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Väder: Förmiddagen var lite molnig men eftermiddagen bjöd på soligt och hyfsad temperatur. 

 

Elevlogg:  

Efter att ha spenderat vår första natt på Älva inledde vi dagen med en redig frukost tillagad av 

byssanlaget samt vår egna skeppskock. Frukost är en av de många men viktiga rutiner som finns 

ombord. Städning är ett bra exempel på detta och sker direkt efter frukosten. Hela båten ska städas 

av respektive städlag med olika ansvarsområden. Städningen innefattar allt från dammsugning av 

hytter till skrubbning av däck. Varje station blir senare inspekterad av besättningen. Först när alla 

städstationer och hytter godkänts av inspektören kan de planerade dagsaktiviterna börja. Idag gick 

förmiddagen till att lära sig känna Älva, från både in och utsidan. Vi gick tillsammans med våra 

vaktlag bestående av ca 6 personer till båtens alla olika utrymmen där vi fick en genomgång om hur 

saker och ting fungerar och hur vi ska agera i nödsituationer. Tack vare gruppens lilla storlek gavs stor 

möjlighet till frågeställningar vilket jag tyckte var bra och givande. En oerhört lärorik och intressant 

förmiddag skulle jag säga. Efter lunch hade vi elever fri tid där en del passade på att motionera på 

land, en del att fortsätta arbetet med fältstudier och vissa valde att vila och låta förmiddagens intryck 

och lärdommar sjunka in. Personligen valde jag att tillsammans med min fältstudiegrupp att bege oss 

in till staden för att fortsätta vår enkätundersökning. Till middag nalkas det wook vilket kommer bli 

kalasgott!  

Med glada hälsningar, David Beckman 

Personallogg:   
Hej 
Till ljudet av Jack Sparrows sabel författas denna lärarlogg. I salongen på Älva är det filmtajm, 
välförtjänt avkoppling efter dagens aktiviteter. Den har varit en fullmatad dag, som David beskriv 
ovan. Nu börjar eleverna bli vana vid båten och alla rutiner. Efter förtrogenhetsutbildningen var de 



ute och intervjuade och delade ut enkäter, allt inom ramen för seglingsprojektet. Under hela resan 
kommer de att intervjua folk ”på gatan” om deras yrkesval, studieambitioner, attityder till flyktingar, 
genus och homosexualitet och hur mycket frihet de hade som barn och vi ser fram emot deras 
resultat och spännande resonemang. Alla vittnar om hur trevliga engelskmännen är och hur in 
intressanta samtal de haft.   
 
Detta är en tränande klass, uppenbarligen. Idag har faktiskt över halva klassen varit ute och sprungit, 
och de har ambitionen att träna genom hela resan. Vi lärare har gått en lång promenad, över åtta 
kilometer enligt den hälft av oss som har en app. Gosport är en fin liten stad, dominerad av en 
huvudgata med många pubar och många second handbutiker och enpundsaffärer, och stora 
radhusområden med en lite sliten charm.  
Over and out – Björn ”Klyvarn” Berndtson och Annika ”Jagarn” Moe 
 


