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Oddur Sigurðsson og Kolbrún Svala 
Hjaltadóttir fóru til Portúgal á alþjóðlega 
ráðstefnu “Education Meets Science - 
Bringing Polar Research into the 
Classrooms” þar sem meginmarkmiðið 
var að fjalla um það hvernig hægt væri 
að koma heimskautavísindum inn í 
skólastofuna. Helstu vangaveltur voru 
um hve mikilvæg þessi fræði væru í 
hverju landi og hvort eitthvað væri 

unnið með þau í skólunum. Ráðstefnuna sóttu milli 30 og 40 manns. 
 
Við komum til Coimbra þriðjudaginn 24. 
mars í dymbilvikunni 2013. Það tók tæpa 
tvo tíma með lest frá Lissabon þar sem við 
lentum. Rigningin mætti okkur í bænum og 
smástrekkingur (svona svolítið íslenskur) 
svo varla var hægt að nota regnhlífar. 
Samt var um 15 gráðu hiti.  Bærinn 
stendur í fjallendi og háskólinn er uppi á 
einni hæðinni svo við fáum góða þjálfun 
við að ganga þangað daglega næstu þrjá 
daga. Við verðum þar í vinnubúðunum frá kl. níu til hálf sex á daginn. Þetta 
virkar spennandi og það verður gaman að sjá hvað kemur út úr þessu. Við 
höfum miklar væntingar um að við fáum ýmislegt í sarpinn til að færa heim í 
skólastarfið. Í dag þegar við komum rétt um fjögur leytið fengum við okkur 
göngu um bæinn og könnuðum nágrennið.  Áin Mondego rennur eftir 
miðjum bænum sem skiptir honum í tvennt rétt eins og í Lissabon. Við 
fórum á upplýsingamiðstöðina og náðum okkur í upplýsingar og bæklinga 
því við ætlum að vera hér á föstudaginn og skoða það helsta í nágrenninu. 
Það var skrýtið að ganga eftir götunum hér því það var eins og að ganga 
Laugaveginn fyrir 30 árum, litlar búðir með alls kyns varningi í sömu búð - 
svona svolítið gamaldags og heimilislegt.  
 

 

 

 

Háskólinn í Coimbra upp á hæðinni 

Coimbra á eina sólskinsdeginum 
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Dagur eitt 

Þetta er búið að vera langur dagur hjá okkur, en farið var af stað um 8 í 

morgun og við komum ekki á hótelið aftur fyrr en um 10 leytið um kvöldið. 

Háskólinn þar sem vinnubúðirnar voru er eins og ég sagði áður upp á 

hæðinni svo við vorum móð og sveitt þegar upp var komið og búið var að 

finna rétta staðinn. Þar hlustuðum við á ákaft hugsjónafólk fram til hádegis 

sem sagði frá vinnu sinni og hvað væri verið að gera í þeirra landi. Þá var 

farið í stúdentamötuneyti í hádeginu sem var niðri í bænum og upp aftur í 

vinnubúðirnar. Mikið púlað upp og niður þann daginn og ekkert fleira um 

það segja. Svo fengum við að skoða bláa 

ískubba sem bráðnuðu í vatni og átti að tákna 

sjávarstrauma heimsins, búa til 

kolvetnissameind og elta kolvetni út um allt í 

herberginu o.s.frv. Allt var þetta tengt 

freðhvolfinu sem var þema dagsins. Svo veltum 

við fyrir okkur spurningunni hvernig hægt væri 

að koma þessum fræðum fyrir í yfirfullri 

kennsludagskrá kennara. Það verður bara að 

koma í ljós hvernig það tekst en óhætt að segja að það sé brýn þörf á því 

eins og staðan er nú.  Þetta var fróðlegt og skemmtilegt og við kynntumst 

og spjölluðum við margt fólk frá 12 mismunandi löndum. Það var áhugavert 

að hlusta á og heyra mismunandi sjónarmið frá öðrum menningarheimum 

eins og við fengum að gera í dag.  

 

Dagur tvö 

Öðrum degi er nú lokið og mikið búið að hlusta 

og spjalla og vinna við tilraunir. Ekki var minna 

innheimt af fróðleik þennan daginn. Í dag vorum 

við að spjalla um lífheiminn og vatnið (sjóinn) og 

urðum við allmiklu fróðari um seli, mörgæsir, átu, 

smokkfiska og sitthvað fleira sem fylgdi með. Við 

gerðum tilraunir með alls kyns fitu á selum, 

Bláir saltískubbar bráðna og sýna 
straumaferlið. 

Fitupoki til að mæla mismun á 
hitastigi í vatni. 
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fuglum og fleiri dýrum þ.e.a.s hvernig fitan verndar dýrin í köldu umhverfi. 

Merkilegastur var reyndar Weddell selurinn en hann getur haldið sér í kafi í 

klukkustund og kafað niður á 600 m dýpi og synt 5 km vegalend án þess að 

koma upp til þess að anda. Þetta tengist víst súrefnisupptöku í vöðvum en 

ekki lungum. Svo er það risa smokkfiskurinn sem getur orðið meira en 20 m 

langur, lengri en venjulegur strætisvagn. Það var alltaf verið að setja allar 

upplýsingar í samhengi við það sem maður þekkir sem er gagnlegt. Þá var 

aftur mikið rætt um hvernig við ætlum að segja frá þessum fræðum þegar 

heim er komið og fá fólk með okkur í þessa vinnu að fræða börnin og 

breiða út sannleikann um hvert umhverfis- og loftslagsmál í heiminum 

stefna. Voru margar tillögur bornar upp sem á að vinna frekar með á 

morgun sem er síðasti dagurinn í vinnubúðunum. Lítið annað var afrekað í 

dag fyrir utan að ganga niður hæðina í mat í hádeginu og upp aftur og 

síðan fór hópurinn út að borða saman á ítölskum veitingastað á 

árbakkanum um kvöldið.  

Dagur þrjú 

Nú er vinnubúðunum lokið og það var svo mikið á dagskrá alla dagana að 
það gafst varla tími fyrir kaffihlé. 
Í samantekt í lok gærdagsins var farið yfir það sem tekið var fyrir á 
ráðstefnunni og eru allir mjög bjartsýnir um að 
hægt sé að vekja athygli menntamanna á að 
það sé nauðsynlegt að koma þessum 
fræðum inn í skólastofuna til ungu 
kynslóðarinnar því það sé hún sem taki við 
taumunum eftir nokkur ár og þá þarf hún að 
hafa þessa vitneskju um hvert er að stefna 
sem vonandi verður hægt að bæta eitthvað úr 
þótt seint sé að mati margra 
vísindamanna.  Við fórum margs vísari heim 
með ýmislegt í farteskinu sem okkur langar til 
að koma áfram til okkar manna. 
 
 
 
 
 

Mynd af ísgerð sem sýnd var við lok síðasta 
dags og er það í takt við vísindin sem fjallað 
var um í hópnum. 


