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Skolsegelfartyget Ellen 

Skolsegelfartyget Ellen finns på Beckholmen, Djurgården i Stockholm och är ett fullt 
fungerande segelfartyg. Miljön ombord ser ut som den alltid gjort och har inte genomgått 
några förfulande renoveringar. De har många seglingar med grupper, kolloseglingar och en 
del skolklasser. Seglingarna varar oftast 3 eller flera dagar då man vill ge en autentisk 
upplevelse av hur livet ombord är. Ellen har alltså inga föremål att visa och berätta om utan 
här är det den historiska upplevelsen som är i centrum. En stiftelse driver fartyget med några 
anställda och ett stort antal ideella besättningsmän. De har en vision att vara ”Ostkustens 
ledande marina verksamhet för barn och ungdomar”. Skolseglingarna som planeras ska 
omfatta 3 dygn till sjöss. 
Detta vill de berätta om:  

1. Sjöfartsliv 
2. Transporter på Östersjön 
3. Fartyg 

Före seglingen: 

• Se på film som visar livet ombord på Ellen. Ordlista med vanliga termer. 
• Fundera på och räkna: Hur mycket vatten gör en person av med på ett dygn och hur 

mycket behöver vi ta med oss?  
• Fundera på och uppskatta: Sopor – hur mycket plats tar sopor? Inga sopor kan slängas 

medan vi seglar, så hur kan vi göra för att minska på sopor? Hur mycket sopor måste var 
och en ta med sig hem efter seglingen? 

Under seglingen: 

• Hjälpa till med alla förekommande uppgifter på ett segelfartyg som seglar.  
• Praktiskt grupparbete, alla behövs och har en viktig uppgift. Vara i nuet (finns ingen 

uppkoppling) 
• Arbeta med uppdrag när de inte är direkt involverade i seglingen; Aritmetisk serie, 

sjömanskunskap, använda timglas, Arkimedes princip, hur kan båtar flyta, navigation, 
block och talja, laga och förvara mat, varför man inte kan simma ikapp ett seglande 
fartyg, hur ett ankare fungerar, transporter på Östersjön, olika fartygsmodeller och deras 
användning mm 

Efter seglingen: 

• Gå med i vänföreningen. Bjuda in till kollo. Bli en av Ellens ambassadörer. 
• Skriv en berättelse om hur det var att segla med Ellen. 
• Ta reda på: mer om ekolod, sjökortssymboler och knopar, transporter på Östersjön, 

fartyg som seglat på Östersjön. 

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam. 
Pedagogiskt projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2018. 
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