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Elevlogg:  

Skepp ohoj landkrabbor, idag var vår andra dag vilket betyder att vi är lika familjära med fartyget och 

dess besättning som med mormors köttbullar. Vi hade i alla fall en förtrogenhetsutbildning som 

innefattade en genomgång av fartygets nödutgångar, brandsläckare m.m. Efter lunchen som bestod 

av en klassiker, köttfärssås och spaghetti, gick vi igenom seglingsgrupper samt seglingsteori. Vi 

provade även säkerhetsdräkterna till lärarnas stora förtjusning ifall vi skulle behöva överge fartyget… 

Efter att ha haft genomgång till klockan halv fyra var alla relativt trötta och hade därefter egen tid för 

att börja med vår undersökning här i Gosport. Vi träffade även en hök idag som heter Lucifer, hans 

jobb var att hålla marinan ren från småfåglar, råttor och annan ohyra.  

Imorgon är planen att vi ska åka över med färjan till Portsmouth och genomföra vår undersökning 

där samt äta lunch och en trevlig frivillig middag.  

 Vi får höras senare, nu ska vi iväg till theonepoundstore och bunkra upp till filmen ikväll. 

Hälsningar David, LK13 och besättning! 

Personallogg:   
 

Idag har våra duktiga elever lyssnat intresserat och uppmärksamt på viktiga delar av 

säkerhetsinformation. Nu hittar vi alla nödutgångar, brandsläckare och vet att man ska gå baklänges i 

lejdarna ☺. Flera grupper har redan påbörjat resans stora uppgift, fältstudierna i sociologi och provat 

på att intervjua trevliga britter. En studie i svensk sociologi skulle också visa hur mycket chips och 

godis som burits ombord på Älva från nämnda fältstudier inför sammanställningar av resultaten. 



Själva har vi ägnat sen eftermiddag åt att förbereda feedback och bedömningar från förstudien i 

Sverige. Vi är så glada för de goda grundkunskaper de tillägnat sig hemma och vi ser fram emot 

spännande internationella jämförelser.  

Nu ska vi lösa världsproblem och dricka te! 

Over and out från Ellen Skörbjugg Eriksson och Annika Kölsvin Moe 

 

 

 

 

  

David och Lucifer i solen.  Halva klassen och Ellen som teletubbies. 


