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Elevlogg:  

Hej på er där hemma! 

Nu är det inte långt kvar tills vi alla står på land – imorgon väntar Marocko till allas längtan! Sista 

dagen till havs har bestått av hårt arbete inför redovisningen som, för min grupps del, äger rum 

imorgon. Presentationens fokus ligger på att se orsaker till våra resultat och även kunna koppla dessa 

till olika sociologiska teorier. Klassens intensiva pluggande har emellanåt bytts ut mot att sola på däck 

och att delta på sjömanskapslektionen enligt rutin, som idag handlade om miljö och allemansrätt. 

I skrivande stund är det snart dags för det dagliga maffiamötet. Spelet har inte riktigt gått som 

förväntat – roller har avslöjats och människor har hamnat på dödslistan fortare än förutsatt. Av 

denna anledning har spelledarna bestämt att det ska tas nya tag, och spelet börjar om helt från och 

med ikväll. Därefter väntas filmvisning, där det talas om antingen Inception alternativt Forrest Gump.  

Trots allt plugg och den fokuserade stämningen som präglat dagen, har det inte gått att undgå 

spänningen som ligger i luften och klassens förväntningar om vistelsen i Marocko. Vi hoppas alla på 

spännande dagar avsedda för att upptäcka staden och att bli många upplevelser rikare! 

/Ellen 



 

 

Personallogg:  

 

Nu har vi Afrika på styrbords sida, vi ska snart smita igenom Gibraltar sund. Vi närmar oss vårt 

delmål, Marina Smir i Marocko. Nyss passerade ett stort containerfartyg oss på styrbords sida, drygt 

400 meter långt och 58 meter brett.  

Igår fick eleverna i historia sitta i smågrupper och diskutera efterkrigstiden och koppla den till nutid, 

frågor som Kataloniens eventuella självständighet, flyktingar förr och nu osv. I retoriken fick de 

träna/tävla i att tala en bestämd tid. Samuel vann en ostkrokspåse från det gamla landet. Pedagogik 

by muta ☺.  

Eleverna förbereder sig nu, på ett mycket fokuserat sätt, inför delredovisningar av seglingsprojektet 

som sker i morgon och på onsdag.  

Vi har pratat om Marocko med eleverna; mat, nyttiga ord, kultur och historia mm. Tror att vi alla med 

spänning ser fram mot att se och uppleva en liten del av Afrika.   

Over and Out 

Björn och Marie 



 

Bild från kvällens Maffiamöte I salongen. 

 


