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1 896 464 EUR till EU-projekt ska göra naturvetenskapliga 
ämnen mer attraktiva 
 
Fredag 19 november beviljades det gränsöverskridande samarbetsprojektet ”SMIL(E) – 
Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa)” 1 896 464 EUR från Interreg IV A 
Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet. Genom att ta fram nya gemensamma metoder, 
material och miljöer för undervisning och inspiration inom naturvetenskapliga ämnen ska 
projektet göra dessa mer attraktiva för barn och ungdomar i regionen.  
 
- Det är viktigt att ett initiativ som SMIL(E) får stöd och kan bidra till att lösa problematiken med att allt 
färre väljer den naturvetenskapliga vägen. För att öka intresset hos barn och unga för naturvetenskap, 
teknik och matematik krävs det att skolan hänger med i tiden och möter eleverna så att deras intresse 
består fram till dess att de ska söka en högre utbildning och ge sig ut på arbetsmarknaden. På lång sikt 
kommer SMIL(E) vara med och bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Kattegat/Skagerrak-regionen, 
säger Henrik Ringbæk Madsen, ordförande i Styrkommittén for delprogram Kattegat/Skagerrak. 

 
I SMIL(E) sammanförs de nationella satsningar och strategier som hittills tagits fram. Projektet blir alltså 
en första insats för att arbeta fram gränsöverskridande nya modeller/strategier för undervisning i 
naturvetenskapliga ämnen runt om i regionen. I projektpartnerskapet ingår partners från Sverige, Norge 
och Danmark med stor erfarenhet av utbildning och kompetensutveckling. Partners finns representerade 
från kommuner, regioner/fylken, näringslivsorganisationer och högskolor i regionen. Ett direkt samarbete 
kommer att ske med lärare och elever som är projektets huvudmålgrupp. På sikt kommer projektet att 
bidra till en ökad balans och hållbarhet på arbetsmarknaden i regionen. Metoderna, materialen och 
undervisningsmiljöerna kommer att tas fram, testas och utvärderas av projektpartnerna. Genom ett 
aktivt spridningsarbete kommer de sedan att tillgängliggöras i regionen genom en digital kompetens- och 
kunskapsbas. Projektets resultat ska bli möjliga att använda i utbildning för alla åldrar inom grundskolan 
och gymnasiet. 
 
- Vi i Norge, Sverige och Danmark måste träffas och samarbeta mer och utnyttja kompetensen och 
möjligheterna. Vi delar inte bara historia, språk och kultur, utan också utmaningar och förutsättningar. 
Att samarbeta om att lösa våra gemensamma utmaningar och skapa gemensamma skandinaviska 
modeller och tillvägagångssätt är nödvändigt för att uppnå bättre resultat och utnyttja potentialen som 
finns i regionen. SMIL(E) har ett spännande arbete framför sig och vi önskar projektet lycka till, avslutar 
Ringbæk Madsen. 
 
 
Läs mer om godkända projekt och Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet på: 
www.interreg-oks.eu 
 
 
 
FAKTA: SMIL(E) – Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa). 
 
Projektledare: Håkan Cajander, håkan.cajander@utb.halmstad.se, Tel. +46 35 172245, Mob. +46 706 840458 
Projektets budget: 4 012 308 EUR 
Beviljat belopp: 1 896 464 EUR 
Tidsram: 3 år 
 
Projektpartners: 
Halmstad kommun - Lead partner 
Telemark Fylkeskommune - Norsk prosjekteier 
Övriga partners:  
Högskolan i Telemark, Naturfagscenter/Universitetet i Oslo, NHO Telemark, Skien Kommune, Gjerpen Barneskole, 
Kragerø Kommune, Sannidal ungdomsskole, Region Halland, Varberg kommun, Silkeborg kommune, 
Naturvidenskabernes Hus, VIA University College, Læraruddannelsen i Silkeborg, Silkeborg Tekniske Gymnasium, 
Rønde Gymnasium, Bjerrringbro Gymnasium, Region Midtjylland 
 
 
 
 
 
 



 
 
Styrkommitté Kattegat/Skagerrak 
Kattegat/Skagerrak är ett delområde i programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. I Styrkommittén för 
delprogram Kattegat/Skagerrak sitter politiker och representanter för sociala och ekonomiska aktörer från hela 
regionen. Styrkommittén leds av ett presidium bestående av: Henrik Ringbæk Madsen från Region Nordjylland, Göran 
Johansson från Västra Götalandsregionen och Gunn-Marit Helgesen från Telemark fylkeskommune. För mer 
information om programmet och lista över representanter se: www.interreg-oks.eu 
 
Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 
Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett skandinaviskt samarbetsprogram inom det Europeiska territoriella 
samarbetet. Programmet finansieras genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden och norska Interreg-medel. 
121 miljoner Euro ska i perioden fram till 2013 användas för att ge stöd till gränsöverskridande projekt för att skapa 
en stark och konkurrenskraftig region på tvärs av landsgränserna i sydvästra Skandinavien. För mer information: 
www.interreg-oks.eu 
 
 
 
För mer information: 
Ida Elsing,     Henrik Ringbæk Madsen,  
Programkommunikatör,     Ordförande för  
Kattegat/Skagerrak-sekretariatet   Styrkommitté Kattegat/Skagerrak 
+46 (0) 767 75 55 10    +45 20 26 06 55 


