjennomføre 

analyseoppgaven, da elevene har mindre tekst å sette seg inn i. Tidsbesparelsen er ikke blitt 

forsøkt tallfestet, men beskrivelsen av laboratorieoppgaven var opprinnelig på 8 sider, mye 

lenger enn det som er vanlig i kjemi programfag. Siden elevene ikke var vant til et så 

omfattende format på en laboratorieoppgave, antas det at de trolig ville brukt mye tid på å 

orientere seg i den. En ulempe med endringene i beskrivelsen av laboratorieoppgaven, er at 

elevene nå må være kjent med minigasskromatografen fra før, og at de har blitt introdusert til 

hvordan man lager en kalibreringskurve i en kvantitativ bestemmelse med intern standard. 

Dette kan løses slik det ble gjort i denne studien, ved at elevene hadde en økt mellom den 

kvalitative og den kvantitative analyseoppgaven der de øvde på å lage kalibreringskurver. 

3.2.3 Elevenes gjennomføring av den kvantitative analyseoppgaven 

Den kvantitative analyseoppgaven ble gjennomført av i alt 14 elevgrupper. Til venstre i figur 

22 vises en oversikt over hvilke konsentrasjoner av etylacetat i Biltemas tynner nr. 3 elevene 

kom frem til.  
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Figur 22   Venstre: Konsentrasjon av etylacetat i tynner i 13 gjennomføringer utført av elever i en kjemi 2 klasse 

og en IB klasse. 12 av 13 bestemte konsentrasjoner ligger innenfor konsentrasjonsintervallet (grått felt) av 

etylacetat oppgitt i databladet til Biltemas tynner nr. 3 (30 – 40 %). Høyre: Konsentrasjon av etylacetat i tynner i 

13 gjennomføringer utført av elever i en kjemi 2 klasse og en IB klasse når alle kromatogrammer ble integrert av 

forfatteren. 13 av 13 av bestemte konsentrasjoner ligger innenfor konsentrasjonsintervallet av etylacetat oppgitt i 

databladet til tynneren. Instrument 5 var skolens eget instrument og ble brukt i de to kjemi 2 klassene. 

11 av 14 elevgrupper kom frem til en konsentrasjonen som ligger innenfor 

konsentrasjonsintervallet som er oppgitt i databladet til tynneren (30 – 40 %) [68]. I én 

gjennomføring hadde ikke elevene regnet ut konsentrasjonen, og forfatteren gjorde det på 

bakgrunn av elevenes integrasjon av toppene i kromatogrammene. I én gjennomføring 

bestemte elevene konsentrasjonen utenfor konsentrasjonsintervallet, og i én gjennomføring 

ble kromatogrammet av prøveløsningen ødelagt da elevene forsøkte å integrere toppene i 

kromatogrammene av kalibreringsløsningene, mens analysen av den ukjente foregikk. Det har 

vist seg at i noen tilfeller klarer ikke programvaren, Logger Pro 3, å håndtere dette og 

kromatogrammet kan bli ødelagt.  
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For å få en ide om hvor stor påvirkning elevenes integrasjon av toppene i kromatogrammene 

hadde, ble alle kromatogrammene integrert på nytt av forfatteren, og konsentrasjonene som 

ble funnet vises til høyre i figur 22. Alle konsentrasjonene ligger nå innenfor 

konsentrasjonsintervallet som er oppgitt i databladet til tynneren, og er i tillegg noe mer 

samlet. Vedlegg 10 viser tabeller med alle målepunkter og R2 – verdier for 

kalibreringskurvene.   

Konsentrasjonene som elevene kom frem til viser at det er mulig å bruke instrumentet til 

denne typen aktivitet med elever i videregående skole. Selv om ikke alle elevene var like 

nøyaktige når de skulle integrere topper i ulike kromatogrammer på samme måte, klarte de å 

få verdier som lå innenfor det oppgitte konsentrasjonsintervallet. I en læringssituasjon i 

skolen er dette et viktig poeng. Selv om konsentrasjonsintervallet er stort (30 – 40 %), er det 

det som er oppgitt i databladet, og det må kunne sies å være tilstrekkelig til bruk i kjemi 

programfag. Dette kan være en god anledning til snakke om feilkilder med elevene. Det er 

også et viktig poeng at instrumentet fungerte til å gjennomføre laboratorieoppgaven for alle 

gruppene med unntak av gruppen som fikk ødelagt kromatogrammet av prøveløsningen. Dette 

er med å styrke påstanden om at instrumentet er egnet til denne typen laboratorieoppgaver.  

Den kvantitative analyseoppgaven tok 90 minutter og ble gjennomført av 34 elever som 

allerede hadde brukt 90 minutter på gjennomføre den kvalitative analyseoppgaven. I tillegg 

hadde elevene en 45 minutters økt med lærerne sine der de lærte å lage kalibreringskurver. 

Disse elevene brukte totalt 225 minutter på gasskromatografi. Læreren til elevene i kjemi 2 

klassen påpekte at dette er mye mer tid enn det som er forsvarlig å bruke på dette temaet både 

i forhold til antall kompetansemål i læreplanen og når det ses på hvilke typer oppgaver som 

blir gitt til eksamen. Dette støttes også av det svært begrensede omfanget av gasskromatografi 

i lærebøkene i kjemi 2 [12, 13, 15].  

Læreren til kjemi 2 klassen opplyste også om at han hadde observert at det på flere av 

elevgruppene var elever som «falt av», noe læreren ikke hadde observert for den kvalitative 

oppgaven. Han mente at dette skyltes den høyere vanskelighetsgraden på oppgaven 

sammenlignet med den kvalitative oppgaven. I figur 23 vises en sammenligning av andelen 

elever som var helt eller delvis enig i 17 påstander etter at de hadde prøvd ut den kvalitative 

analyseoppgaven og etter at de hadde prøvd ut den kvantitative analyseoppgaven.  
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Figur 23  Sammenligning av andel elever som er helt eller delvis enig i en rekke påstander etter gjennomføring 

av kvalitativ (EK7) og kvantitativ analyseoppgave (EKN1), N=32-35. 

På en påstand som kun ble stilt etter den kvantitative oppgaven og som derfor ikke vises i 

figur 23, «Jeg synes det var enkelt å bruke regnearket til å lage en kalibreringskurve og til å 

bestemme konsentrasjonen av etylacetat i tynneren», var det bare 33 % av elevene som sa seg 

helt eller delvis enig. 36 % av elevene var helt eller delvis uenig i påstanden. Dette viser at 
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vanskegraden på deler av denne oppgaven var høy sammenlignet med den kvalitative 

oppgaven, og kan støtte lærerens observasjon om at flere elever falt av i arbeidet med 

laboratorieoppgaven. En årsak til at elever falt av i arbeidet med den kvantitative 

laboratorieoppgaven kan være at regningen som brukes er ny for elevene, med en tankegang 

de ikke er vant til, da matematikken som brukes ikke er spesielt avansert. Andre årsaker kan 

være at det ikke er så mye regning i kjemi 2, sammenlignet med kjemi 1, eller også at noen av 

elevene ikke er faglig sterke i matematikk. Figur 23 viser at mens rundt 9 av 10 elever var helt 

eller delvis enig i påstandene «Jeg synes det var enkelt å bruk programvaren til å lage 

kromatogrammer», «Jeg synes det var enkelt å bruke programvaren til å hente informasjon fra 

kromatogrammene» og «Jeg synes forsøket var enkelt å gjennomføre» etter å ha gjennomført 

den kvalitative analyseoppgaven sa bare rundt 7 av 10 det samme etter å ha gjennomført den 

kvantitative analyseoppgaven. Dette støtter også opp om at den kvantitative oppgaven ble 

oppfattet som vanskeligere av elevene. Den eneste forskjellen i hvordan elevene skulle bruke 

programvaren til å hente informasjon fra kromatogrammene mellom de to oppgavene, var at 

de måtte integrere toppene på samme måte i kromatogrammene fra de tre 

kalibreringsløsningene og prøveløsningen i den kvantitative oppgaven. Den lavere andelen 

elever som var helt eller delvis enig i påstanden «Jeg synes det var enkelt å bruke 

programvaren til å hente informasjon fra kromatogrammene» kan tyde på at en del elever 

opplevde det som vanskelig å integrere topper på samme måte i de ulike kromatogrammene.  

Læreren til IB-klassen mente at den kvantitative analyseoppgaven var godt egnet i IB, spesielt 

for elever som kunne tenke seg å bruke denne teknikken i arbeidet med sitt «Extended essay», 

en av komponentene i International baccalaureate. Det har ikke blitt sett på om det er noen 

vesentlig forskjell i hvordan elevene på IB opplevde oppgaven sammenlignet med kjemi 2 

elevene, men dette kunne vært interessant å se på i en senere studie.   

Oppsummert kan det sies at det er mulig å bruke instrumentet til kvantitative bestemmelser. 

De aller fleste elevgruppene fikk til oppgaven, men en del elever klarte ikke å henge med og 

syntes oppgaven var vanskelig. De to lærerne til disse elevene mente den kvantitative 

analyseoppgaven var for tidkrevende for kjemi 2, men bedre egnet for IB.  

3.2.4 Elevenes vurdering og læringsutbytte 

Mens 32 av 34 elever sa seg helt eller delvis enig i at de lærte hvordan de kunne bruke 

gasskromatografen til en kvalitativ bestemmelse etter å ha gjennomført den kvalitative 
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oppgaven (figur 23) sa bare 22 av 33 av de samme elevene seg helt eller delvis enige i at de 

har lært å gjennomføre en kvantitativ bestemmelse etter å gjennomført den kvantitative 

oppgaven. Dette styrker en oppfatning om at denne oppgaven var i vanskeligste laget for en 

god del elever i kjemi 2 og på IB. 28 av 34 elever sa seg helt eller delvis enig i at de følte at 

de lærte mye av å gjennomføre den kvalitative oppgaven, mens bare 18 av 33 svarte det 

samme etter å ha gjort den kvantitative oppgaven. En årsak til at såpass mange færre elever sa 

seg helt eller delvis enig etter den kvantitative oppgaven sammenlignet med den kvalitative 

oppgaven kan være at noen mente de lærte mindre fordi de allerede hadde lært å bruke 

gasskromatografen da de gjennomførte den kvalitative oppgaven, men det kan også være med 

å styrke oppfatningen om at denne oppgaven var i vanskeligste laget for en del elever og at de 

derfor ikke opplevde at de lærte så mye av å gjennomføre den. 

For å se læring fra den kvantitative oppgaven i sammenheng med læreplanen ble det sett på 

om elevenes svar på det åpne spørsmålet «Hva lærte du av å bruke instrumentet i denne 

økten» kunne knyttes til kompetansemålet om kromatografi i læreplanen. Figur 24 viser 

andelen elevsvar på spørsmålet «Hva lærte du av å gjøre dette forsøket med 

minigasskromatografen?» som er knyttet til kompetansemålet om kromatografi kjemi 2 [9].  

 

Figur 24  Andelen elevsvar på spørsmålet «Hva lærte du av å gjøre dette forsøket med minigasskromatografen?» 

som er knyttet til  kompetansemålet om kromatografi. N=34 

22 av 34 av elevsvar var knyttet til kompetansemålet, mens 12 av svarene ikke var det. 

Relativt mange av elevene som svarte ting som ikke kunne knyttes direkte til 

kompetansemålet fokuserte på at de lærte seg å bruke Excel mer generelt. Selv om bare 6 av 

10 sa seg helt eller delvis enig i at forsøket var motiverende mot 8 av 10 for den kvalitative 

Er knyttet til kompetansemålet Er ikke knyttet til kompetansemålet
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oppgaven, sa så mange som 8 av 10 at de syntes det var gøy å bruke minigasskromatografen 

(mot 9 av 10 for den kvalitative oppgaven), og nesten like mange mente at gasskromatografen 

er egnet til bruk i kjemi programfag etter den kvantitative oppgaven som etter den kvalitative 

oppgaven.  

Oppsummert indikerer elevenes svar og lærerens observasjoner at så mye som en tredel av 

elevene opplevde oppgaven som vanskelig, og ikke følte at de lærte mye av å gjennomføre 

den. På tross av dette syntes elevene det var gøy å bruke instrumentet og mente det var egnet 

til bruk i kjemi programfag. 

3.3 Undersøkelse av robusthet 

I løpet av perioden denne studien foregikk ble det vurdert om instrumentet og tilhørende 

utstyr vil tåle den behandlingen det vil få ved bruk i skolen, uten at det vil påløpe for store 

kostnader eller tidsrom der instrumentet er ute av drift på grunn av reparasjoner. For å 

undersøke om instrumentet var robust nok til bruk i videregående skole ble alle kostnader 

knyttet til instrumentene i perioden som studien forgikk, loggført. Utprøvingene av 

instrumentene er utført over et tidsrom på 2 år. Det har i dette tidsrommet vært 18 

gjennomføringer (16 av elever og 2 av lærere) på hvert av de 4 instrumentene. Det har kun 

blitt byttet ut sprøytespisser og septum, og instrumentene har ikke hatt noe tid der det ikke har 

vært i drift på grunn av reparasjoner. Et «Repair kit» med ny sprøytespiss koster 490,00 kr fra 

Sigma Aldrich, og en pakke med fire septum koster 612,50 kr fra Fybikon AS. Tabell 9 viser 

en oversikt over kostnader og nedetid på de fire instrumentene i perioden for utprøvingen av 

den kvalitative og den kvantitativ analyseoppgaven.  

Tabell 9   Oversikt over kostnader og nedetid for de fire instrumentene for perioden der utprøving av en 

kvalitativ og en kvantitativ analyseoppgave har foregått. I perioden har det blitt byttet ut to sprøytespisser og 4 

septum og det har ikke vært noe nedetid for noen av instrumentene. 

Periode  Antall gjennomføringer 

av analyseoppgaver for 

hvert instrument (stk) 

Totalt antall elever og 

lærere som har brukt 

instrumentene (stk) 

Nedetid 

(dager) 

Kostnad (uten 

frakt) (kr) 

02.2017 – 

01.2019  

18 (16 med elever, 2 med 

lærere) 

164 0 1592,50 
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Den ene sprøytespissen ble byttet ut fordi tuppen brakk. Den andre ble byttet ut fordi en elev 

stakk seg på sprøytespissen. Det er anbefalt fra produsenten at septum byttes etter ca. 150 

injeksjoner [28], og priseksempelet tar utgangspunkt i at det er byttet ett septum på hvert 

instrument i perioden. Når instrumentene har vært brukt i 18 gjennomføringer hver over en 

periode på to år og det har påløpt utgifter på under 400 kr per instrument, må dette kunne sies 

å være innenfor det en skole bør ha råd til å bruke på å drifte et slikt instrument. Før hver 

utprøving ble elevene gjort oppmerksomme på at sprøyten var skjør og at tuppen kunne bli 

ødelagt hvis den for eksempel ble stukket ned i bunnen av et prøveglass. Det ble også opplyst 

til elevene at en ny sprøyte kostet rundt 1500 kr, og feilaktig at en ny spiss kostet 800 kr. 

Dette var nok en medvirkende årsak til at elevene var ekstra forsiktige med sprøyten. Det har 

ikke blitt vektlagt å vaske kolonnen med aceton eller metanol etter laboratorieoppgavene eller 

før et instrument har blitt lagt bort over lengre tid, slik det er anbefalt fra produsent [28]. 

Dette ser ut til å ha fungert relativt greit, men det har i all hovedsak blitt brukt svært flyktige 

forbindelser på instrumentene. Når instrumentet skal brukes i skolen, vil flere faktorer spille 

inn på robustheten. Flere lærere vil i mange tilfeller bruke instrumentet, også lærere som 

kanskje ikke har så mye erfaring med det. Elevene vil i større grad bruke instrumentet i en 

mer hverdagslig kontekst og ikke ved besøk på et universitet. Dette kan gjøre at elevene er 

mindre forsiktige med utstyret. Hvorvidt denne undersøkelsen av robusthet er overførbar til 

en virkelig situasjon i skolen gjenstår å se, men det er nok et godt tips at lærerne minner 

elevene om skjørheten til sprøyten og kostnadene ved en eventuell ødeleggelse, og at ansvaret 

for vedlikehold av instrumentet legges til seksjonsleder eller samlingsstyrer.    

3.4 Undersøkelse av repeterbarhet 

Det ble gjennomført en test for å undersøke repeterbarhet av retensjonstiden til samme 

forbindelse når den analyseres som enkeltstandard eller i en blanding av flere stoffer, 

repeterbarhet av retensjonstiden til samme forbindelse på ulike instrumenter og 

repeterbarheten av retensjonstiden til samme forbindelse på ulike dager på samme instrument. 

3.4.1  Repeterbarhet av retensjonstid - stoff som enkeltstandard 

eller i blanding 

Underveis i utprøvingen av den kvalitative analyseoppgaven ble det lagt merke til at en del av 

elevene begrunnet konklusjonene sine med setninger som «det er den verdien som er 
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nærmest, selv om de ikke er helt like» når de skulle begrunne hvilke stoffer de mente var de 

ukjente stoffene i blandingen de analyserte. Kromatogrammene fra elevutprøvingene ga også 

et umiddelbart inntrykk av at det er en trend i at retensjonstiden forlenges noe for stoffer når 

de inngår i en blanding sammenlignet med når stoffene settes på enkeltvis. Når det ble brukt 

et injeksjonsvolum på 0,1 µL for enkeltstandarder, ble det brukt et injeksjonsvolum på 0,2 µL 

for blandingen når den besto av to forbindelser og 0,3 µL når den besto av tre forbindelser. 

Injeksjonsvolumet av blandingen var derfor alltid større enn injeksjonsvolumet av stoffene 

enkeltvis. Det ble gjennomført en repeterbarhetstest for å undersøke om det er en statistisk 

signifikant forskjell på retensjonstiden til et stoff når det settes på enkeltvis og når det inngår i 

en blanding. Figur 25 viser kromatogrammer fra repeterbarhetstesten av analyse nummer 5 på 

dag fire for instrument nummer 4, og figur 26, 27, 28 og 29 viser gjennomsnittlig 

retensjonstid på de fire instrumentene for henholdsvis aceton, etylacetat, propylacetat og 

heksan-3-on injisert enkeltvis og i en blanding. De vertikale linjene viser ± ett standardavvik. 

 

 

Figur 25   Kromatogram av aceton(rød), etylacetat(blå), propylacetat(grønn) og heksan-3-on(guloransje) injisert 

enkeltvis og i en blanding i forholdet 2+2+2+1 (V+V+V+V) av disse(rosa). Injeksjonsvolumet for stoffene 

enkeltvis var 0,1 µL for alle utenom heksan-3-on (0,05 µL). Injeksjonsvolumet for blandingen var 0,35 µL. 

Starttemperatur var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Det ble så brukt en lineær temperaturstigning på 10 °C/min 

til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard sensitivitet.  
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Figur 26   Gjennomsnittlig retensjonstid for aceton injisert enkeltvis med et injeksjonsvolum på 0,1 µL og i en 

2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on med et injeksjonsvolum på 

0,35 µL for fire instrumenter. De vertikale linjene viser ± ett standardavvik. Starttemperatur var 35 °C som ble 

holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 10 °C/min til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. 

Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard sensitivitet. N=6 

 

 

Figur 27   Gjennomsnittlig retensjonstid for etylacetat injisert enkeltvis med et injeksjonsvolum på 0,1 µL og i 

en 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on med et injeksjonsvolum 

på 0,35 µL for fire instrumenter. De vertikale linjene viser ± ett standardavvik. Starttemperatur var 35 °C som 

ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 10 °C/min til 65 °C som ble holdt i 1 

minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard sensitivitet. N=6 

 

0,78

0,83

0,88

0,93

0,98

1,03

1,08

Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4

R
et

en
sj

o
n

st
id

 /
 m

in
enkeltvis I blanding

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4

R
et

en
sj

o
n

st
id

 /
 m

in

enkeltvis I blanding



65 

 

 

Figur 28   Gjennomsnittlig retensjonstid for propylacetat injisert enkeltvis med et injeksjonsvolum på 0,1 µL og 

i en 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on med et injeksjonsvolum 

på 0,35 µL for fire instrumenter. De vertikale linjene viser ± ett standardavvik. Starttemperatur var 35 °C som 

ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 10 °C/min til 65 °C som ble holdt i 1 

minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard sensitivitet. N=6 

 

 

Figur 29   Gjennomsnittlig retensjonstid for heksan-3-on injisert enkeltvis med et injeksjonsvolum på 0,05 µL 

og i en 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on med et 

injeksjonsvolum på 0,35 µL for fire instrumenter. De vertikale linjene viser ± ett standardavvik. Starttemperatur 

var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 10 °C/min til 65 °C som 

ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard sensitivitet. N=6 

Det ble gjort variansanalyser (en-veis ANOVA og Welch ANOVA) som viste at det var en 

statistisk signifikant forskjell mellom retensjonstiden til stoffene når de var satt på enkeltvis 

med et injeksjonsvolum på 0,1 µL (0,05 µL for heksan-3-on) og når de var satt på i en 
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blanding av de fire stoffene med injeksjonsvolum på 0,35 µL. Oppfølgingstester viste at dette 

gjaldt i alle tilfeller bortsatt fra for aceton på instrument 2, 3 og 4 der det ikke var en statistisk 

signifikant forskjell. Vedlegg 11 viser rådata og resultater fra variansanalysene, samt avvik fra 

normalitet i datamaterialet. Avviket fra normalitet var så lite at resultatene fra variansanalysen 

anses som relativt sikre da det er vist at en-veis ANOVA er en nokså robust test når det 

gjelder avvik fra normalitet så lenge avvikene ikke er for ekstreme [60]. For instrument 1 økte 

retensjonstiden i snitt med 4, 8, 9 og 8 sekunder for henholdsvis aceton, etylacetat, 

propylacetat og heksan-3-on når de ble satt på i en blanding sammenlignet med enkeltvis. For 

instrument 2, 3 og 4 økte retensjonstiden omtrent med 4, 8, og 10 sekunder for henholdsvis 

etylacetat, propylacetat og heksan-3-on. En mulig forklaring på denne økningen i 

retensjonstid for stoffene når de er i en blanding, er at når injeksjonsvolumet øker, medfører 

dette økt konsentrasjon av analytter inne i kolonnen. Dette kan føre til overbelastning av 

kolonnen og gi økte retensjonstider. En annen mulig årsak er at polymeren i detektoren sveller 

når den absorberer analytt. Polymeren kan svelle så mye at den tyter ut av luftehullene i 

parallellplatekondensatoren [33]. Det er ikke funnet noen beskrivelse i litteraturen av at dette 

påvirker retensjonstiden, men svelling ut av luftehullene i detektoren kan muligens føre til at 

luftgjennomstrømningen forbi detektoren minker, noe som vil gi lavere mobilfasehastighet og 

økt retensjonstid for stoffene som kommer etter. Det er kjent at ulike stoffer fører til ulik grad 

av svelling i detektoren, og at mengden absorberende polymer i detektoren vil påvirke 

svellingen. Dette kan være med å forklare hvorfor dette fenomenet vil kunne gi ulike 

resultater på ulike instrumentene. Til bruk i skolen er det en fordel at lærerne og andre som 

skal lage laboratorieoppgaver til instrumentet, er klar over denne økningen i retensjonstid. 

Selv om økningen ikke er så veldig stor vil den kunne være en medvirkende årsak til at elever 

forveksler stoffer med relativt lik retensjonstid. I utviklingen av laboratorieoppgaver bør det 

velges kjente stoffer med tilstrekkelig forskjell i retensjonstid, så fremt det ikke skal gjøres et 

poeng av vanskeligheten med å skille mellom relativt like stoffer bare ved hjelp av 

retensjonstid.   

3.4.2 Repeterbarhet av retensjonstid mellom instrumenter 

Tidlig i utprøvingen av den kvalitative analyseoppgaven ble det observert at når to 

elevgrupper med hvert sitt instrument samarbeidet om å finne retensjonstiden til de kjente 

forbindelsene, kunne dette føre til at elevgrupper forvekslet forbindelser med liten forskjell i 

retensjonstid. I litteraturen hevdes det både at repeterbarheten av retensjonstid mellom 
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instrumenter er god [22] og at den er varierende [31]. Det ble derfor utført en test for å se på 

repeterbarheten av retensjonstid mellom de fire instrumentene. Figur 30 viser retensjonstiden 

til aceton på de fire instrumentene for seks forskjellige dager. For dag 4 vises både 

retensjonstiden for stoffet i blanding (dag 4-b) og stoffet satt på enkeltvis (dag 4-s). Figur 31, 

32 og 33 viser det tilsvarende for etylacetat, propylacetat og heksan-3-on.    

Variansanalysene med tilhørende oppfølgingstester viste at retensjonstiden på instrument 1 

var signifikant forskjellig fra retensjonstiden på de andre instrumentene for alle dager og alle 

stoffer. Den viste også at det ikke var en signifikant forskjell mellom retensjonstiden på 

instrument 2 og 4, bortsett fra for aceton på dag 3 og etylacetat på dag 1, 2 og 3, og at 

retensjonstiden på instrument 3 stort sett var signifikant forskjellig fra retensjonstiden på 

instrument 2 og 4 bortsett fra for aceton på dag 6, etylacetat på dag 4-b og 6, propylacetat på 

dag 4-b og 6 og heksan-3-on for dag 4-b, 4-s og 6. Vedlegg 12 viser data og resultater fra 

variansanalysene samt avvik fra normalitet. Avviket fra normalitet var så lite at resultatene fra 

variansanalysen anses som relativt sikre. 

 

Figur 30   Gjennomsnittlig retensjonstid for aceton på fire ulike instrumenter på seks ulike dager ved injeksjon 

av 0,35 µL av en 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on, med 

unntak av dag 4-s som viser gjennomsnittlig retensjonstid for injeksjon av 0,1 µL aceton satt på enkeltvis. 

Starttemperatur var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 10 °C/min 

til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard sensitivitet. N=6 med 

unntak av instrument 1 på dag 2 der N=5. 
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Figur 31   Gjennomsnittlig retensjonstid for etylacetat på fire ulike instrumenter på seks ulike dager ved 

injeksjon av 0,35 µL av en 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on, 

med unntak av dag 4-s som viser gjennomsnittlig retensjonstid for injeksjon av 0,1 µL etylacetat satt på 

enkeltvis. Starttemperatur var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 

10 °C/min til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard 

sensitivitet. N=6 med unntak av instrument 1 på dag 2 der N=5. 

 

Figur 32   Gjennomsnittlig retensjonstid for propylacetat på fire ulike instrumenter på seks ulike dager ved 

injeksjon av 0,35 µL av en 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on, 

med unntak av dag 4-s som viser gjennomsnittlig retensjonstid for injeksjon av 0,1 µL propylacetat satt på 

enkeltvis. Starttemperatur var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 

10 °C/min til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard 

sensitivitet. N=6 med unntak av instrument 1 på dag 2 der N=5. 
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Figur 33   Gjennomsnittlig retensjonstid for heksan-3-on på fire ulike instrumenter på seks ulike dager ved 

injeksjon av 0,35 µL av en 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on, 

med unntak av dag 4-s som viser gjennomsnittlig retensjonstid for injeksjon av 0,05 µL heksan-3-on satt på 

enkeltvis. Starttemperatur var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 

10 °C/min til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard 

sensitivitet. N=6 med unntak av instrument 1 på dag 2 der N=5. 

For instrument 3 var retensjonstiden til aceton rundt 2 sekunder lenger enn for instrument 2 

og 4, og retensjonstiden til etylacetat, propylacetat og heksan-3-on var rundt 3 sekunder 

lenger. Dette er en relativt liten forskjell og for de aller fleste praktiske formål i skolen vil en 

forskjell i retensjonstid på 2-3 sekunder være av liten betydning, og det vil sannsynligvis være 

mulig å bruke de tre instrumentene til å samarbeide om å finne retensjonstider til kjente 

stoffer. Det er allikevel viktig å være klar over at forskjellen på 2-3 sekunder vil adderes til 

forskjellen i retensjonstid som skyldes om et stoff settes på enkeltvis eller i blanding. For 

instrument 1 var retensjonstiden rundt 7 sekunder lenger for aceton og over 20 sekunder 

lengre for heksan-3-on. Instrument 1 skiller seg således mye fra de andre instrumentene og er 

dårlig egnet til å brukes sammen med andre de instrumentene til å samarbeide om å finne 

retensjonstider. En mulig årsak kan være at instrument 1 var det første instrumentet som ble 

kjøpt inn (2013), og at det er det eneste instrumentet som har vært inne hos Vernier til 

reparasjon (2016). Om både detektor og kolonne ble byttet ut under reparasjonen, eller bare 

detektoren, er uklart. Uansett viser dette at brukeren må være oppmerksom på at det kan være 

relativt store forskjeller mellom de ulike instrumentene og at dette må tas høyde for hvis man 

vurderer å la elevgrupper med hvert sitt instrument samarbeide om å finne retensjonstiden til 

kjente forbindelser i en kvalitativ bestemmelse. 
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3.4.3 Repeterbarhet av retensjonstid mellom dager 

I undersøkelsen av repeterbarhet av retensjonstid mellom instrumenter ble det observert en 

trend som indikerer at de fire stoffene i blandingen som ble analysert på dag 4 har lenger 

retensjonstid sammenlignet med stoffene i den samme blandingen analysert på de andre fem 

dagene. Det ble derfor sett på repeterbarhet av retensjonstid på ulike dager. Figur 34 viser 

gjennomsnittlig retensjonstid for aceton på fire instrumenter på seks ulike dager. Figur 35, 36 

og 37 viser det tilsvarende for etylacetat, propylacetat og heksan-3-on. De vertikale linjene 

viser ± ett standardavvik. 

 

Figur 34   Gjennomsnittlig retensjonstid for aceton på fire instrumenter på seks ulike dager ved analyse av en 

2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on. Injeksjonsvolumet var 0,35 

µL. Starttemperatur var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 10 

°C/min til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard sensitivitet. 

De vertikale linjene viser ± ett standardavvik. N=6 med unntak av instrument 1 på dag 2 der N=5. 
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Figur 35   Gjennomsnittlig retensjonstid for etylacetat på fire instrumenter på seks ulike dager ved analyse av en 

2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on. Injeksjonsvolumet var 0,35 

µL. Starttemperatur var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 10 

°C/min til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard sensitivitet. 

De vertikale linjene viser ± ett standardavvik. N=6 med unntak av instrument 1 på dag 2 der N=5. 

 

 

Figur 36   Gjennomsnittlig retensjonstid for propylacetat på fire instrumenter på seks ulike dager ved analyse av 

en 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on. Injeksjonsvolumet var 

0,35 µL. Starttemperatur var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 

10 °C/min til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard 

sensitivitet. De vertikale linjene viser ± ett standardavvik. N=6 med unntak av instrument 1 på dag 2 der N=5. 
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Figur 37   Gjennomsnittlig retensjonstid for heksan-3-on på fire instrumenter på seks ulike dager ved analyse av 

en 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av aceton, etylacetat, propylacetat og heksan-3-on. Injeksjonsvolumet var 

0,35 µL. Starttemperatur var 35 °C som ble holdt i 2 minutter. Deretter var det en lineær temperaturstigning på 

10 °C/min til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard 

sensitivitet. De vertikale linjene viser ± ett standardavvik. N=6 med unntak av instrument 1 på dag 2 der N=5. 

Variansanalysene viste at det i alle tilfeller var signifikante forskjeller i retensjonstid mellom 

dager bortsett fra for aceton på instrument 4. Vedlegg 13 viser data og resultater fra 

variansanalysene samt avvik fra normalitet. Avviket fra normalitet var så lite at resultatene fra 

variansanalysen anses som relativt sikre.  

Oppfølgingstester klarte ikke å vise hvilke dager som var årsaken til de signifikante 

forskjellene for aceton på instrument 2 og 3. For instrument 4 var det ikke en signifikant 

forskjell mellom dag 4, 5 og 6 for etylacetat. Ut over dette viste oppfølgingstestene at for 

instrument 2, 3 og 4 var det en statistisk signifikant forskjell mellom retensjonstiden på dag 4 

og retensjonstiden på de andre dagene, men ikke mellom retensjonstiden for de andre dagene, 

for alle stoffene. For instrument 1 er retensjonstidene på dag 4 statistisk signifikant forskjellig 

fra alle de andre dagene. I tillegg er retensjonstidene på dag 5 og 6 signifikant forskjellig fra 

alle de andre dagene, og fra hverandre for propylacetat og heksan-3-on, men ikke fra 

hverandre for aceton og etylacetat. Dag 5 og 6 for instrument 1 skiller seg således ut fra resten 

av datamaterialet og det er sannsynligvis en konkret årsak til den plutselige reduksjonen i 

retensjonstid som ble observert på dag 5 og 6. Videre undersøkelser må gjøres for å finne 

årsaken til dette.  
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Det viktigste funnet er at dag 4 skiller seg fra de andre dagene i de aller fleste tilfellene. På 

dag 4 ble følgende analyse gjennomført: aceton (0,1 µL), etylacetat (0,1 µL), propylacetat 

(0,1 µL), heksan-3-on (0,05 µL) og blandingen av de fire stoffene (0,35 µL). Dette ble 

gjentatt seks ganger. På de fem andre dagene ble det bare gjort seks analyser av blandingen. 

På dager med analyse av bare blandingen sto instrumentet på i omtrent 20 minutter mellom 

hver analyse, mens det på dag 4 ble satt på stoffer enkeltvis i dette tidsrommet. Dette ser ut til 

å påvirke retensjonstiden ved at denne øker når instrumentet ikke står i ro en stund mellom 

hver analyse. Det kan spekuleres i om dette skyldes at noen av molekylene fra en foregående 

analyse fortsatt befinner seg i stasjonærfasen og således virker som ekstra stasjonærfase. 

Dette vil i så fall føre til økt filmtykkelse på stasjonærfasen og dermed økt retensjonstid. En 

annen mulighet er svelling av detektoren som ble omtalt under 3.4.1. Hvis instrumentet skal 

brukes i skolen, vil det i mange tilfeller være uaktuelt å ta pauser mellom analysene. Når en 

analyse gjennomføres, slik det er gjort i utprøvingene av den kvalitative og den kvantitative 

analyseoppgaven, der alle analyser gjøres rett etter hverandre, ser det ikke ut til at den nevnte 

økningen i retensjonstid har hatt noen negativ innvirkning. Dette fenomenet er allikevel viktig 

å være klar over ved utvikling og planlegging av laboratorieoppgaver med 

minigasskromatografen. Hvis det legges opp til å lage klart ferdige kromatogrammer til støtte 

for elevene hvis de får mislykkede kromatogrammer, eller laboratorieoppgaver med 

opplistede retensjonstider, må disse være tatt opp slik de vil bli tatt opp når elevene utfører 

laboratorieoppgaven. Hvis ikke vil det være en risiko for at retensjonstiden avviker en del fra 

den eleven får i oppgaven. 

Oppsummering av overordnede funn fra repeterbarhetstesten 

Det var en signifikant økning av retensjonstiden når et stoff ble satt på i en blanding 

sammenlignet med når det ble satt på enkeltvis, gitt at blandingen utgjorde et større volum 

enn stoffet enkeltvis. Økningen var såpass stor at den kan medvirke til at elever forveksler 

stoffer med liten forskjell i retensjonstid.  

Det ene instrumentet (instrument 1) ga retensjonstider som avviker mye fra retensjonstidene 

på de tre andre instrumentene og dette vil ha praktisk betydning i skolen. De tre andre 

instrumentene ga relativt like retensjonstider selv om ett av dem (instrument 3) ga 

retensjonstider som var signifikant forskjellige fra de andre. Forskjellene her var så små at de 

trolig vil være av liten praktisk betydning i skolen.  
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Det var en signifikant økning i retensjonstider når mange analyser ble gjort etter hverandre. 

Økningen var så stor at den vil kunne ha praktisk betydning i skolen. 

3.5 Oppsummering 

Målet med denne studien var å undersøke om den enkle gasskromatografen Vernier mini GC 

Plus er egnet til bruk i undervisning i kjemi programfag i norsk videregående skole. 

Hovedspørsmålet: Er Vernier mini GC Plus egnet for bruk i kjemi programfag i norsk 

videregående skole? ble undersøkt ved å stille seks delspørsmål: 

1. Klarer elevene å utføre en kvalitativ analyseoppgave med instrumentet? 

Resultatene tyder på at de aller fleste elevene klarte å bruke instrumentet til å gjennomføre en 

kvalitativ analyseoppgave der ukjente stoffer i en blanding skulle identifiseres ved hjelp av 

retensjonstid. I fase 3 av utprøvingen av den kvalitative oppgaven fikk så mye som 80 % av 

elevgruppene 100 % gjennomføringsgrad innenfor tidsrammen på 90 minutter. Oppgaven var 

også laget slik at elever som fikk problemer, fikk utdelt ferdiglagde kromatogrammer, slik at 

de kunne fullføre oppgaven. De aller fleste, om ikke alle, elevgruppene kom i mål med denne 

oppgaven. Over 90 % av elevene (N=97) som svarte på en del påstander om instrumentet og 

oppgaven sa seg helt eller delvis enig i at instrumentet og programvaren var enkel å bruke og 

at oppgaven var enkel å gjennomføre. 

2. Hva lærer elevene av å bruke instrumentet?  

De fleste elevene oppga at de lærte praktiske/eksperimentelle ferdigheter som å utføre en 

analyse av ukjente stoffer, eller å tolke kromatogrammer. En del oppga også læring av teori. 

Over 9 av 10 elever sa seg helt eller delvis enig i at de lærte hvordan de kunne bruke en 

gasskromatograf til å identifisere stoffer ved å finne retensjonstiden deres (N=141) etter den 

kvalitative oppgaven, mens litt under 7 av 10 sa seg helt eller delvis enige i at de lærte 

hvordan de kunne bruke en gasskromatograf til å gjøre en kvantitativ bestemmelse, etter den 

kvantitative oppgaven (N=33). Mye av det elevene sa at de lærte av å bruke instrumentet 

kunne knyttes til læreplanmålet om kromatografi i læreplanen, og det kan derfor 

argumenteres for at mange av elevene lærte å utføre kromatografi, og også at en del lærte å 

gjøre rede for kromatografi. 
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3. Hva synes elevene om å bruke instrumentet? 

Elevenes svar på en rekke spørsmål og påstander viser at elevene generelt var svært positivt 

innstilt til å bruke instrumentet. 70 av 141 elever ga motivasjonsorienterte svar som at det var 

gøy, interessant eller motiverende når de blir spurt hva de synes var bra med å bruke 

instrumentet i den kvalitative oppgaven. 84 % av elevene (N=141) sa «Ja» når de blir spurt 

om de ville bruke instrumentet igjen. Selv om flere av elevene syntes at den kvantitative 

oppgaven var vanskelig, sa mer enn 8 av 10 seg helt eller delvis enig i at det var gøy å bruke 

instrumentet også i økten med den kvantitative bestemmelsen. I tillegg til 

motivasjonsorienterte svar var det et stort antall elever som oppga læringsorienterte svar på 

spørsmålet om hva de syntes var bra med å bruke instrumentet. En del elever uttrykte misnøye 

med at analyseoppgavene var for tidkrevende og at det ble «dødtid».   

4. Mener lærere at instrumentet egner seg til bruk i kjemi programfag? 

Lærerne som deltok i denne studien hadde meldt seg på et kurs i bruk av 

minigasskromatografen, og var således positivt innstilt i utgangspunktet. Halvparten av 

lærerne hadde instrumentet på skole der de jobbet. 15 av 18 lærere mente at instrumentet var 

egnet til bruk i kjemi programfag, men en del av disse uttrykte bekymring knyttet til pris og 

utfordringene med å la alle elever få tid på instrumentet gitt at skolen kanskje bare hadde ett 

instrument.  

5. Klarer elevene å utføre en kvantitativ analyseoppgave med instrumentet? 

Elevenes svar på en rekke spørsmål, samt observasjoner gjort av elevenes lærer, antyder at 

omtrent en tredel av elevene opplevde denne oppgaven som vanskelig. Allikevel klarte 11 av 

14 elevgrupper å bestemme konsentrasjonen av etylacetat i en kommersiell tynner til å ligge 

innenfor konsentrasjonsintervallet som var oppgitt i databladet til tynneren. Læreren til 

elevene i kjemi 2 klassen observerte at det var en del elever som ikke hang med i den 

kvantitative bestemmelsen, og påpekte at noe lignende ikke var blitt observert under 

gjennomføringen av den kvalitative analyseoppgaven. Elevenes svar på påstander om 

analyseoppgaven støtter opp om lærerens observasjoner. Elevene som gjennomførte den 

kvantitative oppgaven brukte i alt 225 minutter på gasskromatografi, og dette er utenfor 

tidsrammen for dette temaet i kjemi 2. Konklusjonen blir at det er mulig å bruke instrumentet 

til å utføre kvantitative bestemmelser i skolen, men det er tidkrevende og mange elever 
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oppfatter det som vanskelig. Kvantitativ bestemmelse med GC ligger i tillegg i utkanten av 

det som er pensum i kjemi programfag, og er nok bedre egnet i IB enn i kjemi 2. 

6. Er Vernier mini GC Plus robust nok til å brukes i undervisningen i kjemi 

programfag? 

Resultatene viser at i løpet av en to årsperiode med 18 gjennomføring på hvert instrument 

påløp det en driftskostnad på under 400 kr per instrument. Ingen av instrumentene hadde 

nedetid i løpet av perioden. Dette indikerer at instrumentet er robust nok til å kunne brukes i 

videregående skole. Det må tas høyde for at elever muligens vil behandle instrumentet noe 

mindre forsiktig i skolehverdagen, sammenlignet med hvordan det ble behandlet under et 

besøk på Universitetet i Oslo. 

Repeterbarhetstest 

Repeterbarhetstesten som ble utført på bakgrunn av observasjoner i utprøvingen av Vernier 

mini GC Plus viste i hovedtrekk at 1) I de aller fleste tilfeller var det en statistisk signifikant 

forskjell mellom retensjonstiden til et stoff når det ble analysert som enkeltstoff og når det ble 

analysert i en blanding. I praksis kan dette medvirke til at elever forveksler stoffer med 

relativt lik retensjonstid. 2) I noen tilfeller var det en statistisk signifikant forskjell i 

retensjonstiden til samme stoff på ulike instrumenter. For ett instrument var forskjellen stor. I 

praksis vil store forskjeller mellom instrumenter ha implikasjoner for bruk av instrumentet, 

blant annet ved at elevgrupper med ulike instrumenter ikke nødvendigvis kan samarbeide om 

å finne retensjonstider til kjente stoffer. 3) Repeterbarheten til retensjonstiden for samme stoff 

på ulike dager er bra, men retensjonstiden forlenges signifikant når analyser gjøres etter 

hverandre med korte mellomrom. I praksis førte ikke dette til noen negativ innvirkning på de 

analyseoppgavene som ble testet ut i denne studien, men vil kunne føre til avvik i 

retensjonstid dersom analyser ikke gjennomføres på samme måte.  
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4 Konklusjon og videre arbeid 

Med bakgrunn i funnene oppsummert i delkapittel 3.5 konkluderes det med at Vernier mini 

GC Plus kan være egnet til bruk i kjemi programfag, men at laboratorieoppgaver må velges 

med omhu, både ut i fra hvor relevante de er med tanke på kompetansemål i læreplanen, hvor 

lang tid det tar å gjennomføre dem, og vanskegraden på oppgavene. Den kvalitative 

analyseoppgaven som ble prøvd ut svarer godt til disse kriteriene, mens den kvantitative 

oppgaven gjør det i mindre grad. Laboratorieoppgaver bør optimaliseres slik at de ikke tar for 

lang tid, og det må legges opp til at elevene bruker analysetiden til meningsfullt arbeid. To 

viktige utfordringer er prisen på instrumentet og hvordan lærerne skal sørge for at alle elevene 

får jobbet med instrumentet hvis skolen har få instrumenter.  

Videre arbeid 

Denne studien er, så vidt forfatteren vet, den første studien som ser på bruken av Vernier mini 

GC Plus i videregående skole. For å gjøre minigasskromatografen bedre egnet til bruk i kjemi 

programfag, bør det jobbes videre med å utvikle flere anvendelsesområder for 

minigasskromatografen som er mindre tidkrevende og gjerne også knyttet til andre 

kompetansemål i læreplanen. Det kan for eksempel være å bruke minigasskromatografen til å 

kvalitativt påvise dannelse av en ester, et halogenert hydrokarbon eller en alkohol fra et 

synteseforsøk i kjemi 2. Det bør også undersøkes hvorvidt lærere på IB mener at instrumentet 

er egnet til elevenes arbeid med sitt «extended essay». Hvis instrumentet både kan brukes i 

kjemi programfag og på IB, vil trolig flere skoler ha mulighet til å kjøpe inn instrumenter. 

Skoleledere og andre læreres villighet til å investere i et slikt instrument bør også undersøkes 

nærmere.  
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Vedlegg 1 – risikovurdering av den kvalitative oppgaven 
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Vedlegg 2 – versjon av laboratorieoppgaven brukt i EK2-EK4 
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Vedlegg 3 – versjon av laboratorieoppgaven brukt i EK5-EK7 
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Vedlegg 4 – Spørreskjema til den kvalitative oppgaven i EK2 – EK6 
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Vedlegg 5 – Spørreskjema til den kvalitative oppgaven i EK7 – EK12 
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Vedlegg 6 – Spørreskjema til lærere etter den kvalitative oppgaven 
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Vedlegg 7 – Tidligere utviklet versjon av en kvantitativ analyseoppgave  
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Vedlegg 8 – Ny versjon av den kvantitative analyseoppgaven brukt i denne 

studien  
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Vedlegg 9 – Spørreskjema til den kvantitative oppgaven 
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Vedlegg 10 – Bestemte konsentrasjoner i den kvantitative analysen 

Tabell 10 viser konsentrasjoner elevene bestemte i utprøvingen av den kvantitative 

analyseoppgaven. 

Tabell 10   Elevenes bestemte konsentrasjoner i masseprosent (m/m) fra utprøvingen av den kvantitative 

analyseoppgaven. *Ble ikke bruk i IB klassen. **verdien er regnet ut i etterkant på bakgrunn av elevgruppens 

integrering. 

Instrument/ 1 2 3 4 5 

Kjemi 2 gr 1 / 

Cetylacetat 

(masseprosent) 

28,5  

(R2 = 0,9504) 

33,0** 

(R2 = 0,9939) 

30,8 

(R2 = 0,996) 

36,8 

(R2 = 0,9968) 

35,4 

(R2 = 0,9458) 

IB gruppe / 

Cetylacetat 

(masseprosent) 

32,9 

(R2 = 0,9643) 

- 

(R2 = 0,807) 

36,6 

(R2 = 0,9603) 

36,7 

(R2 = 0,9997) 

* 

Kjemi 2 gr 2 / 

Cetylacetat 

(masseprosent) 

35,4 

(R2 = 0,9881) 

33,9 

(R2 = 0,9972) 

35,8 

(R2 = 0,9936) 

35,6 

(R2 = 0,9966) 

33,3 

(R2 = 0,9991) 
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Tabell 11 viser de bestemte konsentrasjoner fra utprøvingen av den kvantitative 

analyseoppgaven (etylacetat i en tynner) når alle kromatogrammene fra utprøvingen er 

integrert av en og samme person som har noe erfaring med å integrere topper. 

Tabell 11   Bestemte konsentrasjoner i masseprosent (m/m) fra utprøvingen av den kvantitative 

analyseoppgaven når alle kromatogrammer er integrert av forfatteren. *Ble ikke bruk i IB klassen. 

Instrument/ 1 2 3 4 5 

Kjemi 2 gr 1 / 

Cetylacetat 

(masseprosent) 

36,3 

(R2 = 0,9994) 

33,5 

(R2 = 0,9969) 

34,8 

(R2 = 0,9949) 

37,3 

(R2 = 0,9959) 

36,7 

(R2 = 0,977) 

IB gruppe / 

Cetylacetat 

(masseprosent) 

36,2 

(R2 = 0,9725) 

- 

(R2 = 0,9962) 

34,5 

(R2 = 0,9878) 

35,0 

(R2 = 0,9997) 

* 

Kjemi 2 gr 2 / 

Cetylacetat 

(masseprosent) 

35,8 

(R2 = 0,9881) 

35,4 

(R2 = 0,9952) 

36,7 

(R2 = 0,984) 

35,9 

(R2 = 0,9985) 

36,3 

(R2 = 0,9942) 
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Vedlegg 11 – rådata - repeterbarhet av retensjonstid for stoff som 

enkeltstandard og i blanding 

Tabell 12 viser resultater fra variansanalysen samt avvik fra normalitet (Anderson-Darling). 

Tabell 13 viser alle målte retensjonstider med tilhørende gjennomsnitt, standardavvik og 

relativt standardavvik for målingene som ble gjort på dag 4 av repeterbarhetstesten.  

Tabell 12   Resultater fra variansanalysen gjort på datamaterialet som er presentert i tabell 13, samt avvik fra 

normalitet for datamaterialet. En-veis ANOVA ble brukt der Levines test viste at variansen til datamaterialet var 

signifikant ulik. For alle tester er det brukt et signifikansnivå på 5 % (p=0,05). 

I1 – standard og blanding En-veis ANOVA / Welch ANOVA Anderson Darling – avvik fra normalitet 

Aceton [F(1,10)=5,9, p=3,2E-05]  

Etylacetat [F(1,6.124)=42,96, p=5,7E-04]  

Propylacetat [F(1,10)=25,5, p=5,0E-04]  

Heksan-3-on [F(1,10)=16,7, p=2,2E-03]  

I2 – standard og blanding   

Aceton [F(1,10)=0,33, p=0,58]  

Etylacetat [F(1,10)=11,8, p=6,4E-03]  

Propylacetat [F(1,10)=23,3, p=6,9E-04]  

Heksan-3-on [F(1,10)=14,8, p=3,2E-03]  

I3 – standard og blanding   

Aceton [F(1,10)=0,83, p=0,38] Standard (p=0,0088) 

Etylacetat [F(1,10)=13,1, p=4,7E-03]  

Propylacetat [F(1,10)=15,8, p=2,6E-03]  

Heksan-3-on [F(1,10)=13,5, p=4,3E-03] Standard (p=0,048) 

I4 – standard og blanding   

Aceton [F(1,6.452)=1,798, p=0,23  

Etylacetat [F(1,10)=7,4, p=0,021]  

Propylacetat [F(1,10)=15,1, p=3,0E-03]  

Heksan-3-on [F(1,10)=19,9, p=1,2E-03]  
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Tabell 13   Alle målte retensjonstider i minutter med tilhørende gjennomsnitt, standardavvik og relativt 

standardavvik for målingene som ble gjort på dag 4 av repeterbarhetstesten. Analysene ble gjennomført i 

følgende rekkefølge for hvert instrument: Aceton (0,1 µL), etylacetat (0,1 µL), propylacetat (0,1 µL), heksan-3-

on (0,05 µL), 2+2+2+1 (V+V+V+V) blanding av de fire stoffene (0,35 µL). Rekkefølgen ble gjentatt i alt seks 

ganger. Starttemperatur var 35 °C som ble hold ti 2 minutter. Deretter en lineær temperaturstigning på 10 °C/min 

til 65 °C som ble holdt i 1 minutt. Trykket var på 7,0 kPa og detektoren var satt til standard sensitivitet. 
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Vedlegg 12 – repeterbarhet av retensjonstid mellom instrumenter 

Tabell 14 og 15 viser resultater fra variansanalysen samt avvik fra normalitet (Anderson-

Darling). Tabell 16 – 19 viser alle målte retensjonstider i minutter med tilhørende 

gjennomsnitt, standardavvik og relativt standardavvik for målingene. 

Tabell 14  Resultater fra variansanalysene av retensjonstid mellom instrumenter samt avvik fra normalitet for 

repeterbarhetstesten mellom instrumenter for aceton og etylacetat. En-veis ANOVA ble brukt der Levines test 

viste at variansen til datamaterialet var signifikant ulik. For alle tester er det brukt et signifikansnivå på 5 % 

(p=0,05). 

Aceton En-veis ANOVA / Welch ANOVA Anderson Darling – avvik fra normalitet 

Dag 1 [F(3,20)=215,5, p=2,2E-15]  

Dag 2 [F(3,19)=174,0, p=5,4E-14]  

Dag 3 [F(3,20)=331,7, p=3,2E-17]  

Dag 4-b [F(3,20)=81,6, p=2,2E-11]  

Dag 4-s [F(3,20)=75,9, p=4,2E-11] Instrument 3 (p=0,0088) 

Dag 5 [F(3,20)=44,5, p=4,9E-09] Instrument 2 (p=0,046) 

Dag 6 [F(3,10.063)=72,829, p=4,1E-07] Instrument 2 (p=0,022) 

Etylacetat   

Dag 1 [F(3,20)=348,5, p=2,0E-17]  

Dag 2 [F(3,19)=274,0, p=8,2E-16] Instrument 3 (p=0,027) 

Dag 3 [F(3,20)=575,7, p=1,4E-19]  

Dag 4-b [F(3,20)=53,4, p=9,9E-10]  

Dag 4-s [F(3,20)=182,8, p=1,1E-14]  

Dag 5 [F(3,20)=66,9, p=1,3E-10]  

Dag 6 [F(3,9.531)=78,291, p=5,9E-07] Instrument 1 (p=0,019) 

Instrument 2 (p=0,047) 
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Tabell 15   Resultater fra variansanalysene av retensjonstid mellom instrumenter samt avvik fra normalitet for 

repeterbarhetstesten mellom instrumenter for propylacetat og heksan-3-on. En-veis ANOVA ble brukt der 

Levines test viste at variansen til datamaterialet var signifikant ulik. For alle tester er det brukt et signifikansnivå 

på 5 % (p=0,05). 

Propylacetat En-veis ANOVA / Welch ANOVA Anderson Darling – avvik fra normalitet 

Dag 1 [F(3,20)=481,2, p=8,3E-19]  

Dag 2 [F(3,19)=290,8, p=4,7E-16]  

Dag 3 [F(3,20)=793,7, p=5,9E-21]  

Dag 4-b [F(3,20)=37,3, p=2,2E-08]  

Dag 4-s [F(3,20)=264,9, p=2,9E-16]  

Dag 5 [F(3,20)=91,0, p=7,8E-12] Instrument 3 (p=0,033) 

Dag 6 [F(3,10.128)=150,7, p=1,2E-08] Instrument 1 (p=0,025) 

Instrument 3 (p=0,028) 

Heksan-3-on   

Dag 1 [F(3,20)=481,1, p=8,4E-19]  

Dag 2 [F(3,19)=286,9, p=5,4E-16]  

Dag 3 [F(3,10.358)=2641, p=5,7E-15]  

Dag 4-b [F(3,20)=24,9, p=2,9E-06]  

Dag 4-s [F(3,20)=85,2, p=1,5E-11] Instrument 3 (p=0,048) 

Dag 5 [F(3,20)=105,5, p=2,0E-12]  

Dag 6 [F(3,10.514)=183,2, p=3,0E-09] Instrument 3 (p=0,026) 
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Tabell 16   Retensjonstider i minutter for alle analysene av aceton i repeterbarhetstesten med tilhørende 

gjennomsnitt (min), standardavvik (min) og relativt standardavvik (%).

 

 

ACETON

Dag Rep. Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4

1 1 0,97 0,795 0,84 0,785

2 0,95 0,795 0,83 0,795

3 0,96 0,775 0,8 0,8

4 0,955 0,78 0,81 0,79

5 0,955 0,795 0,855 0,805

6 0,955 0,785 0,82 0,82

Snitt 0,958 0,788 0,826 0,799

std 0,007 0,009 0,020 0,012

rel std 0,7 1,1 2,4 1,6

2 1 0,97 0,81 0,845 0,805

2 0,975 0,795 0,795 0,795

3 0,785 0,85 0,8

4 0,96 0,78 0,85 0,805

5 0,975 0,8 0,82 0,8

6 0,965 0,775 0,855 0,8

Snitt 0,969 0,791 0,836 0,801

std 0,007 0,013 0,024 0,004

rel std 0,7 1,7 2,8 0,5

3 1 0,97 0,78 0,86 0,795

2 0,975 0,775 0,855 0,805

3 0,96 0,775 0,835 0,83

4 0,975 0,795 0,87 0,785

5 0,97 0,785 0,84 0,81

6 0,97 0,775 0,85 0,815

Snitt 0,970 0,781 0,852 0,807

std 0,005 0,008 0,013 0,016

rel std 0,6 1,0 1,5 1,9

4-b 1 1,015 0,83 0,9 0,84

2 1,015 0,815 0,865 0,855

3 0,98 0,815 0,875 0,805

4 1,005 0,79 0,87 0,855

5 0,995 0,79 0,87 0,83

6 0,97 0,85 0,825 0,805

Snitt 0,997 0,815 0,868 0,832

std 0,019 0,023 0,024 0,023

rel std 1,9 2,9 2,8 2,7

4-s 1 0,92 0,78 0,86 0,805

2 0,925 0,78 0,825 0,83

3 0,935 0,825 0,86 0,825

4 0,945 0,815 0,86 0,815

5 0,915 0,815 0,865 0,815

6 0,945 0,83 0,87 0,82

Snitt 0,931 0,808 0,857 0,818

std 0,013 0,022 0,016 0,009

rel std 1,4 2,7 1,9 1,1

5 1 0,94 0,825 0,87 0,805

2 0,925 0,815 0,86 0,795

3 0,95 0,825 0,875 0,885

4 0,935 0,82 0,845 0,81

5 0,94 0,8 0,85 0,77

6 0,945 0,825 0,845 0,795

Snitt 0,939 0,818 0,858 0,810

std 0,009 0,010 0,013 0,039

rel std 0,9 1,2 1,5 4,8

6 1 0,925 0,82 0,85 0,795

2 0,93 0,81 0,86 0,85

3 0,93 0,79 0,85 0,855

4 0,935 0,89 0,85 0,775

5 0,94 0,79 0,835 0,86

6 0,91 0,79 0,845 0,74

Snitt 0,928 0,815 0,848 0,813

std 0,010 0,039 0,008 0,050

rel std / % 1,1 4,8 1,0 6,1
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Tabell 17   Retensjonstider i minutter for alle analysene av etylacetat i repeterbarhetstesten med tilhørende 

gjennomsnitt (min), standardavvik (min) og relativt standardavvik (%).

 

Tabell 18   Retensjonstider i minutter for alle analysene av propylacetat i repeterbarhetstesten med tilhørende 

gjennomsnitt (min), standardavvik (min) og relativt standardavvik (%). 

ETYLACETAT

Dag Rep. Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4

1 1 1,715 1,42 1,47 1,43

2 1,675 1,405 1,475 1,43

3 1,7 1,38 1,435 1,44

4 1,685 1,39 1,445 1,42

5 1,675 1,405 1,5 1,435

6 1,675 1,39 1,455 1,455

Snitt 1,688 1,398 1,463 1,435

std 0,017 0,014 0,023 0,012

rel std 1,0 1,0 1,6 0,8

2 1 1,725 1,435 1,5 1,445

2 1,71 1,415 1,43 1,425

3 1,385 1,495 1,42

4 1,69 1,39 1,495 1,44

5 1,715 1,405 1,465 1,43

6 1,7 1,39 1,5 1,425

Snitt 1,708 1,403 1,481 1,431

std 0,014 0,019 0,028 0,010

rel std 0,8 1,4 1,9 0,7

3 1 1,7 1,375 1,51 1,42

2 1,715 1,39 1,505 1,44

3 1,69 1,37 1,475 1,46

4 1,705 1,4 1,52 1,41

5 1,705 1,395 1,49 1,445

6 1,705 1,39 1,49 1,445

Snitt 1,703 1,387 1,498 1,437

std 0,008 0,012 0,016 0,018

rel std 0,5 0,8 1,1 1,3

4-b 1 1,85 1,53 1,63 1,55

2 1,835 1,55 1,58 1,59

3 1,765 1,51 1,565 1,49

4 1,82 1,47 1,58 1,565

5 1,805 1,475 1,585 1,535

6 1,715 1,495 1,49 1,455

Snitt 1,798 1,505 1,572 1,531

std 0,050 0,031 0,046 0,050

rel std 2,8 2,1 2,9 3,3

4-s 1 1,655 1,45 1,5 1,47

2 1,665 1,435 1,515 1,475

3 1,675 1,485 1,505 1,505

4 1,645 1,455 1,505 1,47

5 1,67 1,445 1,495 1,435

6 1,63 1,46 1,5 1,465

Snitt 1,657 1,455 1,503 1,470

std 0,017 0,017 0,007 0,022

rel std 1,0 1,2 0,5 1,5

5 1 1,655 1,455 1,525 1,445

2 1,635 1,435 1,505 1,425

3 1,665 1,445 1,53 1,54

4 1,64 1,435 1,495 1,445

5 1,63 1,4 1,49 1,39

6 1,66 1,43 1,49 1,42

Snitt 1,648 1,433 1,506 1,444

std 0,014 0,019 0,018 0,051

rel std 0,9 1,3 1,2 3,5

6 1 1,61 1,43 1,49 1,415

2 1,64 1,435 1,5 1,485

3 1,645 1,4 1,49 1,495

4 1,645 1,52 1,49 1,39

5 1,645 1,395 1,47 1,495

6 1,6 1,395 1,485 1,35

Snitt 1,631 1,429 1,488 1,438

std 0,020 0,048 0,010 0,062

rel std 1,2 3,4 0,7 4,3
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Tabell 19   Retensjonstider i minutter for alle analysene av heksan-3-on i repeterbarhetstesten med tilhørende 

gjennomsnitt (min), standardavvik (min) og relativt standardavvik (%). 

PROPYLACETAT

Dag Rep. Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4

1 1 3,185 2,845 2,87 2,8

2 3,155 2,8 2,85 2,78

3 3,17 2,78 2,835 2,79

4 3,145 2,77 2,82 2,775

5 3,165 2,78 2,865 2,79

6 3,155 2,765 2,83 2,805

Snitt 3,163 2,790 2,845 2,790

std 0,014 0,029 0,020 0,011

rel std 0,4 1,1 0,7 0,4

2 1 3,22 2,825 2,875 2,825

2 3,185 2,8 2,81 2,775

3 2,78 2,865 2,76

4 3,14 2,77 2,86 2,79

5 3,175 2,78 2,835 2,785

6 3,155 2,755 2,855 2,785

Snitt 3,175 2,785 2,850 2,787

std 0,031 0,024 0,024 0,022

rel std 1,0 0,9 0,8 0,8

3 1 3,185 2,825 2,87 2,785

2 3,19 2,8 2,87 2,8

3 3,165 2,78 2,84 2,81

4 3,185 2,77 2,88 2,775

5 3,175 2,78 2,855 2,805

6 3,18 2,755 2,86 2,795

Snitt 3,180 2,785 2,863 2,795

std 0,009 0,024 0,014 0,013

rel std 0,3 0,9 0,5 0,5

4-b 1 3,405 3,015 3,08 3,015

2 3,375 3,085 3,04 3,09

3 3,29 2,96 2,985 2,94

4 3,36 2,98 3,03 3,025

5 3,34 2,98 3,035 3

6 3,22 2,905 2,895 2,865

Snitt 3,332 2,988 3,011 2,989

std 0,067 0,060 0,064 0,078

rel std 2,0 2,0 2,1 2,6

4-s 1 3,2 2,9 2,935 2,885

2 3,145 2,84 2,875 2,815

3 3,205 2,865 2,905 2,86

4 3,2 2,865 2,9 2,87

5 3,195 2,86 2,91 2,845

6 3,165 2,84 2,88 2,88

Snitt 3,185 2,862 2,901 2,859

std 0,024 0,022 0,022 0,026

rel std 0,8 0,8 0,8 0,9

5 1 3,14 2,88 2,9 2,82

2 3,095 2,805 2,865 2,78

3 3,13 2,835 2,9 2,925

4 3,11 2,825 2,87 2,82

5 3,09 2,795 2,86 2,76

6 3,105 2,825 2,865 2,785

Snitt 3,112 2,828 2,877 2,815

std 0,020 0,030 0,018 0,059

rel std 0,6 1,0 0,6 2,1

6 1 3,055 2,83 2,865 2,78

2 3,065 2,83 2,87 2,84

3 3,075 2,79 2,865 2,87

4 3,065 2,87 2,86 2,77

5 3,065 2,785 2,835 2,855

6 3,02 2,785 2,86 2,735

Snitt 3,058 2,815 2,859 2,808

std 0,019 0,034 0,012 0,054

rel std 0,6 1,2 0,4 1,9
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HEKSAN-3-ON

Dag Rep. Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4

1 1 4,345 3,975 3,99 3,93

2 4,32 3,915 3,975 3,895

3 4,33 3,9 3,965 3,91

4 4,305 3,89 3,94 3,89

5 4,33 3,895 3,985 3,91

6 4,315 3,875 3,955 3,915

Snitt 4,324 3,908 3,968 3,908

std 0,014 0,035 0,019 0,014

rel std 0,3 0,9 0,5 0,4

2 1 4,385 3,95 4,005 3,955

2 4,34 3,915 3,945 3,89

3 3,895 3,985 3,875

4 4,295 3,885 3,98 3,915

5 4,33 3,89 3,96 3,905

6 4,31 3,87 3,975 3,9

Snitt 4,332 3,901 3,975 3,907

std 0,034 0,028 0,021 0,027

rel std 0,8 0,7 0,5 0,7

3 1 4,35 3,95 3,985 3,91

2 4,355 3,915 3,995 3,92

3 4,335 3,895 3,96 3,925

4 4,35 3,885 3,99 3,895

5 4,345 3,89 3,98 3,925

6 4,345 3,87 3,975 3,915

Snitt 4,347 3,901 3,981 3,915

std 0,007 0,028 0,012 0,011

rel std 0,2 0,7 0,3 0,3

4-b 1 4,56 4,145 4,22 4,155

2 4,535 4,245 4,19 4,25

3 4,45 4,1 4,12 4,08

4 4,515 4,125 4,17 4,16

5 4,495 4,12 4,18 4,135

6 4,375 4,015 4,03 3,995

Snitt 4,488 4,125 4,152 4,129

std 0,067 0,074 0,068 0,086

rel std 1,5 1,8 1,6 2,1

4-s 1 4,42 4,01 3,985 3,995

2 4,375 4 4,01 3,955

3 4,32 4,03 4,085 3,98

4 4,335 4,025 4,01 3,98

5 4,355 3,96 3,82 3,965

6 4,37 3,98 4 3,94

Snitt 4,363 4,001 3,985 3,969

std 0,035 0,027 0,088 0,020

rel std 0,8 0,7 2,2 0,5

5 1 4,3 4,01 4,025 3,945

2 4,255 3,915 3,98 3,895

3 4,28 3,95 4,02 4,04

4 4,265 3,94 3,995 3,935

5 4,24 3,91 3,975 3,88

6 4,255 3,935 3,985 3,9

Snitt 4,266 3,943 3,997 3,933

std 0,021 0,036 0,021 0,058

rel std 0,5 0,9 0,5 1,5

6 1 4,205 3,95 3,985 3,9

2 4,215 3,945 3,985 3,95

3 4,225 3,91 3,98 3,99

4 4,205 3,965 3,975 3,895

5 4,205 3,9 3,945 3,965

6 4,165 3,9 3,975 3,86

Snitt 4,203 3,928 3,974 3,927

std 0,020 0,028 0,015 0,049

rel std 0,5 0,7 0,4 1,3
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Vedlegg 13 – repeterbarhet av retensjonstid mellom dager 

Tabell 20 og 21 viser resultater fra variansanalysen samt avvik fra normalitet (Anderson-

Darling) for repeterbarhet mellom dager. 

Tabell 20   Resultater fra variansanalysene for retensjonstid mellom dager samt avvik fra normalitet for 

repeterbarhetstesten mellom dager for aceton og etylacetat. Signifikansnivå 5 %. En-veis ANOVA ble brukt der 

Levines test viste at variansen til datamaterialet var signifikant ulik. For alle tester er det brukt et signifikansnivå 

på 5 % (p=0,05). 

Aceton En-veis ANOVA / Welch ANOVA Anderson Darling – avvik fra normalitet 

Instrument 1 [F(5,29)=32,2, p=5,5E-11]  

Instrument 2 [F(5,30)=2,97, p=0,027] Dag 5 (p=0,046) 

Dag 6 (p=0,022) 

Instrument 3 [F(5,30)=4,15, p=0,0054]  

Instrument 4 [F(5,12.377)=1,997, p=0,15]  

Etylacetat   

Instrument 1 [F(5,29)=33,2, p=3,7E-11] Dag 6 (p=0,019) 

Instrument 2 [F(5,30)=15,2, p=1,9E-07] Dag 6 (p=0,047) 

Instrument 3 [F(5,30)=12,33, p=1,5E-06] Dag 2 (p=0,027) 

Instrument 4 [F(5,13.364)=3,911, p=0,021]  
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Tabell 21   Resultater fra variansanalysene av retensjonstid mellom dager samt avvik fra normalitet for 

repeterbarhetstesten mellom dager for propylacetat og heksan-3-on. En-veis ANOVA ble brukt der Levines test 

viste at variansen til datamaterialet var signifikant ulik. For alle tester er det brukt et signifikansnivå på 5 % 

(p=0,05). 

Propylacetat En-veis ANOVA / Welch ANOVA Anderson Darling – avvik fra normalitet 

Instrument 1 [F(5,29)=47,12, p=4,8E-13] Dag 6 (p=0,025) 

Instrument 2 [F(5,30)=28,6, p=1,4E-10]  

Instrument 3 [F(5,13.767)=3,911, p=0,0018] Dag 5 (p=0,033) 

Dag 6 (p=0,028) 

Instrument 4 [F(5,13.375)=6,778, p=0,0024]  

Heksan-3-on   

Instrument 1 [F(5,29)=48,4, p=3,6E-13]  

Instrument 2 [F(5,30)=26,0, p=4,6E-10]  

Instrument 3 [F(5,13.778)=7,637, p=0,0013] Dag 6 (p=0,026) 

Instrument 4 [F(5,13.284)=6,703, p=0,0026]  

 


