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Elevlogg: 
 

Tjena morsan, hejsan stabben! Här e brev från älsklingsgruppen! 

En solig morgon i Santa Cruz. 09:00 var det dags för avgång mot Spaniens högsta berg, Teide. Dagens 

guide var en positiv trilinguistisk kvinna från Frankrike som satte det glada barnasinnet inför resan. 

Klassen hade med sig matsäck (tonfiskmacka och fruktjuice) till överlevnaden i de stränga bergs-

områdena. Under resan fick vi utförliga beskrivningar av utsikten, historia om ön, effekter av vul-

kanens aktivitet och sköna pauser med glass och kaffe.  

 



 

 

I slutet av resan fick vi en lång paus på en och en halvtimma som de flesta spenderade med att 

utforska det vidsträckta havet av stelnat magma, vars våldsamma formationer skapade de mest 

magnifika skulpturer som kan skådas på Teneriffa. Här kunde hittas ödlor, några få exotiska växter 

och små fåglar.  Vi spenderade en till paus på hemvägen bland de mystiska mossiga tallarna, vilka 

svängde passionsenligt med de förbisvepande molnen omkring 1300 meter över havet. Resten av 

resan var direkt mot båten, och varma uppskattelser var uttryckta gentemot vår guide och buss-

chaufför. Resten av dagen tillbringade klassen med att ta upp ribben, sola och laga mat inför 

middagen, vilket bestod av fajitos. Trötta och nöjda, ler vi tillbaka till de minnen som skapades idag. 

Tjodahadelitanlej 

Hej! 

Med vänliga hälsningar- Sebbe och Jonte 

 

  



Personallogg: 
Efter en heldagsguidning upp till Teide så är både jag och eleverna lite röda om näsorna. Då syrenivån 

på över 2000 meter är solens strålar tre gånger så intensiv som nere på havsnivån. 

Att få uppleva flera växtzoner på en och en halv timmes resa är något unikt. Kanarietallens förmåga 

att ta hand om luftens luftfuktighet och att barken skyddar trädet mot att inte förintas vid en brand 

framstår som mycket fascinerande. Vid foten av Teide så befann vi oss på 2 200 meter och som ni vet 

så är Sveriges högsta berg, Kebnekajse, 2 100 meter. 

Efter middagen så introducerades eleverna av Sofia inför fartygsbefälsutbildningen och jag påbörjade 

matematiken. Ta chansen och häng med på vad vi ska göra genom att titta på ett klipp på youtube 

som heter Pythagoras swing. 

Fröken Catharina 


