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1. Forklaring til powerpoint-presentasjon 
 
Gå gjennom de ulike delene av raketten med elevene slik at de er mentalt forberedt på hva 
de skal sette sammen og derved blir mer selvstendige og bruker kortere tid. Det skal være 
en PowerPoint som viser disse punktene. Avsnittene her sier mye det samme, men er i noen 
tilfeller utdypende i forhold til teksten i presentasjonen. 
 

Flasken 
Dette er kroppen til raketten. Den inneholder drivstoffet, dvs vann og komprimert luft, samt er 
stativ som alt henges på. 
 

Dysen 
Dysen er en liten åpning der vannet spruter ut. På samme måte som en kjenner en kraft på 
slangen når en spyler med hageslange, vil denne utspylingen av vann presse raketten i 
motsatt retning. Dysen er en trang åpning slik at kraften fordeles over tid, og at ikke alt blåser 
ut på en gang. Dette får også hastigheten på det som strømmer gjennom dysen til å bli 
høyere. 
 

Vingene 
En rakett kan lett gå i spinn hvis det ikke er noe som forankrer den i retningen den har. 
Vingene fungerer som et slikt anker som hindrer raketten i å spinne rundt og blåse drivstoffet 
ut i stadig nye retninger. Vingene fungerer best når farten er høy, og det gjør at vi har en 
rampe som styrer raketten til den har fått god fart. 
 

Vindflappen 
Så lenge raketten har høy fart gjennom luften, vil det være en strøm av luft forbi raketten 
som presser vindflappen inn mot flasken. Når raketten nærmer seg toppen av ferden, vil 
farten avta og vinden vil ikke lenger presse inn vindflappen. Dette gjør en slik mekanisme 
velegnet til å løse ut fallskjermen til raketten. 
 

Rakettspissen 
Spissen gjør at raketten har en aerodynamisk form. Luften vil derfor ikke bremse raketten så 
mye som den ellers ville gjort. Spissen er også et fint transportkammer for å sende opp utstyr 
i luften. Vi fyller den med fallskjerm, men det kan legges inn mer enn bare skjermen i dette 
kammeret. 
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Fallskjermen: 
Når raketten har kommet opp til største høyde, vil fallskjermen bli løst ut. Den vil så bremse 

fallet til raketten, slik at den kan brukes på nytt. Fallskjermen bremser raketten ved at den 

drar med seg mye luft nedover, og luften som blir dradd nedover har masse og den har 

friksjon. Dette til sammen gjør at fallet blir kraftig bremset. 

2. Fakta om rakettvitenskap 
Forskning har vist at barn lærer godt av praktiske opplegg hvis det følges opp av 

læringssamtaler. Under følger to forskjellige forklaringer. En utradisjonell og en klassisk 

skoleforklaring. 

Utradisjonell forklaring 

Både kruttraketter og våre vannjetraketter har stort trykk innvendig. Den ene enden av 

raketten er tett, mens i den andre enden er det en liten åpning (dyse). 

Trykket fordeler seg likt på alle flatene inni raketten. Langs sidene er det like stort areal i alle 

retninger. Det vil si at hvis vi ser på et lite kvadrat på den ene siden av raketten og kreftene 

som presser på det, så finnes det alltid et like stort kvadrat på motsatt side hvor kreftene 

trykker like sterkt i motsatt retning. Når vi summerer kreftene ut mot sidene, vil vi alltid få 

balanse. Raketten får ingen fart sideveis. 

Hvis vi derimot ser på de to endene, er det et hull i den nederste. Når vi nå summerer 

kreftene, vil på grunn av hullet, arealet i bunnen være mindre enn arealet i toppen. Det blir 

derfor forskjell på hvor mange Newton som presser raketten oppover og hvor mange som 

presser den nedover. Kreftene som presser rett mot hullet skyver ikke på raketten, men på 

noe som kastes ut av raketten. Denne ubalansen gjør at raketten akselererer oppover. 

Desto lenger tid raketten har denne forskjellen mellom krefter oppover og nedover, jo større 

fart rekker den å få. Hvis vi bare har luft i raketten, vil luften blåses så raskt ut hullet at vi 

bare har denne situasjonen i brøkdelen av et sekund. Hvis vi også har vann i raketten, tar det 

mye lenger tid før trykket er gått ut av raketten. Til tross for at raketten nå er tyngre, vil farten 

til raketten bli større.  

Det er imidlertid en grense for hvor mye vann det er lurt å ha i raketten. Det er den 

sammenpressede luften som lager trykket som presser vannet nedover og raketten oppover. 

Desto mer vann, desto mindre volum med sammentrykt luft. Når vann blåses ut av raketten, 

vil luftrommet bli tilsvarende større. Når luftrommet er doblet, vil trykket ha blitt halvert. 

Kreftene som driver raketten oppover minker derfor i takt med at vannet blåses ut. Desto mer 

vann som var der i utgangspunktet, desto mindre krefter virker mot slutten.  

Med mye vann i raketten blir den tung. Hvis vi dobler vekten til en rakett, vil det ta dobbelt så 

lang tid å oppnå samme fart som en rakett med den opprinnelige vekten. Trykket blir i tillegg 

raskere redusert i den fulle raketten enn i den opprinnelige og det tar derfor mer enn dobbelt 

så lang tid før den har samme farten. Det beste er derfor ikke å fylle raketten helt med vann. 

Det finnes en optimal vannmengde. 
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Finn den ideelle vannmengden ved å måle høyden til raketten med ulike vannmengder. Bruk 

like stort trykk hver gang. Hold vitenskapelig orden og før opp i tabeller alt dere gjør og 

måler. Dette er forskning. 

Tradisjonell forklaring 

Raketten får sin framdrift ved å ta noe av seg selv å kaste ut bakover. I en kruttrakett er det 

kruttet som brenner, omgjøres til gass, og gassen blåses så ut bakover. Desto større masse 

som akselereres bakover, desto større kraft fremover gir det, og desto større akselerasjon 

massen gis bakover, desto større kraft blir det fremover. Dette følger av Newtons 2. Lov. 

𝐹 = 𝑚𝑎 

Kraften F fremkommer av massen m som akselereres bakover med akselerasjonen a.  

En analogi som kan testes på skolen. Hvis eleven står stille på dissen i dissestativet og skal 

springe av dissen, vil dissen fyke bakover nesten uten at eleven kommer seg særlig 

fremover. Dette spesielt om det er en lett disse. De tunge bildekkdissene er ikke like tydelige. 

Det blir som når en skal springe i land fra en gummibåt for de som har erfart det. Det neste 

som kan prøves er å la en elev sitte på dissen som den andre eleven skal springe fra. Vi 

øker nå massen som skal akselereres bakover, og det blir merkbart lettere for eleven å 

springe fremover. Vekten til eleven som springer frem er også av betydning. Desto lavere 

vekt eleven har, desto lettere er det å få fart fremover i spranget.  

Alternativt kan en la en elev stå på et skateboard og kaste en medisinball fra seg bakover. 

Det blir analogt med raketten som kaster vann bakover og får fart fremover. Desto større 

vekt på ballen og desto lettere elev og desto hardere kast gir desto større fart. 

Rakettene lages derfor så lette som mulig. Størst mulig del av raketten må være 

rakettdrivstoff slik at det blir minst mulig masse igjen til sist når drivstoffet er brukt opp.  Vi 

forsøker også å lage rakettene så lette som mulig, og så sterke som mulig så de tåler så 

høyt trykk som mulig. 

 
 

 
Rakettene på VilVite er vannjetraketter. Det vil si at de får sin kraft 

oppover ved å spyle vann nedover. Vannet fylles på raketten, 

deretter pumpes det luft inn i raketten slik at vannet spyles ut av 

raketten når raketten løses ut, og den stiger til værs. Vi kunne ha 

brukt bare luft, men ulempen er det samme som med dissen. 

Luften veier så lite at den ikke gir noe godt fraspark. Vann veier 

nesten 1000 ganger mer enn luft, og det gjør at vi får en mye 

større kraft og raketten stiger høyt opp. 

 

L
u
ft m

e
d
 h

ø
y
t try

k
k
 

Vann 


