
Balansering av kjemiske ligninger 
Det å kunne balansere kjemiske ligninger er en grunnleggende ferdighet i kjemi. Her ser vi på 

stegene som er involvert i å balansere en reaksjonsligning, og et eksempel til slutt. 

Stegene i å balansere en kjemisk reaksjonsligning: 
1. Identifiser alle grunnstoffene du finner i reaksjonsligningen. Antall atomer av hver type skal 

være det samme på hver side av ligningen når den er balansert. 

2. Hva er netto ladning på hver side av ligningen? Netto ladning må være den samme på hver 

side av en balansert ligning. 

3. Hvis det er mulig, start med et grunnstoff som finnes i bare en forbindelse på hver side av 

ligningen. Endre koeffisientene (tallet foran forbindelsen eller molekylet) slik at antall 

atomer av dette grunnstoffet er det samme på hver side av ligningen. Husk! For å balansere 

en reaksjonsligning endrer du koeffisientene, ikke indeksene i formlene! 

4. Når du har balansert ett grunnstoff, gjør det samme med et annet. Fortsett inntil alle 

grunnstoffene er balansert. Det er lettest å la de grunnstoffene som er i ren form til slutt. 

5. Sjekk det du har gjort slik at du er sikker på at ladningen på begge sider av 

reaksjonsligningen også er balansert. 

Eksempel på balansering av kjemisk reaksjonsligning: 

4 2 2 2
CH O CO H O    

Identifiser alle grunnstoffene i reaksjonsligningen: C, H og O. 

Finn netto ladning: ingen ladning – dermed er denne ganske enkel! 

1. H finner vi i CH4 og H2O, så det er et fint grunnstoff å begynne med. 

2. Du har 4 H i CH4, men bare 2 H i H2O, så du må doble koeffisienten til H2O for å balansere H. 

4 2 2 2
1 2CH O CO H O    

3. Hvis vi ser på karbon, ser vi at CH4 og CO2 må ha samme koeffisient. 

4 2 2 2
11 2CH O CO H O    

4. Til slutt, finn koeffisienten til O. Du kan se at du må doble koeffisienten til O2 for å få de 4 O 

du finner på produksiden. 

4 2 2 2
1 1 22CH O CO H O    

5. Sjekk arbeidet ditt. Det er standard å sløyfe koeffisienter som er 1, så den totale balanserte 

reaksjonsligningen skal se slik ut: 

4 2 2 2
2 2CH O CO H O    


