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Elevlogg:  
Hej landkrabbor!! 

Idag har vi gjort den efterlängtade resan till Idskär, en fin liten ö i skärgården. Dagen började med att 

vi delade upp oss i halvklass då hälften åkte den stora båten Petsamo med all packning på och resten 

körde ribb ut dit. Sedan hade vi en marinbiologilektion ute på Grinda där vi skulle göra fältstudier och 

jämföra området i vattnet och dess ekologi med Idskär. Undersökningen gick ut på att vi skulle kolla 

artrikedom och organismutbredningen mellan de två öarna. För att kunna undersöka vattnet var det 

några som snorklade medan andra hade vadarbyxor. Samtidigt var det några som stannade kvar på 

land och försökte artbestämma de arter som hittades i vattnet men även de arter på land i vatten-

brynet och någon meter upp. Så småningom var det dags att åka till Idskär. Vi fick stugor och det blev 

middag nästan direkt. Det blev pastagratäng och nu ska de som vill bada och basta i solnedgången. 

Hoppas ni har det bra där hemma. 

Skepp o´hoj!! 

 

Personallogg: 
Hej! 

En fantastisk dag är snart till ända. Klockan är strax efter 20.00 och eleverna är lediga, deras enda 

lediga kväll, vilket de verkligen förtjänar med tanke på dagens strapatser de fyra tuffa dagar som 

följer. Vilka andra elever har lektioner till 22.00? Marinbiologi, matlagning, RIB-körning och mörker-

navigering. Det är detta Mb19a skall ägna hela veckan åt. 

  



När jag nu sitter här i den nyrenoverade lektionssalen i det gamla röda huset med vita knutar är jag 

inte ensam. En flitig elev, Måns, sitter och studerar dagens fynd i en lupp. Det ser intressant ut.  

En gång för länge sedan vandrade 

mina tankar åt möjligheten att bli 

marinbiolog. Så blev det nu inte, 

men det blev riktigt bra ändå. Sist 

jag såg en lupp, jag kanske var 

12 år, så var det en liten uppfällbar 

grej med förstoringsglas. Den jag 

ser nu verkar högteknologisk, liknar 

nästan ett mikroskop, inte alls det 

jag tänker när jag hör ordet ”lupp”  

I morgon väntar en spännande dag. 

Eleverna skall få köra de rutter de 

planerat i lektionssalen i Stocksund. 

Nu skall de få se hur det ser ut i 

verkligheten. En grön prick i sjö-

kortet är teoretisk och nu blir det 

livesändning! Det kommer att bli 

kallt, men med mycket kläder och 

bra vantar blir det kul ändå. 

Jag tror eleverna ser fram emot detta, men höjdpunkten bli ändå den mörkernavigering som de skall 

få uppleva på Petsamo. Det är så mysigt i styrhytten och på flybridge i mörkret. En grupp står och kör 

i styrhytten och en grupp står uppe utomhus. Vi som står ute tittar efter fyrar, går igenom det vi ser i 

sjökortet, läser av fyrarnas karaktärer och funderar över, och diskuterar de lanternor vi ser. Vi speku-

lerar i över om de i styrhytten kommer att gira där vi tänker att vi skulle girat, och det gör de nästan 

jämt. Sker det inte så griper Erik, befälhavaren in och girarna blir till slut av i alla fall. Några sträckor 

är lite mer händelselösa än andra, då diskuterar vi ibland helt andra saker. Livet, helgen som 

kommer, och annat kul. Stunderna på taket är bra stunder. 

Hälsningar Petra Nyberg 

 


