
Finne oksidasjonstall (uorganisk kjemi) 
Som hjelp til å finne antall overførte elektroner når vi skal balansere redoksreaksjoner, bruker vi 

oksidasjonstall. Oksidasjonstallet er på en måte den ladningen et atom ville fått dersom forbindelsen 

var en ioneforbindelse. Det vil si at for en enkel ioneforbindelse satt sammen av to ioner får hvert ion 

oksidasjonstall lik ladningen sin. Vi tenker oss at elektroner blir fullstendig overført til det atomet 

som har høyest elektronegativitet også i kovalente bindinger. Oksidasjonstall skrives med romertall, 

like over atomet det gjelder. Hvis det er flere atomer av samme type, som for eksempel hydrogen i 

vann, skriver vi bare oksidasjonstallet en gang. 
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For å fastsette oksidasjonstallene har vi 8 regler i prioritert rekkefølge: 

1. Atomene i et grunnstoff har oksidasjonstallet 0 

2. Summen av oksidasjonstallene for atomene i et molekyl eller i en nøytral formelenhet av en 

ioneforbindelse er 0 

3. Summen av oksidasjonstallene for atomene i et ion er lik ioneladningen 

4. Fluor har i forbindelser oksidasjonstallet –I 

5. Alkalimetallene har i forbindelser oksidasjonstallet +I 

6. Jordalkalimetallene har i forbindelser oksidasjonstallet +II 

7. Hydrogen har i forbindelser oksidasjonstallet +I 

8. Oksygen har i forbindelser oksidasjonstallet –II 

For andre stoffer er det greit å følge samme regler som du ville gjort for å avgjøre ioneladning, for 

eksempel at halogener får –I osv.  

Eksempler: 
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   Følger regel nr 8 og setter –II på oksygen, deretter regner jeg ut at karbon må ha +IV 

for at totalen skal bli 0. 
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  Følger regel nr 7 og setter +I på hydrogen, deretter regner jeg ut at nitrogen må ha  

–III for at totalen skal bli 0. 
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  Følger først regel nr 7 og setter +I på hydrogen, og da må oksygen få –I for at totalen 

skal bli 0, selv om det bryter regel 8 (reglene må følges i prioritert rekkefølge) 
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Følger regel nr 5 og setter +I på kalium. Deretter regel 8 og setter –II på oksygen. Så 

bruker jeg ioneladningen på sulfat (-2) og finner at svovel må ha +VI, og til slutt 

regner jeg totalsum og finner at krom får +III. 


