
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 18 februari 2022 

Elevloggare: Elin & Villiam 

Personalloggare:  Linda, marinbiologilärare och klassens mentor 

Position: Las Palmas, Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare: 20/2 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/2 

Väder: Molnig morgon, solig eftermiddag! 

 

 

Elevlogg:  
Halloj! 

Dagen började som vanligt med en god frukost och morgonmöte, där vi fick välja mellan att ha vår 

hårdbottenundersökning idag, med molnigt väder, eller imorgon med regn. Efter en omröstning så 

bestämdes det att den sker imorgon. I stället så fick vi ha lektioner ombord, 3 lektioner per vaktlag 

fördelade över dagen. Vi hade två lektioner i marinbiologi. På den ena gick vi igenom hur tidvatten-

zoner fungerar, alltså hur olika höjder på vattennivån ändras under dagen, och vad man kan förvänta 

sig att hitta för organismer i varje stycke land som exponeras olika mycket för luft och sol. På den 

andra lektionen så gick vi igenom hur vår hårdbottenundersökning ska utföras imorgon bitti, och 

varför vi ska göra den när det är lågvatten. Det gör man för att vattnet är mindre grumligt då och 

man kan se mer organismer. 

På lektionen i fartygsbefäl med Mårten så hade vi en genomgång i hur radar fungerar och vad man 

använder den till. Vi fick också gå upp i styrhytten och kolla på hur Älvas radar ser ut, och testa olika 

inställningar. Dessutom så kom det ännu en leverans av matvaror som behövde packas upp. Utöver 

det så har det blivit mycket sol, skratt, träning och bad för stora delar av klassen! Alla vill ta vara på 

fritiden och umgås ute, spela spel, eller passa på att ta en långtur på ön.  

Många glada (och lite trötta) hälsningar från värmen och solen /Elin & Villiam!       



 
Lektion i marinbiologi 

 

Personallogg: 
Hej hopp! 

Det är så underbart att äntligen få vara ombord på Älva med min mentorsklass. Det har varit en hel 

del oro att resan kanske inte skulle kunna bli av på grund av pandemin. Men nu är vi här, så himla 

kul!  

Idag hade jag lite lektioner om hur hårdbottensekosystem fungerar och eleverna fick även planera 

sina undersökningar som de ska ha imorgon. Jag har haft klassen sedan deras första år på Marina och 

jag kan säga att de verkligen mognat som marinbiologer under sina tre år. Nu är de rutinerade i sin 

planering, de börjar direkt skriva hypoteser, planera undersökningen och skriva ner det som ska 



göras under morgondagen. Häftigt att stå på sidan av som lärare och bara finnas som stöd när de 

själva klarar av att göra de flesta delarna utan så mycket hjälp från mig. Jag blir så stolt! 

Efter mina lektioner skyndade jag mig iväg för att unna mig en härlig glass i solen. Dock hade solen 

gått i moln, det blåste och glassen var inte speciellt god. Men jag är glad ändå för jag är där palmerna 

bor och eleverna är snälla och besättningen är härlig      . 

Nu blir det lite kvällshäng i salongen och kanske även en promenad. Ha det topp! 

/Linda 

 
Skulle ta bild på radarn, men det fick bli på den fina ratten istället. 


