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Illustrasjon 1: Vår forskning spør dette 
spørsmålet:    Hvordan kan vi engasjere andre
elever  i klimaforskning ?
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Illustrasjon 2: Forskning i Praksis Gruppa FKG Ungdomskole
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Illustrasjon 3: SOS-Vår Logo
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Abstrakt

S.O.S- Science Open Source

Vår forskning spør dette spørsmålet:    Hvordan kan vi engasjere andre elever
i klimaforskning ved å bruke vær ballonger, arduino hardware og software? 

Vi er interessert i å engasjere elever her i Norge i et forsøk på å motivere dem
til og engasjere seg i utfordrene, frilufts aktiviteter som har som sitt fokus på 
miljø-og  klimaendring. 

Vi har nå i de få år som har gått, sendt flere ballonger (4)  opp til kanten av 
verdensrommet og den første vi sendte var den som fikk oss til å fortsette, 
den motiverte oss, den engasjerte oss og den fikk oss til å fortsette med det 
vi gjør. 

Elevene som har vært med på dette har vært motiverte og engasjerte, og 
ikke bare det, men de har vist en formidabel innsats i forskning noe som vi 
ønsker å fortsette.

Ubemannede fly , (droner) og værballonger er  viktige  for miljøovervåking 
her i Norge.1  

Vi har sendt en fiolin i miniatyrstørrelse og vi har sendt også opp en teddy. 
Vårt neste prosjekt innenfor dette   og klimaforskning er å sende opp ulike 
1Se Droner
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Illustrasjon 4: Vårt prosjekt, SOS, handler blant annet om å dele informasjon 
vi finner ut

http://forskning.no/sikkerhet-informasjonsteknologi/2014/12/statsetater-vil-vurdere-bruk-av-droner


målere for å måle ulike gasser (Methane og C02) og liknende i den 
internasjonale konkurransen Global Space Balloon Challenge. 

Det som også er viktig i vår forskning er konkurranser, ved disse har vi blant 
annet markert oss, fått anerkjennelse og inspirert andre. Ved å få ulike 
studenter engasjert i ulike konkurranser vil dette ikke bare få dem til å bli 
inspirert, men det vil også få dem til å muligens få bedre jobbtilbud og 
lignende. La oss ta vannkonkurransen, i denne så vant to studenter fra vår 
skole førsteplass og ikke bare det, men den ene av dem fikk kommet inn på 
en topp skole  på grunn av dette. 2

2Se Norskvann
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Illustrasjon 5: Her kan du se verdens første fiolin i verdensrommet! Vi 
sendte den opp 30 000 meter, og du ser et flott bilde av jorden under.På 
familiekonserten 31. januar 2015  var vårt fiolin på storskjerm med Andreas
Wahl. 1400 Oslo elever var til stede!

Illustrasjon 6: J.Harbakk og C. Gundersen  vant 
Norsk Junior Vannprisen i  2014 og vi er stolt  av 
dem.

http://www.norskvann.no/avlop/10-nyheter/744-finale-i-norsk-juniorvannpris


Forkortelser og akronymer

HAB    
High Altitude Balloon

Tinkercad og Thingiverse  Se Tinkercad og Thingiverse

Farsund HAB Group   Læreren Per Olav Verås er ildsjelen 
bak naturfag og ikt realfagsatsningen 
ved «ScienceCityAgder»og 
ballongprosjektet.  Per Olav mener at 
det ikke er så farlig å være en "geek".

Arduino Arduino er en plattform for å styre og
lese fra elektroniske komponenter. 
Arduino består av en programmerbar 
mikrokontroller, som styres ved hjelp 
av et enkelt programmeringsspråk. 

S.O.S. Science Open Source -navn til vår 
prosjekt. 

Sensorutvikling Se Sensor Oversikt (NTNU og Skole 
Lab) Bra beskrivelsen av sensorer 

N.O.W. Norway Open Water Se Norway Open
Water

Global Balloon Challenge Se  
http://www.balloonchallenge.org/ 
Gjennom The Global Space Balloon 
Challenge kan klasser delta i verdens 
største ballongslipp for 
meteorologiske 
ballonger/værballonger. I fjor deltok 
60 team fra 18 land på seks 
kontinenter.

ManyLabs Se
https://www.manylabs.org/tool/senso
rPlotter/

THOR1 Se Team THOR1 High Altitude Balloon
Team

THOR2 Se  Team THOR2 High Altitude 
Balloon Team
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https://www.facebook.com/THOR2GSBC
https://www.facebook.com/THOR2GSBC
https://www.facebook.com/pages/THOR1_norway/289870617831055
https://www.facebook.com/pages/THOR1_norway/289870617831055
https://www.manylabs.org/tool/sensorPlotter/
https://www.manylabs.org/tool/sensorPlotter/
http://www.balloonchallenge.org/
http://publiclab.org/wiki/n-o-w-norway-open-water-a-student-led-water-quality-research-project
http://publiclab.org/wiki/n-o-w-norway-open-water-a-student-led-water-quality-research-project
http://www.ntnu.no/documents/2004699/12108297/CanSat+3.2.pdf
http://www.ntnu.no/documents/2004699/12108297/CanSat+3.2.pdf
http://www.thingiverse.com/
https://www.tinkercad.com/


Innledning

Med Undring Som Drivkraft

Den 22/01/15 dro vi med naturfag læreren  Per Olav Verås til Mandal for å 
holde et foredrag om våre ballong prosjekter og å blant annet få prøve en 
3D-printer. Foredraget fikk de fleste engasjerte, noe som førte til at vi fikk tre
studenter med på vår neste tur til kanten av verdensrommet : Sindre, 
Aleksander og Theodor/Teddy , blant annet fikk vi mye skryt og ros. 

Lærerene og personalet fra Mandal Vidergående som var til stede viste også 
svært stor interesse for dette, noe som vi kan ha godt bruk av i fremtiden. 
Foredraget gikk som sagt svært godt, elevene fulgte godt med og det så ut 
som om de forstod det meste.3

Etter at foredraget ble holdt så vi litt på 3D-printeren. En blomst og en 
vannmolekyl skulle bli printet, blomsten tok da en halvtime å lages, og på 
denne halvtimen hadde vi svært mye diskusjon rundt nåværende emner som 
ballongprosjektene, raketter, virtuell virkelighet, 3D-printeren og hvor 
fascinerede denne maskinen er.

3Se vår ny webside med TEAM THOR2 Team THOR2
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Illustrasjon 7: Vi fikk tre studenter med på  prosjektet: Sindre, Aleksander 
og Theodor

https://www.facebook.com/THOR2GSBC


 

Når blomsten ble ferdig tok vi og diskuterte litt, blant annet om at selv om det
tok en lang tid å få laget var det et svært godt resultat. Etter at denne var 
printet diskuterte vi litt til og så gikk vi og spiste mat som ble spandert på 
oss, noe som er en fordel med å være en del av denne forskningen. 
Etter at vi hadde fått oss mat satt vi oss ned i personalrommet, der fortsatte 
vi diskusjonene våre, blant annet om virtuell virkelighet,  og raketter  . 
Dette foredraget som vi holdt var, noe som vi merket, en god start på et langt
samarbeid mellom oss og Mandal Vidergående Skole. Vi fikk med oss tre 
studenter, vi fikk inspirert resten av dem og vi fikk vist oss frem. 
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Illustrasjon 8: Etter at foredraget ble holdt så vi litt på 3D-printeren

Illustrasjon 9: Our first 3D printed object-
a flower. Next project-designing a sensor 
mount for our methane gas sensor 



Datainnsamling

Vårt prosjekt, SOS, handler blant annet om å dele informasjon vi 
finner ut, og bruken av sensorer.  Vi deler da ikke bare informasjonen 
med Mandal Videregående Skole, og  med oss selv, FKG, men med hele 
verden. 

Her i Farsaund et eksempel på dette er et stort prosjekt som femte, sjette og 
sjuende klasse utfører. Prosjektet de jobber på handler om hvordan kan 
forskjellige lys og temperaturer påvirke Co2-opptaket i planter. 

SOS  prosjektet har blitt inspirert, delvis med en lignende prosjekt som kalles 
riflen. 4

Arduino er en enkel plattform for å styre og lese fra elektroniske 
komponenter. Arduino består av en programmerbar mikrokontroller, som 
styres ved hjelp av et enkelt programmeringsspråk. Selve Arduinoen beståre 
av en mikrokontroller, en USB inngang og et sett med programmerbare 
elektriske inn- og utganger. Små programmer skrives i et eget verktøy, 
Arduino IDE, hvor programmene skrives, valideres og overføres til Arduinoen.5

Den 23/01/15 fikk vi en pakke fra youblob.com som vår Per Verås hadde 
bestilt. Denne pakken inneholder en sensor som måler metangass, en 

4Se Project Riffle
5Arduino (Norsk) og   Arduino Tutorials (Engelsk)
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Illustrasjon 10: Vårt prosjekt, SOS, handler blant annet om å dele informasjon
vi finner ut, og bruken av sensorer.  

http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
https://kodegenet.no/track/arduino/courses/courses_arduino/chapter/chapters_arduino_ch8
https://github.com/OpenWaterProject/riffle


"Sparkfun Inventor's Kit", et "Breadboard", temperatur sensor, "Bisquitboard" 
og en "Stackable Header Kit", alt er av Sparkfun Electronics. 

Vi valgte Sparkfun netopp fordi de hadde et veldig godt syn på utdanning, 
dette fikk oss til å se litt nærmere på dem og det var da at vei fant ut at 
deres mål er å hjelpe dagens studenter i å lære kritisk tenking, samarbeid, 
kommunikasjon og mye mer. 

Vårt første fokus  var  rett og slett være og lære grunnleggende Arduino 
programmering. Vi bruker Arduino Uno Sparkfun Inventor Kit, og er i ferd 
med og lære grunnleggende programmeringskunskaper.

I denne tideligere fasen hadde  vi noen enkle mål. I de neste ukene vil vi 
skape et pilotprosjekt rundt tempratur og metangass sensing, og legge vår 
fremgang på vår nettstedet.
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Illustrasjon 11: "God Jul til Per" Gøy med 
Sparkfun!
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Illustrasjon 12: En Arduino er lett å komme i gang med

Illustrasjon 13: På nettsidene til Arduino finner vi instruksjoner for 
hvordan vi kan installere nødvendig programvare



Vår HAB Prosjekter

Prosjekt Samarbeid Dato Sensor Funn Høyde og 
Premi

White Eagle 1 Eramet 
Kvinesdal Vekst
(Sponsor)

03.06.2011 1 GoPro 
video 
Kamera

Vi klarte 35 
km!

35 km

Rapport og Media Bilde Album    Fra Nysgjerrigper   Barn Ingen Adgang S2E1

TeddyNaut
Konkurranse

NAROM 12.04.2012 PH strips Er det mulig
å måle 
klimagasser
ved å bruke 
litmus 
papir?
Svar-Ja!

25 km

Andre (felles)

Rapport,  og Media Teddynaut Rapport 

StradoSphere
Odysseus 
Konkurranse
(Fiolin i 
Verdensrommet)

ESA (European 
Space Agency)
Oslo 
Filharmonien 
og Andreas 
Wahl 

06.12.2012 fiolin Vi fant  at 
den polare 
jetstrømmen
er lokalisert 
på ulike 
høyder når 
vi 
sammenlign
er vår og 
høst 
månedene.

30 km

Første blant 
non EU

Rapport og MediIa Bilde Album   fra naturfag.no

THOR1 og 
CumuloNimbus

1.Stanford 
University, 
California 
(GBSC)

2.Flekkefjord 
Vidergående 
Skole

19.04.2014 2 GoPro
Video 

Arduino 
basert
CanSat
Board

vi fant  ut at
vi kunne 
bruke falsk 
farge for 
gjøre det 
enklere for 
oss å finne  
mønstrene 
til skyene.

33 km

Andre 
Ungeforskere

« GBSC Team 
of the Week»

Første Pris  
Norsk Junior 
Vannpris 2014

S.O.S, Science Open Source  Team Farsund Konkurranse Ungeforskere 2015 14

http://www.naturfag.no/nyhet/vis.html?tid=2000622
https://plus.google.com/photos/112354725234352744337/albums/5868786709659441905?banner=pwa
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub3J3YXl0ZWRkeW5hdXR8Z3g6MzRkNzUyNDczMTAwYjE4NA
http://tv.nrk.no/serie/barn-ingen-adgang/MSUE11005113/sesong-2/episode-1
https://nysgjerrigper.no/Artikler/2012/juni/med_ballong_til_verdensrommet
https://plus.google.com/photos/112354725234352744337/albums/5590590843508811857?banner=pwa


Prosjekt Samarbeid     DATO       SENSOR

THOR2 og SOS 1(GBSC)

2.Mandal VS 

(04.2015)

 

Arduino 
basert 

Metangass 
forskning 
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Illustrasjon 14: Vår HAB webside Space Balloon Norway 



Analyse 

Sammendrag av tidlege klima prosjektor

Vårt første ballong prosjekt, White Eagle I

White Eagle I  var en stor suksess, både for oss og for forskningen i vår lille 
skole. Denne ballongen ble sendt fra Kvinesdal 3. juni 2011 tidlig på 
morgenen.

 Med den ble det sendt ett GoProkamera, en GPS og en telefon som ikke 
klarte seg helt ut. Etter at den hadde gått opp i luften og hadde steget i 
høyde mistet vi signalet. Dette gjorde vi som var med svært bekymret 
ettersom vi tenkte at uten signalet ville lasten aldri bli gjenfunnet, men 
omsider så kom signalet tilbake. 

Ettersom vi ikke hadde noen måleutstyr med ballongen visste vi ikke helt med
sikkerhet over hvilken høyde den hadde steget opp til, heldigvis for oss så 
visste vi hvordan vi kunne regne det ut ved å bruke ulike matematiske begrep
og lignede, dermed regnet vi ut at det var rundt omkring 33 kilometer (33 
000 meter).
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Illustrasjon 15: Vår første bilde fra verdensrommet



Etter at vi hadde fått signalet tilbake fant vi ut at ballongen hadde landet i 
Kristiansand. Vi tok da og kjørte dit og fant ut at den hadde landet på et tak. 
Etter en svært lang tur med mye uro og uvitenhet fant vi den endelig på 
toppen av taket hos noen i Kristiansand, vi fikk blant annet hjelp av to 
personer som da vant en iPad. Vi klatret da på taket og hentet fram ballongen
og ballasten som fortsatt var intakt, og ikke bare var den det, men kameraet 
ombord hadde overlevd gjennom hele turen og filmet alt som skjedde 
underveis.

Før vi sendte ballongen opp måtte vi sørge for at vi hadde det riktige utstyret.
Det vi måtte ha for en vellykket oppskytning var altså dette: en værballong, 
en fallskjerm som kunne nedsenke farten på fartøyet og dempe dens fall, en 
radarreflektor som vi trenger for at den kan bli oppdaget på andre fartøys 
radarer og til slutt det viktigste: ballasten. Denne inneholdt da ett GoPro 
kamera, en Spot GPS, en mobil og flere fotvarmere for å holde temperaturen i
en god og stabil nok tilstand.

Etter at vi sendte den, fant den og fikk annerkjennelse ble vi engasjert til å 
fortsette med dette. Dette førte da til at vi ble med i en Teddynaut 
konkurranse.

Dette fant vi ut under White Eagle I:6

Vi kan sende opp ballonger til kanten av verdensrommet uten noen store 
tekniske problemer. Det eneste som er en ulempe er kostnadene for blant 
annet helium, ballonger og diverse utstyr.

6http://www.naturfag.no/nyhet/vis.html?tid=2000622 
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Illustrasjon 16: Etter at vi hadde fått signalet tilbake fant vi ut at ballongen 
hadde landet i Kristiansand.

http://www.naturfag.no/nyhet/vis.html?tid=2000622


Ettersom jeg har tenk litt og lest litt rundt temaet fant jeg ut at vi også kan 
bruke hydrogen som drivkraft, ikke bare fordi den er billig, men det er også 
lettere enn helium noe som kan være til fordel. Problemet som da ville 
forekomme ved å bruke hydrogen er at det er ustabilt. En løsning på dette 
kan være å male et tynt lag med aluminium på selve ballongen, dette er altså
noe vi burde forske på.

Teddynauten 

Teddynauten var en konkurranse vi ble med i som involverte ballonger, 
dette blir da altså vårt andre ballongprosjekt. Ballongen ble sendt den 12. 
april 2012 (rundt omkring 9 dager, 2 måneder og ett år siden den første) fra 
skolegården i Farsund Kristne Grunnskole i Lunde. Siden dette var etter den 
første oppskytningen og vi hadde lært oss litt mer enn sist gang hadde vi litt 
mer informasjon om det som hendte. 

Vi var da klare med utstyret og ballongen klokken 04:15. Denne ballongen 
dro opp og sprengte i et område i Kvinesdal, noe som vi fant ut ved å bruke 
en kalkulator som regnet ut omtrent det punktet den ville sprekke ovenfor og 
området den kanskje ville lande. 

Vi regnet da også ut at den gikk opp til en høyde på 25 kilometer (25 000 
meter), noe som er 8 kilometer mindre enn den første vi sendte opp. Årsaken
til at denne ikke gikk like høyt kan være at vi brukte en mindre ballong og en 
litt tyngre ballast. 
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Illustrasjon 17: Teddynauten!



Når vi sendte denne opp tok vi og lurte på noen spørsmål vi tenkte kunne bli 
besvart, dette lurte vi da på:

1: Kan vann forbli flytende under 0 grader, hva vil skje med vannet inni en 
liten ballong når den blir sendt?
2: Affekterer størrelsen på ballongen høyden når den blir sendt opp?
3: Er det mulig å måle klimagasser, altså brom og klor, i stratosfæren ved å 
bruke litmus papir?
4: Kan vi se vindmønstre i stratosfæren ved å slippe papirfly fra ballongen og 
se hvor de lander hvis de blir funnet.

Dette er da spørsmålene vi stilte før vi sendte den opp. Vi fant da ut at 
hypotese 1 og 2 stemte, 3 stemte kanskje og 4 var vanskelig å si noe om 
fordi vi ikke er sikre på om noen har funnet dem ennå.

Utstyret vi brukte under dette prosjektet var som i den første, et kamera, 
ballongen, fallskjermen, radarreflektoren og selve kapselen som også 
inneholdt den samme GPS-en som vi brukte sist gang. Ballongen vi brukte var
mindre og vi hadde blant annet med en teddynaut som kan ha senket farten.

S.O.S, Science Open Source  Team Farsund Konkurranse Ungeforskere 2015 19

Illustrasjon 18: Forskningsdagene-Vi er på plass!



Denne teddynauten var festet på en karbonstang med et kamera rettet mot 
ham, heldigvis så overlevde han gjennom hele turen og kom hjem nesten helt
fin.

Etter å ha utført dette prosjektet fant vi ut svært mye, vi vant ikke 
konkurransen, men vi lærte svært mange nyttige ting vi kan ha bruk for i 
fremtidige forsøk.

StradoSphere 

Vårt neste prosjekt var StradoSphere og konkurransen vi var med på het
Odysseus. Denne ballongen sendte vi opp 6. desember 2012, bare noen få 
måneder etter teddynauten.

På denne ferden sendte vi opp en fiolin til kanten av verdensrommet. På dette
prosjektet fant vi ut av noe som kom til å stå sentralt i vår forskning neste 
gang, og ikke bare det, men vi fikk også Oslo Philharmonic til å spille til 
videoen av ferden med hjelp av en kollega av læreren vår som er svært kjent 
i Norges forskningskretser. 

Når vi hentet utstyret fant vi ut noe svært interessant når å ha sett på 
videoen av ferden, fiolinens strenger vibrerte noe kameraet oppfattet og tok 
med. Før strengene til slutt sprakk fikk vi hørt disse lydene som den gjenga, 
vi tenker at det enten kan ha vært høyden eller så kan det være at vi kom 
over den polare jetstrømmen over Norge.

Etter at fiolinen ble sendt opp ok vi og planla et nytt prosjekt som vi lagde 
både for vann konkurransen og for forskningen i seg selv. 
Denne ballongen ble sendt rundt omkring mars eller april 2014. 

Vi fant ut noe svært interessant i den forrige oppskytningen, dette var da det 
at vi kunne faktisk ha kommet over en polar jetstrøm, vi visste at det kunne 
faktisk være en mulighet fordi på fiolinen så sprakk strengene og når vi 
analyserte lyden i videoene så fant vi ut at rundt omkring 25 kilometer var 
frekvensen blitt økt, også ved 12 og 18 kilometers høyde. 

S.O.S, Science Open Source  Team Farsund Konkurranse Ungeforskere 2015 20

Illustrasjon 19: Vi fant ut noe svært interessant i den forrige oppskytningen



Ikke bare fant vi ut dette, men vi fant også ut at vi kunne bruke falsk farge til
bildene vi hadde i de store høydene for gjøre det enklere for oss å finne 
typene og mønstrene til skyene.

Vi har også funnet ut at den polare jetstrømmen er lokalisert på ulike høyder 
når vi sammenligner vår og høst månedene. I vinter er en strøm tydelig ved 
en høyde på 25 kilometer og dens kjerne er svært tydelig på 12 kilometer, 
imens i våren er strømmen ikke tilstede og kjernen er tydelig på 14,4 
kilometer. 

Ved å sammenligne bildene fra vårt første prosjekt der det var lite snø, og til 
vårt prosjekt i 2014 da det var mye snø fant vi ut at snøen smelter ved en tid 
på seks uker. 

Til slutt fant vi ut at ved å bruke falsk farge på våre bilder hjelper oss med å 
finne ut de ulike typene av sky-mønster.
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Illustrasjon 20: vi fant også ut at vi kunne bruke falsk farge til 
bildene 

Illustrasjon 21: I vinter er en strøm tydelig ved en høyde på 25 kilometer 



Vi brukte det samme utstyret som i de andre prosjektene, bare at i dette 
prosjektet hadde vi to kameraer i stedet for ett og vi hadde ikke med spesiell 
last i tillegg. 

Siden dette var noe vi kunne bruke i vann konkurransen tok vi og skrev en 
rapport og sendte den til de som holdt den. Etter en tid viste det seg at vi ble 
en av de tre utvalgte, og ikke bare ble vi utvalgt til konkurransen, vi vant 
første plass og fikk stor anerkjennelse. 

Ved å vinne dette ble vi fikk vi anledning til å komme til Stockholm for å 
konkurrere mot andre som hadde vunnet førsteprisen i deres land.  
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Illustrasjon 22: Team THOR1 Flekkefjord Vidergående
Skole



S.O.S, Science Open Source  Team Farsund Konkurranse Ungeforskere 2015 23

Illustrasjon 23: Familiedag med Filharmonien: Musikkens univers



Konklusjoner:

Vest-Agder har gjort det klart at de har flere spesialiserende 
industribedrifter, disse industribedriftene har i en stor grad 
kompetansemiljøer som er globale i en verdensklasse. 

Vi kan også tydelig se at disse bedriftene har en stor vilje til å bidra til 
utdanning og kompetanseheving i regionen, nettopp fordi at for å sikre drift 
og innovasjon, så er det sentralt å sikre arbeidstakere som er kompetente.

Dette kan vi se i National Oil, denne bedriften er avhengig av en kilde med 
studenter som har talenter, studenter som kan innovere og studenter som 
kan gi alle en lysere fremtid. 

Studenter som dette kan vi finne hos oss. 

Gjennom vår naturfag lærer Per Olav's sitt lederskap har de forstått det 
viktigste og har ikke bare vunnet fire internasjonale konkurranser, fått vært 
på NRK og TV2 og fått møte store personer innen forskning, som Andreas 
Wahl.  

Vårt nyeste prosjekt: THOR 2 er noe vi tenker kommer til å bli 
svært innoverende, ikke bare for oss, men for resten av 
regionen.

 Vi holder oss, og andre, oppdaterte med informasjon gjennom Facebook, 
twitter og lignende sosiale medier, og vi finner dette en svært god måte på 
og ikke bare holde andre informerte om det vi gjør, men også få informasjon 
av andre, som for eksempel tips og lignende.

Det som også er viktig i vår forskning er konkurranser, ved 
disse har vi blant annet markert oss, fått anerkjennelse og 
inspirert andre. 

Ved å få ulike studenter engasjert i ulike konkurranser vil dette ikke bare få 
dem til å bli inspirert, men det vil også få dem til å muligens få bedre 
jobbtilbud og lignende. La oss ta vannkonkurransen, i denne så vant to 
studenter fra vår skole førsteplass og ikke bare det, men den ene av dem fikk
kommet inn på en svensk skole  på grunn av dette. 
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Ved å engasjere studenter kan vi også engasjere bedrifter.

Vi kan ta som eksempel National Oil, denne bedriften kan også gi oss adgang 
til laboratorier.  

En ting som virkelig har fått oss til å skape kretser rundt 
omkring er Arduino. 

La oss begynne med å si at Arduiono er en platform som lar oss ta i bruk 
ulike sensorer som vi kan bruke til å sikre viktig informasjon og data som vi 
kan muligens bruke i fremtiden. Noen eksempler på disse sensorene er 
temperaturmålere, metangassmålere(noe som vi planlegger å bruke i vårt 
nyesteprosjekt)og høydemålere. 

I forbindelse med Norway Open Water (NOW) er dette veldig viktig, for ved 
bruk av nettopp disse sensorene som temperaturmålerene og lignende kan vi 
finne ut det meste om vann. 

Ved bruk av temperaturmåleren kan vi måle vannet og finne ut om det er noe
som står ut fra det vanlige. 

Vårt mål med ballongprosjektene er egentlig å få flest mulig 
studenter engasjerte i forskning. 

Ved å bruke disse ballongene har vi merket at folk er svært engasjerte for 
dette, men selvfølgelig så er de egentlig brukt for å fange de flestes 
engasjemang og oppmerksomhet, for nå for tiden bruker vi Arduino og holder
oss nede på bakken. Dette av grunner som kostnader og tid, men med 
Arduino så har den de fordeler at kostnaden er liten og man kan ta den opp 
når som helst. De fleste har også tilgang til disse, man kan jo lett tenke seg 
at de fleste skoler ikke har tilgang til værballonger og lignende, blant annet så
har de ikke like mye tid. 

Det som er svært spesielt med Arduino er at det er allmenn 
brukt, lave kostnader, god støtte fra skaperene og at det er 
svært enkelt å lære. 

Vi tenker at ved å bruke denne enkle platformen vil vi kunne engasjere flere 
studenter som både er fascinert av teknologi og ikke. 
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Vi har hentet våre kilder ifra våre forrige rapporter som vi har skrevet. 
Instruksjoner til hvordan man sender opp en ballong er enkelt å få tilgang til 
på internett. Læreren vår har blant annet brukere på ulike sosiale medier, 
som twitter og Facebook.
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