
 

 

  

Veiledning for læringsprogrammet 

Vannrakett med fallskjerm 8.-10. trinn 

For- og etterarbeid 

Vi legger til rette for læring ved 
at forarbeidet skal aktivisere  
elevenes forkunnskaper, mens 
etterarbeidet skal gi rom for  
refleksjon og oppsummering. Du 
velger selv anbefalte for- og 
etterarbeid (Vilvite.no) eller å  
benytte annet læringsmateriell. 

Estimert tidsbruk 
Forarbeid: 30 min.  
Etterarbeid: avhengig av valgt 
oppgave. 

 

Lærerens rolle på VilVite 

Formidleren har ansvar for  
gjennomføringen av  
programmet.  
 
Lærer har det overordnede  
ansvaret for elevene. Det kan 
være behov for at lærer hjelper 
til i løpet av økten.  
 
 

Velkommen til VilVite! 

 

 

Fagområde 

Naturfag, fenomener og stoffer 
og teknologi og design. 
Teknologi i praksis, ideutvikling 
og produksjon.  

Relevant kompetansemål  
- Gjøre rede for begrepene fart 
og akselerasjon, måle  
størrelsene med enkle  
hjelpemidler og gi eksempler 
på hvordan kraft er knyttet til 
akselerasjon (naturfag) 
- Utvikle produkter ut fra  
kravspesifikasjoner og vurdere 
produktenes funksjonalitet,  
brukervennlighet og livsløp i 
forhold til bærekraftig utvikling 
(naturfag). 
- Fremstille produktet med eg-
nede materialer, komponenter, 
og funksjonelle teknologiske 
løsninger (Teknologi i praksis) 

Fokus  
Mekaniske overføringer.  

Viktige begreper 
Rakett, fallskjerm, trykk, akse-
lerasjon, fart og krefter.  
 

Hva skjer på VilVite? 
 
Programmet fokuserer på  
ferdighetslæring. 

Elevene setter sammen raketter av 
deler de får utdelt.  
 
Rakettene har vannjetfremdrift og 
blir utstyrt med fallskjerm.  
Fallskjermen løses ut når raketten 
har nådd sin største høyde av en 
mekanisme elevene setter  
sammen. 
 
Dersom det er tid, går vi ut i Ny-
gårdsparken og skyter dem opp 
når rakettene er ferdig. Hver skole 
får med en utskytningsrampe lik til 
den vi bruker på VilVite. Da vil 
dere kunne fortsette å skyte dem 
opp så mange ganger dere 
trenger. 
 
Det er et kompendium for lærer 
som viser hvordan vi kan bruke  
Pytagoras, vinkler, trigonometri og 
annen matematikk til å måle høy-
den til rakettene.  

Varighet: 75 min. 
 

Materialkostnad: 20 kr pr 

elev (dekkes ikke av Bergen 
kommune). 
 

Antall: Maks 30 elever. 

 
Ankomst VilVite: 
Ankomst VilVite senest 
15 minutter før programstart.  
 
Gi beskjed om dere blir forsin-
ket på tlf. 55 59 45 46. 
 
Dersom dere kommer for seint 
kan programmet bli forkortet.  
 


