
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 10/10 

Elevloggare: Axel och Emma  

Personalloggare:  Kerstin 

Position: Marinan i Portimão 

Planerat datum för att segla vidare: 11/10 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder: Skiftande moln och sol med regn till kvällen. 

 

 

 

Elevlogg:  
Tjabba Tjena Hallå! 

Idag har vi haft en ganska så händelserik dag. Vi började dagen som vanligt med frukost och städning. 

Sedan så kom bussen ungefär vid halv tio och tog oss till Faro. Bussresan tog cirka en timme där de 

flesta sov. När vi kom fram till Faro och alla hade vaknat så fick vi tid att gå runt i staden och äta lunch. 

Till lunch så fick vi en god men slafsig baguette med kycklingröra och sallad. Det fanns inte så mycket 

att se i staden förutom några mysiga gator i mitten samt en gullig kyrkby i utkanten.  

Efter stadsvandringen så blev vi hämtade av bussen igen och så åkte vi mot Universidade de Algarve 

där vi fick en presentation på vad universitetet lärde ut. Efter det så fick vi reda på mer om sjöhästarna 

i Faro av en av universitetets forskare. Vi fick också lära oss om hur de använder zebrafiskar för att lära 

sig mer om skelettsjukdomar. De visade oss deras uppfödning och var de hade zebrafiskarna och några 

mutationer av de små fiskarna. Till sist så fick vi se deras små hajar och några fick till och med klappa 

dem. 

På väg tillbaka med bussen så stannade vi vid en strand för att försöka hitta några vinkarkrabbor men 

på grund av högvattnet så fanns det inga där. Stranden vad dock väldigt fin och man kunde köpa glass 

där. Sedan var det bara sista vägen hem och då åkte vi förbi en staty av en vinkarkrabba.  

När vi väl kom hem så fick vi gå ut och äta, tyvärr började det blixtra och regna tidigt så alla skyndade 

sig hem till skeppet ganska fort. Imorgon så avgår vi mot Málaga så vi hoppas på bra segelväder och 

små vågor. 

Axel, Emma och resten av Älva hälsar God Natt och trevlig fortsättning. 



 
 

Personallogg:  
Hej!  

Jag som skriver nu heter Kerstin och är klassens mattelärare och utbildningsledare på MB-

programmet, dessutom undervisar jag klassen i delar av Naturbrukskursen. Vi ska jobba både med 

Framtidens mat och med lite sjukvårdsövningar och säkerhetstänk här ombord under seglingen.  

Idag har vi varit på utflykt till Faro. Först strosade vi runt lite i den gamla stadskärnan, kollade i lite 

affärer, åt vår mumsiga medhavda matsäck och köpte glass. Mums!  

Därefter körde bussen oss vidare till universitetet, som vi fått kontakt med tack vare besöket i Roscoff.  

Vi träffades vid skulpturen Seahorse by Borbalo II.  

En forskare berättade om sin forskning kring  

sjöhästar som han bedriver i lagunen utanför  

Faro. Det finns två olika arter som lever där. 

 

Dessutom presenterade de CCMAR, universitetet 

i Faro och vad man kan läsa där. Måhända någon av 

eleverna kommer att studera där så småningom?  

Därefter fick vi mer info om några andra forsknings- 

projekt som pågår, bl a om hur förändrat pH-värde i  

haven påverkar fiskars uppfattning av omgivningen. Sedan fick vi besöka några av laboratorierna och 

titta på deras uppfödning av zebrafiskar och hur de utvecklas, och framför allt hur deras skelett kan 

missbildas. Det fanns också några hajar i en tank som väckte stort intresse. 



 Zebrafiskar  

   Spännande! 

 En catshark        Hajägg! 

 

Det var väldigt roligt att vara på studiebesök med den här klassen kan jag meddela! De lyssnade, ställ-

de frågor och visade stort intresse. Ana från universitetet var väldigt imponerad, hon sa att deras egna 

elever inte alls är lika frågvisa och intresserade. Härligt! 

 


