
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 5/12 

Elevloggare: Jonathan och Andreas  

Personalloggare:  Linda (lärare) 

Position: Förtöjda vid hamnen i Gran Canaria Las Palmas 

Planerat datum för att segla vidare: I morgon 6/12 kl 9.30 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife 7/12 på eftermiddagen 

Väder: Delvis moln men ändå soligt 

 

 

Elevlogg:  
Dagen började som vanligt med den dagliga städningen, så fort den var avklarad bar det av mot Playa 

Grande där mbv19 skulle göra sin hårdbottenundersökning. Den går ut på att man ska göra en 

miljöbeskrivning samt att identifiera olika arter. För att göra detta lägger vi ut ett måttband för att 

veta hur lång ut i vattnet man är och då på olika djup se vilka arter som lever där. Under tiden gjorde 

mbv20 ”stalk a fish”, vilket går ut på att man ska hitta en fisk och följa efter den, man ska då beskriva 

utseende genom att rita den och även beskriva beteende utifrån några olika ämnen. Det kan vara till 

exempel, om de lever i stim, om de lever på en viss plats (territoriala) eller om de lever vid bottnen 

eller vid ytan. Det svåra med det hela är att man inte får nudda bottnen och man måste skriva under 

vattnet. Det vill säga, man kan inte ta av sig cyklopet och skriva ovanför ytan för då kan man tappa 

bort fisken. 

När vi kom tillbaka till båten åt vi lunch och blev uppdelade i grupper som ska ta hand om de olika 

seglen. Man får då veta hur man ska hissa sitt segel och reva sitt segel och lära sig se olika termerna. 

Vi fick också en teorilektion av Sören om hur man effektivt ska framföra en segelbåt. Seden fick vi 

genomgå en övning om hur man skulle överge skeppet på ett kontrollerat men effektivt sätt. Till 

middag åt vi panerad tonfisk med potatis och dillsås vilket var väldigt gott, bra avslut på en solig och 

fin dag.  

       

Personallogg:  

Halloj där hemma i snöiga Sverige. 

Idag har jag haft riktigt kul, jag har nämligen fått snorkla med eleverna! 

Vi gick iväg till stranden för att göra de två olika marinbiologiundersökningarna. MbV19 skulle som 

sagt göra sin första hårdbottensundersökning tillsammans med läraren Markus (de kommer göra en 

till likadan undersökning på en annan ö för att kunna jämföra stränderna i en rapport). MbV20 skulle 



tillsammans med mig följa 

efter en fisk, ”Stalk a Fish”. 

Syftet är att lära sig att 

anteckna i fält (under vatten!) 

och att titta på fiskars olika 

beteenden i det fria.  

Det var väldigt kul att få vara 

med ner i vattnet tillsammans 

med eleverna och titta på de 

olika fiskarna, men roligast var 

att bara få se eleverna och se 

hur de kämpade med att 

anteckna på sina vita 

skrivplattor samtidigt som de 

försökte hålla koll på sin fisk. 

Det är inte så lätt som man kan 

tro. De skötte det hela väldigt 

bra och det blev till och med 

tid över för lite fri snorkling, sol och bad innan det var dags att gå tillbaka till båten. 

Efter eftermiddagens alla segel- och säkerhetsgenomgångar så passade jag på att försöka fixa mina 

”vinterhänder” med en hemmagjord handskrubb (hudlotion och kaffesump, fina grejer det). Bredvid 

mig på däck stod några elever och fiskade och de fick napp. Fisken var en ”Redbanded seabream” 

vilket är en himla tjusig fisk, vit med blodröda ränder. De släppte snabbt i den igen efter lite 

fotografering. 

Nu på kvällen har jag promenerat iland för att leta upp batterier till vår salthaltsmätare som verkar 

ha blivit lite konstig. Dock är det ett svagt hopp att det är batterierna som är felet, men jag tror inte 

det är felet tyvärr. Men vi får se. 

Imorgon förmiddag blir det avfärd mot Lanzarote, jag hoppas på ett lugnt hav. 

Ha det gott där hemma! 

/Linda 

 



 

 



 

 


