
Logg frå n Viksten LK20 

Datum: 19/5-2021    

Elevloggare: Irma Malmström och Tove Brodin  

Lärarloggare: Marie Nord 

Dagens ämne: Mina roller i grupparbeten enligt Belbin 

Väder: ok 

 

 

Elevlogg: 
Hej kära föräldrar och lärare, idag är det vi som skriver en liten logg. 

En gråtandes och en leendes, en dålig förlorare och en bra vinnare. Här sitter vi nu 22.25 på kvällen 

med solnedgången framför oss med Idskär i ryggen och MB20b som bakgrundsljud. Idag vaknade vi 

upp på Träskö-storö. Det var varmt och kvavt i hytten och vi var alla trötta. Vi torkade ut nattgruset 

ur ögonen och begav oss upp till en god frukost som lagades av våra härliga klasskamrater. Därefter 

städades hela båten med skratt, musik och såklart smuts. Vi hade en genomgång inför dagen och 

sedan blev vi tillsagda att klä på oss oömma kläder och satte oss i ribbåten och åkte en 5 minuters 

resa över till grannön. Där möttes vi av grupp 5 som hade aktiviteten ”capture the flag” men med en 

tvist. Det var nämligen gåtor och utmaningar på menyn inför denna lek. Det slutade med gräsfläckar 

på byxorna och en genomvåt elev. När det vinnande laget hade krönts begav vi oss tillbaka till ön 

men vi möttes av en nyhet. Motorn på båten hade gått sönder och våra trevliga besättningsmän kom 

på den geniala idén att trä ett rep över vattnet och använda musklerna för att dra över oss till tillbaka 

till vår ö och där fick vi några timmar för bad och sol. Även fast vattnet var iskallt badade vi länge och 

solade på toppen av båten. 

En av grupperna lagade en god paella med kyckling som avnjöts i solen med ett glas vatten och 

önskan av att ha en iskall glass i handen. Efter dagens delikatess till lunch hade vi vår första långa 

lektion där vi förberedda oss för seminarier om Belbin. Vi kämpade i timmar, några navigerade och 

hipp som happ var det dags för middag när vi anlände till Idskär.  Vi hade länge sett fram emot den 

omtalade grillkvällen med hamburgare och pommes. Det hade tisslats och tasslats över kvällens 

aktivitet. Efter de sista seminarierna var klara så samlades vi för information om resans sista aktivitet. 

Det var på tal om ägg, trekamp och mycket mer. Vi fick uppgiften att bygga en farkost för ett ägg som 

skulle släppas från en höjd. Vi samlade poäng genom stövelkastning, påskastning och att rocka ring. 

Tävlingsauran låg i luften och spänningen var olidlig men till sist segrade grupp 4. Varför det sitter en 

gråtandes elev här är såklart eftersom det var en av förlorarna som skriver detta men den leende var 

även en förlorare men kom dock 2:a. Tack för oss, vi hörs imorgon men nu är det läggdags för båten 

Viksten.  

 



Personallogg: 
Ännu en dag med mycket sol, bad, aktiviteter, god mat och lektioner. Precis som tjejerna skrev så 

åkte vi med ribbåten över till grannön där det finns stora gräsytor att springa på och där dagens 

första aktivitet kunde genomföras. När Byssangänget skulle hämtas för att påbörja paellan kom 

Johan, Emil och Erik likt gondoljärer i Venedig över kanalen och hämtade upp oss. Vissa elever var 

riktigt hurtfriska och simmade över sundet.  

Efter lunchen började eleverna i grupper att förbereda sig för sina seminarier. De har alla fått göra en 

kartläggning av sina teamroller, alltså vilka roller de visar och har när de arbetar i grupp, och nu har 

de fått berätta för varandra vad de lärt sig. Det är spännande att lyssna på deras erfarenheter och 

diskussioner! Det är ca 6 elever i grupperna, så när de inte diskuterar med mig så passar de på att 

styra, navigera eller bara njuta lite. Under färden från Träskö-Storö så kom det ett par skurar, men nu 

i kväll hade vi tur och slapp regn när de fina rymdfarkosterna med ägg skulle flyga. 

I morgon bitti börjar nya seminarier och vi far hemåt mot Stocksund där det blir en rejäl storstädning 

av Viksten innan vi släpper hem eleverna så de får ta långhelg. 

Tack för fina dagar! 

//Marie 

  

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


