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I Nordplus Junior-projektet ?Start with Yourself? har eleverna på Sveaskolan i Malmö,
tillsammans med skolor i Lettland, Litauen och Island, studerat begreppet hälsa ur fyra olika
perspektiv: miljöpåverkan, drogmissbruk, motion och matvanor. Syftet med projektet har varit att
få eleverna att bli mer medvetna om sin egen hälsa och vad deras val av livsstil kan få för
effekter för dem nu och i framtiden.

? Du lär dig mycket mer genom att träffa människor och att verkligen uppleva allt som man i
vanliga fall bara läser om, säger John Dennis, teamledare på Sveaskolan och koordinator för
projektet.
Att samarbetet skulle komma att handla om just hälsa och livsstil beror på frågornas ständiga
aktualitet, inte minst bland unga människor. Det är konkreta problem som många unga kämpar
med idag: för lite motion, för lite sömn, dåliga matvanor, drog- och alkoholmissbruk och
miljöpåverkan som kan resultera i negativa hälsoeffekter .

Övningar i vetenskapligt problemlösande
De fyra deltagande länderna har ansvarat för varsitt av de fyra valda ämnesområdena inom
begreppet hälsa: Island ? miljö, Sverige ? missbruk, Lettland ? matvanor och Litauen ? motion
och fysisk aktivitet. Eleverna har fått närma sig frågorna genom att tillämpa vetenskapliga
forskningsmetoder. Varje skola har fått utforma enkäter, göra research inom sitt ämnesområde
och sedan presentera sina resultat för de andra skolorna.

Spännande studiebesök
I utbytet har det också ingått resor, då elever och lärare har besökt varandra i respektive land
under ett antal dagar. Besöken har blandat teoretisk undervisning med sociala aktiviteter och
olika studiebesök. I Sverige fick eleverna besöka narkotikapolisen och möta före detta
missbrukare. På Island gjorde man en exkursion till ett miljövänligt kraftverk och besökte en
återvinningsstation. I Lettland stod ekologisk mat på dagordningen, med bland annat besök på
ett eko-bageri. Och i Litauen handlade det förstås om olika former av fysiska aktiviteter, bland
annat ridning.

Lärorikt på flera plan
Enligt John Dennis har projektet har varit mycket givande på flera plan. Genom utbytet har
eleverna inte bara lärt sig mer om ämnet hälsa utan också om sina grannländers kulturer, om
varandra och om att samarbeta över nationsgränser.
? Förutom bättre kunskaper i engelska ger det också eleverna en möjlighet att uppleva andra
länders skolsystem och se dem i relation till sina egna, konstaterar han.

TEXT:
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Elever från Sverige, Island och Lettland på
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