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roRoRÞ
ÍrolJ.spel 1e¡er tanken ti1ì teater. - 3t'e1l. ran
spel= aoa i ak¿r.er,i sk r,.¡nde¡'vi sni n9? , iL ce ti dl

typen rnäter r-'an f ekti skt.
fyll cie av i nI ÊveI se i en, scr.F

situation - uten kontroJ.l,

1eai,.t;on?: av cen
Starka reaktioñErr
nran t ycl-1 er, absur:
utan vett.

i'en inlevel-selijrmåqan är just det vi är ute efter,
- att neC kunskaper och eçna erferenheter sorn

qrunci, granska verkligheten i ett helhstsnerspel"tiv
och t o rn se r,öjligheter till f örbättri nga:.
I nlevelsen är en krait.
Rollspelet ä¡ att ikLäda sig en ennõn roll än Cen

egna och mêllnriktat genc,nföra en aktivitet enligt
givna spelregler.

Jag har so¡ l,ärare och verksam ser.häLlspLanerare
använ*, mig ev rollspel i många å¡. Tekniken har
efter hanc 1örbättrets, bl a av Terbjörn:tockîelt.

Proj ektet att utvärdera våra s9el, med oeciagogernas
granskning, hai' verit en intressant erfarenhet oå
rnånca sätt.

iaç är glad över ett ha fått sLutlöra projektet
meü en reppert ocl'teckar aIJ.e¡ särskil+, ^Jils för
ett _oott sa¡,e rbet e.

fuÐ^r
Denna rapport har i huvudsak syfte att redovisa
de erfaräirheter som vunnits vid ìnstitut'ionen för
landskapspìanering av ro'llspe'let som pedagogisk
metod.

Rapporten kan då utgöra ett underlag för dìskus-
sioner med syfte att ytterligare förbättra meto-
d'iken och bättre finna ut i vilka s'ituationer/pro-
jekt som ro'l'lspe'let är användbart.

Tack, Lennart och alla andra som varit 'involverade'
för stort engagemang och för fint samarbete.
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frarnväxt och Planering

spelet som pedagogisk resurs
so elk o nst ruk ti o n

ilÅcñA nÅu'
t'taterialet är digponBrat i2þ avsnitL, alla med ruÞriker son,

berättar om innehållets relation tilL projektet'
Avsnitten är lnordnaoe i kapitel, vars beLeckninga! vtsar
rapportens sl*).a upptlyggmd - och avsj,kL, att beskri va pro-
jektet, oess tillkomst och genomförande samt aÈt diskuLera
erfarenhetarna.
Osn utanförsLåencle¡ spelintress€rade läsaren ksn kanske läsa
bakifnån. Läs sluLorclsn och sök svar på ev frâgor i Èexten

f carn lii r.
För aIlã erÞjud€s toöJligheten tiLl snabbläsnin9 och överblick
genom att hoppa över det inoragna, finsLi)'ta' Det är reflexl-
oner, förojupningar aller sioospår.
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Bakcrund

Planorlng, lnte ml,nsb planerinq av by99d mlIJö, kräver ett
vlssL mått av inlevelsalörmåga.

I nlevel.selörrnåga är visserllgen Bn rp€BsonlJ.g utrustninqn,
vI är mer oller mlndre begåvade härvidlag. llen vi kan pAvar-
kas, vl kan uppmärkEammas bahovaÈ av den och vl kan säke¡-
llgen öva den.

Denna sllmänlrunanlstfskô ssp€kt är bara ett blancl många
nottv ?ör ôtt använda roIIcpeI I undarvlaning.

Etù me¡ terþdlat peclagogfskt motlv är möJl19heùen att göra
eIJast kompllcerade, avAröverbllckbara lö¡eteelse¡ gripÞara
lôr eleven. Genom att anlägga eLt bestämt perspektiv på
helheten, se löreteelsBn msd någon J,ntrassbnts anspråk aller
nAgon brukares ögon, kan el,even sllppa (upplevda) krav pâ
att behärska helhetan och alla cless komoonenter. Att känna
¡Adana krav ksn lör många €Ievsr bli helt blocksranda. RoIl-
epeleÈ legitimerar elt mJurare nä¡mande.

Elever stäIIer ofta stora krav på realism i sin utbilCning. Det
kan mötas med övningsuppgifter, där kunskapsstolFet tillämpas
i situationer soñ formuleras så verklighetsnära son möjligt - i
rruppdragrr. Det kanske är att tãnja på spelbegreppet, men det är
fortiarande fråga om att försätta sig i en situation och dra
slutsatser ur erfarenheten.

RoJ. 1speJ., spel i landskapsarkitektutbildningen är intressanrua
ur flera synvinklar, t exi

krav pâ realism

inl,evelseträning
anspråksLösare sätt att nalkas komplexa förhål.landen

effektivitet
motivation; undervisningen/inLärningen blir roligare
större akti vitet
behov av omväxLino

Denna Dekapltulation av någDa viktlgare aspekter på spel
som pedagogisk möjIighet, tecknar Bn allmän bakgrund tilL
ett försök som genomförts vid institutionen för landskaps-
planerlng vid Sveriges LantbruksunivBrsitet.

Försöket var i nte nåqon 'introdukt'ion av nymod'igheter i vår
undsrvisning. Tvärrom har vl 1änge använÈ DolIsPeIet, i
synnBrhet I det tredJe läsâ¡ets möte med den kommunala pla-
neringspDocBgsEño
Syltet var nu att medvetet plöva och utvärdsra skärpan i en

und€ rvi sni ngs lo rm.

Avsikter



TilI avsikterna hörde också att fâ ett vidgat samarbetete med

p edagog er.

Föreliggande rapport är en avrapportering av projektet, base-
rad på erfarenheter¡ diskussioner och slutseminarÍum. Pedago-
giska institutionen i Lund har inte medverkat i denna, de¡as
medverkan avslutades med slutseminariet. De har saknat resur-
ser till avrapportering - imf bilaqa 1.
Rapporten ä¡ sâlunda skriven av projektledaren i tjänsten med

Nils Tror,rald (Pu-enheten) som medförfattare. Han har sålunda
granskat, lämnat värdefulla synpunkter och bidragit med inle-
dande preciseringar.

Proi ekto roani serad undervi snÍ nc

När vi numera använde¡ rollspe)., ingår de nästan undantegs-
Iöst i projekt. Vårt försöks huvuddel är förlagct till slut-
fasen i en projektorganiserad kurs.

Det finns därför anledning att i rapportens början redovisa vad
man avser med projektorganiserad undervisning. vi har valt att
vid denna redovi"ning u[9å från pedagogen Kjel] Askeland (tgZg).

trl sin egentliga betydelse lnnebãr projekt ett rförsfagr - något som

man kEstar fram gom en lösning pâ ett problem. I modernt sprâkb¡r¡k
används proje{<tbegreppet om större företag frrm t ex forsknlng
eLler utvecklfngsarbete¡ där flera människor arbetar tlllsammans
en viss tid: forsknlngspmjekt, utveckllngsproiekt osv. Sâdana
projekt har oftast en konkret och väl avgränsad uppglft gom skall
1ösas. ProJektet bedöms med hänsyn till hur man lyckas lösa upp-
gl ft en.

Det ä¡ egentligen nâgot av en olycka, att man använder projektbegreppet
ocksâ i pedagogiken och utbil dni ngssy stanret. Proj ektorienterl ngen och
de olika projektorganlserade studiErna har nämligen helt andra avsikter
och kännetecken än projektmodell,en i forskning och utvecklingaarbete.
Dst pedagogtska projektbegreppet är knutet till tanken på kvalificering.

ch inte en strategi för
örklarar en rad nega-

Gñ--EEã'ËFãæTãffiiãriifñi ng ) .

Projektorienteringen tar sin utgångspunkt i att eleverna är aktiva
och intresserade, och att datta måste vara €n del av läroprocessen,
om d€nna skall bli effektiv. Â and¡a sidan har intertak!ivitettr
nAgot dlrekt pedagogiskt aganvårde, pâ sâ sätt att all axtivitet
skulle vâra av goclo. Det linna stud¡nter gom kån vara aktiva och i¡ì-
hämta mycken kunskap från ctt gto¡t områd€, men om denna kunskap
mynnar ut I sn ostrukturerad ekl.ektisism¡ kan den knappasL b¡dömas
som an kvalifikation. Den peclagoglske uppgift som ligger i projekt-
orientaringen är att etablera en struktur fij¡ aktiviteten. Arbetet
och inlärningen får lntc I'lyta ut och bli an lnsEts vilken som helst.
Tanken är att man akall uppfatte proJektan som att lnträngande i att
områda, ett excmpal¡ ett tame aflar att problam.rt

Projektorganiserad undeDvi6ning är en strategi för inlärnin9
som innebär fötjande pslnciPBD¡

1. Exemplarisk princiPr dvs att utifrân ett ämnesspeciffkt
problsm förstå ämnets struktur, fâ helheten.

2, Empiriska principen, dvs att fâ kunskap genom direkt
konfrontation med verklighBten.



3. Tvärvetenskap, dvs lösningen av ett projekt kan innebära
att kunakap inhämtas från mân9a ämnesområden'

4. Deltagarstyrning där eÌev och lärare fungerar i ett dia-
lektiskt förhåLlande¡ i en likvä.rdi9 dialog.

5. problemen bör ha samhältsrlt"u"n", d v s ett förslag till
lösning 8v problemet¡ som kommer även andra än eleverna
tilJ. godo.

För oss är'?uppdraget'r den naturliga proiektorganisationen,
d v s den situation som varje Landskapsarkitekt möter sor¡

konsult eller tjänstpÍìêrl¡ Vårt problem är att inte bli produkt-
fixerade, vi d uppdragets resultat.

Landskapsarkltekter är en yrkeskâr sorn figurerar pâ månqa

sätt i den fysiska planeriñÇeîr

verksamhetslültet är ornhåndertagsnd€ av cjcn fysiska milJön i Êl'I8
dess former uLanlör byggnaclsn - att förijrrtlra eller vârda den. 0et
gker sonr konsult eller tJänsLeman antlngnn t kommunernas verksLä1-
Iande resp sLrateglska ptanerlng eller i riks- och raglonplanering
i såväl samordnande som ssktortell mening.

Landskapsarkitekten är försIagssLä1lare. När han pJ.anerar ny

miljö i sbort eIler snrått, lörutsiibl"er det att han har kurp
skap om m1Ijöns alla beståndsdeLar. Deb är givetr men det
innebär också atb han måste kunna förs!å atl rätt folka upp-
dragets prograrn¡ och atl han har förrnåga att leva si9 in i
hur andra än han själv kan tänl<as uppfatta och använda den

nya miljön. är det Bn klok arkibekt, är han också medveten
om att hans arbete skall kunna förstås av defn som tiII sist
har att besluta.

0lba är Landskapearkitekten en t etL större arbetsl'ag' Dâ är det hans
ansuar att bolka landskapets förr¡tsätLnirgar och att forlna det nya -
I stadEn lmallanrunn¡enl¡ ytorna mellan husen, meIIan kvarteren, mellan
9t6d9delBrna. tr¡Bn det sker I samarbete mBd sndra kompetenser. ULan

aarnerbetsförmåga är han värdelös.

L¡ndskapssrkftakt¡ne kunskapebahov är omäÈligt. UarJe problam¡ varJe
nytt planartngstlllfäIle akapar nya kunskapsbehov - I den egna
analyscn ellar genom frâgorr/krev från omgivningen. Här går landskaps-
arkltakten en ständlg bal,ansgâng mellan ambltioner och vardag6ns
beoränsninoar.

oen tvärvetenskapliga karaktären är doninant. oen har också utprä9lat
strategiska inslag¡ d v s att söka kunskap relevant för problernet och
de tär*<bara linjer som goda lösningar kan tänkas föJ'ja'

Det är sâlunda lngen bitlfällighet att ebt spelprojekt vuxit
fram vid institutlonen för landskapsplanering pâ I'antbruks-
uni v ersi t et et .

Vi har ovan diskuterat principerna för projektorganiserad
undervi6ning och försökt relatera detta tiIl landskapsarki-
tektens verksamhet. Vi har sagt att yrkef kräver inlevel.se-
förmåga och andra dimensioner¡ som kan utvecklas i roll-
sp eI et.

LAt oss därfijr närmare studera roflspelet som fenomen.



Soelbeoreppet

vad menar vi med spel? Frågan är berättigad. Begreppet är

nämligen oklart bå'de språxii9t och kultureltt' Relaterar man

det till den vetenst apiiga dãscÍplinen, är det nödvändigt med

precisering och avgränsning'

SpeIteorlnharrötterblahoemtlitären,åtminstonesåIångttillbaka
somhosFredrlklliP¡euesBn,aomövadeslnaofficerareitaktiska
och strategiska krlgsaPel.

Sociologtsk uppslagsbok de?Inlerar sPelteori som rrett lormaliserat

sätb att rran ,i".ã-grvna löruLsäÈbningar studerB situatroner, där

beslut, konFlikÈ, "oãt"I 
lnteraktion, förÌrandlingar etc skall ana-

lysarastt. Aktörerna s€s som spelare m€d straLegler tiIl sltt för-
fogande. Ual av atraLegier pâverkar ctat egna utbytet av spelet'
llksom motaPe).arnas.
DeL är tillËimpbart pa allt Ifrân stormaktsreleLloner tltl famllje-
gräl.Frânmtlltäransatrlds-ochlörsörjningsstudierärinLest6-
éet 1ângt tlll |'öretagens produkLlon och ilrarknedalörtn9..5peI-
teorln h6r Bn vlktlg ioll inom allmän basluLsteorf, praxeologfn'

RoIlsPel är snävs¡e. De definieras I 5'[J' sorn då en indivld håndl€r

I enllghet med lö¡vänbningorna I en roll enligt mer eller mindre

väl'u!årbstadereglerl'ijretLriktigtbeLeendeirollen.0ltasttar
ÍIera Inblandade ã]tla roLl.er lör aLt k.lar9öra komplexa slLuatione¡'

De spe'l vi talar om i proiektet_hör i första hand hemma under
den senare def initionen, är rol'lspeì .

Vi har apeciFj'ka pedagoqiska behov att 9e eleven möjlignet att fjärma

sigfrânkomplexaprob}ørrelJ'erförhögaambitloner-sttkommarUnE
flustDaÈj,oner av oLika slag g€nom att anlägga ett ngrooperspektivn¡

att ge sig sjäIv rätten att göra fel, att ta steg för steg i vaDdag-

liga händelsakedjor.

Det l-rarrdlar om att f örsätta sig i andra personers stälÌe i
varddgliga situationer som brukare, besLutsfattare eller exper-
ter av oLika slag.

RelaLionen nrollen subjukLeL och objokteL bUhandlar rollspelet på

ett helt omedalbarL sätL. I speleb är rlccrr fysiska miljön närvaranrle

sorn arena, beskrlven, finqaracJ eller fôrpsLällrl nâ nå9o! sätt som

är gønonsarnt f ijr all B al(LörBrna.

lvârundervlsnlngäÌdeÈtsintressant:inlev€IsBnlettrörasi9
gemm en mIlJö, lÁne t d€n, g€nom Irurmr efLar Irumr' att alltså
kunna förestâlia ei9 effekterna av ldáer och lörsIa9' att förutse
upplevelsen¡deLärenväsentligdelavprollesslonen.oeLärnå-
got 6om landekapsarkltekLen uLvecklar vldare I hela eitt Iiv¡ men

som grundlä99s I undervlanlngen' Hur 9ör vi det tydllgt?

Vi har avstått frân att titlämpa mer komplicerade sPefmodeller'
Våra tidigare - rIìEñ otestade - erlalgnheter säger oss att man

kommer 1ångt med mycket enkla spel.

Den Fysisxa planeringen innehâller naturligtvis i de fl'esta av aIIe
slnaaspektersj'tuation€raomanslutertilldeninledandedefinitionen.
Kommunen 

"o|n "rln" akiljer sig inte så mycket från fbretaget. Eesluts-
fattsndet kompliceres oock ytterligare av dernokratins kr¿v'

Gemmårenharvinågra9ângerprôvatstörre,färdiglor;r.,rleradespel.
modeII€r,tex0lofl¡lärnerydskommunspel.ViharemellÊrridtycktoss
finna aht våra mer närliggande rruppdragssimuleringarrt kor"pletterade
och fördjupade med erkla rollspel har varit mg så givande'



Lât oss även förankrå rollspelet som inIärningsmetod i senare
ârs Forskning runt hjärnans kapacitet.

Sperry - som fick nobelpriset i medÍcin 1981 - har visat att
vår hjärrkapacitet betydligt bättre kan utnyttjas om vi i t ex
undervisningssammanhang mer utnyttj ar 'thögerhiärnakti vit eterlt.

Höger hjärnhal.va är mer än vänster Ínvolverad i känslor¡ konstt
musik, färger, helhetsupplevelser etc. Debta utnyttjas i ro11-
spelet¡ sorn kräver känslo-inlevelse, helhetsupplevelser och
förståelse för hur andra människor tänker och handJ.ar.

Geno¡rr spelet engageras därför inte blott vänster hjärnhalva
med sin specialisering på Iogikr matematik¡ språk, detaljer
etc. uLan även höger halva. Förenkl,at kan vi säga att vi genom
rolJ.spelet utnyttjar hela vâr hjärnkapacitet och bidrar föLj-
aktligen till en effektivare inIärning och förståeLse.



LÌqLT - F tlÈârenh et eÎ
-'sanväxt och Planering

Erfarenheter

0m vi begränsar oss tiII den kurs som detta projekt till-
lärnpats pâ - Pr 1 - och dess föregångare, har där spel av

olika former envänts som redskap för att l.ösa en rad pedago-
gi ska problem.

uestuderand"s!.@haraIItidvaritstort¡tfduis€normt.
t,edagogiskt rotlGffiFãrenkllngar eller konstruktloner accepteras
ints, övningsuppgifter I planeriÀgsämnet skall vara verklighetstrogna.
ÀLt formule." rãi" uppgifter som truppdragrr har då legat nära til'l
llancls,upporagsomförankrasikommunalaplaneringshandlingar.
SAdanaimitatloneravverklighetenärocksået'tslagsspel.

lntroduktionen tiII kursen är ett svârlösL proÞ1em' Hur 9€ eleverna
eî-Iãiffiõi?attntng pâ l'örhand om kursens avsikter och resultat,
när huvudmålen för kursen är att skEpa förstâelse för den kommunala

planeringen Eom pDocsss och att öva planeringearbete. De berörda'b"gr"pp"n skall ju göras begriptiga jusL genom övningar. DeÈ är själva
Poä ng en.

uklara Försök att förkla¡a 6kaÞar frr¡stration. Att avstå .Iikaså.

proÞl8men är inte nya. För att möta dem har vi prövat oLika
sätL att formulera övningsuppgiftBrna. vi har sökt formulera
kur:programmen så att sjäIva arbetsgången ger en röd tråd, en

st¡'r,ktur att haka upp erfarenhBterna på.

Inlevelseträninq är gom framhâIllte en viktlg del av utbildnlngen. Det
gatter bâde boendets vI1lkor och beslutfattandeta¡ och därtil), rums-
upplevelsen ¡om ¡ådan. Rollspelet ger möJlfghet ett löraätte el¡even i
altuationer¡ där både rollparaonligheten och epeleta tär*ta miljö kan
välJaa tämtlgen fritt - antlngen av läreren (-arna) eller lärare och

elever emgllan.
Ett spel kan föras över ritningar av en tärl<t miljö och konstrueras så

tex

- att eleven sÞelar en i omrâdet, boende person, som skall beskriva hur
det är att kotnma hen:'man kan dâ variera (och begränsa sig betr.)
färclsätt och olika miljöfaktorelr och rollpersonligheLen - allt go¡
olika synvinkLar.

- att ritningsförslag granskas; där kan man välja olika tilIläl'len i
beslutsprocêssêrì - diskussion, yttrande, granskninq med berörda, på

starlsplanekentor¡ i byggnadsnämnd o s v.

- att rollpersoner rör sig i ritningarnas tärf<ta miljö som ovan kanske¡
men koncentrerar sig på att beskriva den tär*ta visuella niljön¡
d v s vad man skulle se omkring sig om förslaget hade förverkligats.
Eleven förmâs här genom rollspelets förer*Iingar och engagemang att
nkrypa in irren tvådimensionell ritning och 9e dem både tre och fyra
dimensioner - rumssekvenser under rörelse. (Nåqot alla arkitekter
förväntas kunna, men som är svå¡t. Oet kräver íjvning.)

Vi har hå1lit oss till enkla rollformuleringar där agerandets
förutsättningar hämtats från elBvens eget liv och erfarenhetert
roLlstratBgier från hans egBn ideologi eller ellmänna kännedom
om andra - ibland stöttat 8v viss inläsning av tekniska upp-
gifter, aktuellt utredningsmatBrial eller debattartiklar.

Rollspelen har nãstan undantagslöst variL sådana där slevgr och
handl€drrå deltagl!¡ m€n m8d sl€vernâ som aktlvâ deltagare, medan

läraren glvlts en roll av mBr perifer karaktär. Tari<en är cen att
han skall kunna stött8, ubveck)'e t o m korrfgere spelet utan att
I rlva sönderr sPelsituationen.



Framväxt och olanerinq

Det har av och till under ganska lång tid diskuterafs en mer

systematisk utvärdering av rollspefet som undervisninqs- och

intärningsmetod vid vâr institution. I anledning härav togs

dels kontakt med SLU:s pedagogkonsult, dels med peoagogiska

insLitutionen i Lund.

Institutionen sökte även Pengar för utvärderingen ur SLU:s

pedagogiska utvecklingsanslag. En reducerad summa beviljades'

planeringen av spelen genomfördes - med tanke på utvärderingen -
i samarbete med Lunds universitet. 5LU:s pedagogkonsult Nils
Tror¡a1d var Iikaså invol.verad. Projektledare, till.ika ansvarlg
l.ärare f ör spelproj ektet, blev Lennart l\lord, och proj ektansvarig
professor 01av 5kage.

Eeslutet om reducerade medeÌ innebar att tär*t ambltionsnivå sänktes

till en tredjedel.
Ursprungligtp"os"á.bestodavtredelar¡forrnuleringresp.utvärde-
ring av spel t kJrsrn pr l och ett'rkonpendiun¡n som bakgrund till

.speltolkningarna.Projektetskulleresulterai¿¡¿rrkeldokumentation
i'ett rappoit,utt ast mãd generella slutsatser och en gernensam utvärdering
för de båda instltutisnerna. LlnJenämnden skulle få en presentation och

ett utvecklingsseminariun skulle hållas vid Ínstitutionen. PU-enheten

har ansvaret Ëör att sprida erfarenheterna, och en förhoppning var att
forskarstuderende vid pedagogiska institutionen i Lund skulle intressera
slo för oroblemområdet.
Det Fötutsabtes sbt den pedagogiska analysen utfördes av en disputerad
peo8909.

Eantnlngen gev súåra àvvägntngar. Erfarenhetsutbytet mellan institr'>
' tlonernã betränsades och ãntalet spel.tillfäIlen mlnskades. ProJektet

gkulIe avrapporteras på erklaste aätt'

DetaljplaneringEn av proiektet skedde i dialog mellan insti-
tutionerna. Projektledaren redovisade t,idigare erfarenheter,
ârets föreslagna kursupp).ä99ning och efter hand formulerades
förslag till spettÍllfäLlen. Pedagogiska institutionen gav

synpunkter på spelutformningen och val av tiIlfäl'len'

Förslagen understäLldes diskussioner med intresserade l'ärare
och elevrepresentanter den 26 oktoÞer och den 11 januari, med

ett mellanLiggande projektledningsmöte den 9 december 1984.

Huvudintresset riktades mot rrområdesplaneskedetrr i slutet
av kursen, i vilke! spelen skulle få den dubbla upPgiften
att ge inbtick i del.ar av planeringsProcessen, men också
att med sin erkelhet göra det möjligt att korta n6r omrâdBs-
planeskedet i jämförelse mBd förs9âende kuDses'

Två speltlllfätlen valdes i tidigare delar av kursan för
tränÍng, korrigeringsmöjligheter och finjustering av observa-
tionspian6ringBn. Att dessa gavs fullt pedagogiskt vä¡de i
kursen är en annan sak, för projektet var de förberedande.

Uideoupptagning från det elsta apelttllfäI1€t planBrades'
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sPIILIì -; u¡sen Pr I

- sfel och utvälcering
-;?ncq,förandet
- h: ncer
- ^rojektel-s spel

- u2pföìjnin9

Kursen Pr 1

Kursen Pr 1 - projekt 1 - hade tiII uppgift att i landskaps-
arkitektutbil.dningens mitt ge elaverna en 9c)d uppfattning om

den kommunala pleneringsprocBss6n och dBss innebörd för land-
skapsarkitek,tens yrkesutövning, d v s en helhetssyn inför de

avslutande studi eârens fördj uPningar.

sanrhäLIslörändringar och rationaliseringsbehov gav hä¡omåret idén att
vända pâ skalordningen i kursen. I etället för att börja n'ed översikt-
lig planering och dãrpå föIjanda detatJeringar, skul'1e man börla i
uetaljplenens (stadsplanens) skala. 0ärmed vlnner man stö¡'re skärpa i
p).aneringens progra,nrrâgor - mJ.ljöns dimensioner och kvaliteter - pâ

Lortar6 tld. Frågan var om man kunds vlnna det utan att sarntidigt
Lappa överÞlicken.

Eæfl stlt.t

Pr I är ett projekt i ìandskaPsplaneling på korrununaì nivå' 0et är studiernas
hittilìs stôrsta projekt, mycket konrner ôlìtså att vðra nytt i problemstälì-
ningàr, òrbetsmetoder och arbetets pìanering och genomförande.
Projektet är ddrför ìârarstyrt i den nreningen ðtt förutsättnìn9ar och ranlar
för proJektets genomförande gives. lnom ramôrnð förutsättes studenten driva
sitt ðrbete med egnô initiativ.

Kursen ornfattar l0 poäng, bärjar den l4 novenrber ì983 och på9ár ìäsåret ut'
Den schernalagdô tlden onrfattar ì80 tirn¡nar. Det egna àrbetet uppskattas tiìl
220 t inrna r.

PROJEKTETS UPPLAGGNING

Vi söker en korrvnun¿l pìaneringssituation, Pìaneringsprocessen t¿r t'id, mån9à

är inblandade. Vi k¿n på skolan aldrìg helt efterliknà dettô, än mìndre deìta
Vi måste ersättô verkì lgheten nred sinruìerade firrutsättningar. Ni fár "rlppdrag
av kon¡rrunen" fär begränsade uppgifte|i det större pìanerìngssarnnanhanget.

Vad som styr oss nãr vi fornruìer¿r "uppdrðgen" är ðtt vi skall

o belysa den fysiska pìaneringens plats i den konrnunaìa verksam-
heten, sônrbònden nted ekonomisk och social pìanering

o äva förrnågðn ôtt ordnò den byggda mììjön och dess friytor till
en brukb¡r helhet i en gìven terr'artg

o öva för'mågðn ðtt orgðnisera pìanerings'och projektarbeten
sòmt redovìsô pìanarbetets ol ika skeden på ìämpl i9t sätt

Vì hali år, tiìl skiìlnad fràn föregåcnde , vàìt ôtt börja med detôìj-
pìaneringens konkreta hantering av nartniìjcin oclr byggò Yidare från övningarna
i årskurs 2, Vi vidgar sôìunda'perspeklivet frón terrängeffekternð ti'ìì en

heìhetssyn pá boplôtsens sociaì¿, estetiskð och pröktìska dimensioner,

Denna fôrtrogenhet nìed stôdens "basenhet" ar err fijrutsdttning för studier
av hõgre pìaneringsnivàer.

uen översiktl iga planeringen vink'ì¿r vi på tva sbtt, 0eìs sorrr en 9trôtegisk
planering dar ãvsikten är att hô got! besluts(rìdcrlà9 i förvaltniñg-'õþ'roces-ler,
i kornnunen. (l'1¿rkell och den fysiska rniìjcin är dùr en resurs bìand flera ì

små och stora budgetfrågor, ) Dels sorrr ìokaì iser'rngspìanering dár avsikten
år att väìj¿ cnvãidning ðv môrken på eîiTo-rnìri-ti9t satt utifrón ìdge och

egenskaper, De bSda begreppen är gtvetvrs bverlappande,

Lokaì lsering spìaneringen är probìenrstyrd. Vi väljer òtt vidga detaìjpìane-
uppdròget och ser pâ boplàtsens orngrvnìng. Vi anvander då begreppet disposi-
tlonspìan.

Den strðtegiska planerlngen viìar pt helheten, Vi välJer en tätort som pìa-
nerlngsenhet och k¿lìor planerlngen områdesplanerlng,
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iIGUR 4 Program för
rlutdel an av kursen

Nedan visas inledningan av programmet till kursens avslutande
skede. Det visar uppiãggning och prioriterirìQôrr Det är detta
skede som projektet koncentrerade sig pâ'

t,lanerlng aom 1 vErkllgheten tar âratal, eller snarare pågàr mer eller
mlndre ständi9t, akuIIã klaras lmm hö9st två arbetaveckor' Dä¡av

ef f ekti vi seri ngsbshovan. Dan öve¡siktli 9a pl anari ngans h elhet akarektä r

- öve¡bl'ickr¡ - 9ör att ?lar aspektar lnte kan utaslutas' De siu nedån

mAgte vara med för att elEven Bkall kunnå föratâ stacten'

Þfl 87/q

@ESKEDET t-8+'
Xursen ayfÈar t11l "rtt utveckla fðreståelsen för den korn¡nunala
fystska þlanerlngen... n. ProjekteÈ "... skall belysa den fysiska
planerlngens plats I den kotnmunala verksa¡nheten... " och öva
planerlngs f ðrrnågan .

vårlerar från konunun tlll ko¡n¡nun).

vl hâr vaLt sJu a8pekter

À. lraflksystenen
B. Grönstrukturen

D.

E.

F.
G.

Tåto!tens Eervlce
Tåtortens utveckl.lng
Rernl ssbehandl lng
PlanerlngsproceEsens skisser
områdesplanen I beslutsprocessen

VI narkerår J.andskapsplanertngen ned ett åigna två dagar åt Grön-
strukturenr l övrIgt ür det avsatt en dag åt vardera asPekten.

Efterhand
på så sätt

Àrbetet I
¡nåste 1 de
och vårdlera

Planor¡rf,dle,år Lunds tlitort. I några falt begränsàs vårt lntresse
lfil-ornråaet fnnanför yttre rlngèn. För ile yttre områdena nöjer
vl oÊs tned att note!â irur de aniluter tlII lnnerstailens EyEten'

vi arbetar 1'fira gruPPer, I1ka genon hela skedêt' 'Àrbetss¡ittet
*,ãrrãiã, trân üppgíft'ilri uppgtit. varje aspekt bet!àktas 1

Þrlnclp Ëon en ;'il¡nsklss" ocir-Ãvslutas rned eD raPPort eller skiss
Èo. et- grupPens åslkt.

som aspekterna behanillas såtter vl uPP dle¡n och bygger-üp-;; ãnkel "utstlillning" om gruPPens onrådesplanerlng'

gruppen krüver förbereôeIser. Planerll.=ltTÌ::å::Î11::Ï:
;iãÏ; ;;ii-;";;-;ãi.ni", sruPPärbetet eårrer rtt hantera
lnfortnatlon lnte att sanla den '--

vld fyrâ tl11fåtIen anvånder vI roll-spel som reilskap för âtt korn¡na

i[-""iãit"". pet år EàmtIi9ã kortà,-íitensiva spel aom förutEåÈter
lnlevãlser nyflkenhet och förberedelser'

ÀrbetetldeollhaasPekternapreclseraslbllagortlllföljanðe
äi¡ãi"pfi". BIlagorna' lnnehåIlilr s¡ledes lltteraturhånvlsnlngar'
i"i"ppärrt.r och hünvlÊar till plânrûàterlal, netodànvl3nlngar
¡a¡ot' tóskrlvnlngrr av rollspelena förutsåttnlngar'

Grupplndelnlngen ür EJordl e! aÈ era erfarenheter frAn t1dl19rre
iiii.tã""., (vl1í någon-Éyta Çruppr dlBkuterå rnedl Lennartl '



Spelen och prfnciper för utvärderinq

Projektet skulle svara bâde mot vârt utvärderingsbehov och
mot att genomföra kursen på bästa sätt.
Det kan tyckas vara en komplicerad utvärderingssituation.
Ingen ryggade emellertid.

Jämsj.des med kursplaneringen utvecklade projektledaren en rmat-
sedelr med tänkbara spelsituationer. Detta möjliggjorde en
öppen diskussion runt vad som borde bli föremât för utvärda-
ri rrg :

- våra sDfarenhEter

- k rev på reali sm i ilvnl ngarna

- inlBVeLseträningBn

- pedagoglska ellekter i frâga om komplexa förhållanden -
ll f rust retlonsl öse nderl

- elfektiviteten. Kan man fied spBL nå vissa utblldningseflek-
Èer på kortare tld och/eIIer med mlndre resurser?

Sex soel valdes.

De gex epel som valdes hämtades Från en rrkatalogrt med 12 spel-
tlllfällen, de flasta med flera elternativa rrspelregler'r, till-
sammans ett 30-taI.

oen nya kursuppläggnlngen, med dEn tydligqjorda âtsklllnaden
av den strateglska (lokaliserende) och dpn verkställanoe
fyslska planerlngen (snarare än överslktlta resp detalJplan>
rlng) skärpte behoven att göra männlskors insetser l, olane-
ringsn tydllga - t oll.ka roller med ollka ensuêr och lnflytande.
Avsikten är naturllgtvls atÈ landskapsarkftekben kan blr dukti-
gare att använda slna kunskaper om han Inser hur de tas erîot
och används.

I ntresset fokuserades på kursens avslutande områdesplaneskede,
vilket gav tid tiLl förberedelser och övning.

5t,:den Lund som livsmiljö ger utprägIade rintressentspelr,
d v s roJ.lspel, där olika gruppers âsikter framförs som plane-
rlngsunderlag ellBr kRitik - inklusive mötet/rkonfrontationenl
melLan olika kompetenser (direkt eller i yttranden).

l',å1et var ju 1 första hand att skapa förståelse för den kommunala
st:categiske pJ.aneringens organisation och villkor.

Ui har av tirJsskäl al.l.tid avstått från spelteorins strategiska spel..
Âtt genornföra sådana kring alterrìãtiv bÉÞyggelselokalisering ocn rnark¿rF
v:indning kan tyckas ).igga nära tilÌ hónds. t,en, återigen, vi väljer mot
bakgruno av våra er¡¿renheter Oe enklaste roLlspelen. !àrigenom fram-
håLIes beslutslatLan,Jets mänsklj.ga dimensioner, med kunskapsbehov ocn
-värderingar. Eeslutsteoretiska sysLe.m upplattas som en höqre ambitions-
nivå.

Testet kom ê att gälla effektivltetsaspektan samt i vad mân
spelet kan belysa komplexa förhâllanden.
Inlevelseträningen finns med. Att gestalt,a olika personer i
planeringsprocessen kräver naturligtvis inlevelse i deras resp
situatlon¡ deras kompetens och åsikter.
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De tidigare planeringbskedena i kursen är lämptigare för spel-
situatiãner där den rumsliga inlevelsBn lâr vara viktigast.

LutaljplanenhandlarjujustomaltordnaenkommandBbe;,yEgelsetill
un Þraktisk och trevlig miljö.
íti spositionsplanen gör det också, men där är valsituatior't, ;, mÉr don'l ne-

¡ande - vad bör li99a var?

Vi valde att rrövatt oss där.

med tvâ spel kunde vi vänja oss vld att spela roller med allvarJ'iga
avsikber och trimma observatlonstekniken. Samtidigt som spelen hadE en

bÉstämd och naturligrfur*tion i sttt kursavsnitt'

Real.ismen kommar med rautomatisktr med.val av rollîiguerer¡
som är lätt igenkännliga från boende och kommunalpolitik, d v s

som var och en har i sin privata erfarenhet. Kursens upptägg-

ning understrYker detta.

G enom fö ra ndet

Informatlon om spellnslagen i kursen fenns i kursprograrî och gavs

vid lntroduktion bâde vid termins- och kurssLart'

SpeIen utfördes 9Bnomgå€nde i fyra grupper med en handledare

i varje. Grupperna bestod av sex sturjenter. Handledarna vaDi-
erade meIIan skedena, vilket innebar att lövningsspelenl

endast berörde tvâ av 1ärarna.

Dessa två var med på alla spelen och var dessutor¡ van¿ vicl speì från
ticligare. Det var ocksl cjen tredje, meoan oen fjärde agerade Från sin
orclinarie yrkesroJ'I, en kommunal översiktsi:l'anerare'

ELeverna hade ingen tidigare spelerfarenhet, men de hade två
års kunskaper om närmi1jöns elementar hade ingående diskuterat
boendet villkor och hade med sit,t utbildningsval (om inte
annat) visat sitt intresse för människan och hennes vill.kor.
De är också vuxna människor med betydande Livserfarenhet.
Förutsättningarna var sålunda goda.

Observationerna organiserades med en pedagog från pedagogiska
institutionen vid varje grupp. Beträffande observationsteknik
och utvärderingsmetod hänvisas till pedagogernas beskrivning.
För spelsituationens deL, emellertid, uppträdde observatörerna
passivt, observerande¡ antecknande.

Den frjr observationernâ ansvarige hade diskussioner med eleverna efter
rõvningsspelenr. fn uppFöljande enkät genornflôrdes likaså.
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Hi nder

Vad kan utgöra hinder? Speltekniska problem finns givetvis.
Utformning¡ formuleringar och handledning kräver sitt, men

också vitjan hos speldeltagaren. Att spel.a en roll., att acceP-
tera en imiterad sÍtuatlon kräver av individan att man lättar
på skyddsnät, att man vågar bjuda litet av sig sjäIv.
Där är vi olika.

Elevenna upplevde observaLionBn som påträngancte. Nâgra sa att de

kände sig rutnyttjadet, av nå9on ouLredd anleclning.

Eleverna visade också viss irritation över brl.stande möJligheter
till förberedelser (?). Oet fâr¡ i jämlörelse med reaktioner vid
tlclfgare spel¡ sannollkt tolkas som uttryck för ambitionshöjnin9
p g a uLvärdaringsl'örsöket.

I ntresset för alte¡nativa pedagogi ska former är naturligtvi s

en viktig förutsättning. saknas det har vi ett svårforcerat
hi nde:.

Proi r.ktets spel

Som rtövningsspelrt valdes
tressanta sDel.. Särskilt
karaktär väsentligt Frân

sålunda tvâ för kursen i övrigt ir>
det första, A nedan, skilj er sig i
övri ga.

A. ERUKARPERSPEKTI V PA BOPLATSEN
Tolkning av lämnade detaljplaneförsla9¡ motvikt till alLt
det tekniska; I några brukarroller beskrives bI a hur det
ãr att komma hem - vad ser man, vad gör man? - genom att
leva sig in i en kamrats ritningar.

B. ] NTRESSENTP ERSP IKTI V PÂ DISPOSI TIONSPLANEsKI 55ERNA

Arbetsgrupp/tavti ngsjury bedömer lämnade pì-anförslag
(motsv kritik).

Det första ttövningsspel.etrr är en utprä91ad inlevelsetränin9. spelet är
som sâdant motiverat i detta tidigare skede av kursen. Det har ett själv-
ständigt pedegogiskt värde oavsett övningsbehovet För projektet.
Inlevelsen gäIler de båda aspekter som framhållits - i människors var-
dagsvillkor o.ch i runnmens forrn och karaktär. (Uilaga 3)

Det and¡a är mar kompllcerat¡ är ett spel i l'lera steg. specifika
rolloersonerakalldärbEdömaettanta].planlörslagoch¡ammanfaÈte
demlenreppor!erin9(tilrgtkommunalförsamling).Spelatinne.
håIler aâlunda sn tlilspBtsad värderingssibriatlon både mdd tank€
pâ saklnnehåIlet t förslagen och gruppclynamiskt aett. (Þilaga 4)
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SjäJ.va utvärderingen
fyra spel:

1. TÄTORT E.NS SERVI CE

riktades mot omrâdesplaneskedet med dess

ArbetsgruPP i Politiskt Partr
service. Finns det brigter? är
programmet?

2, PLANERI NGSSAÍTRAD

Sbadsarkitekten diskuterar tätortsexpansionen med

berörda intressenter (repr för jordbrukets¡ naturvårdens,
de boendes organisation m fl).

3. STUDI ECI RKTL

En förening har samlat medlemmar för studiBr av plarr
Förslag för tätorten - skal.l vi yttra oss? över vad?

4. Än OrrNÄOESPLANTN TTT POLITISKT REDSKAP?

Arb'etsgruppBn från förste spelet diskuterar frå9an
inför oaneldebatt.

SpeIen har alla otika karaktär och delvis olika syFten, men

tillsammans skal.l. de bidra till en helhetssyn.

oet fö¡sÈa är en mâIlnrlktacf ¡tudle utförd av en grupp människor

med närallggande tntresaen. Ana),ya och taktlk domlnErar. RoIl-
karaktärerna är aprtdda och tämll9€n v6rdagll9a (9räsrotrpolitlke-r).
Rollerna ä¡ endss! I vleg mân lntresselöreträdande¡ 1nga eger>
fntreagen. (ui).aga e)

Detandraapelstgällerocksålnllytande¡rnenrollllguaerrl¡lreprB-
aenterar tlara lnt¡easen och apeclftka kunekaper/yrkesroller.
Sakclabatt och maktapel komblnerae¡ planarlngens rspråkl kommer

fram. (uilaga ?)

Det tredje har som det första vardaqli-ga rollfigurer (hämtade ur bekant-

st "p.t ""i"en?). 
Tolkning av andras i¿éer dominerar. Gruppen skall också

här åstadkomßa en gemensam värdering' (bilaga B)

Det fjärde har eamma rollfigurer som det först8r nren spelet väneer sig
inât, handlar om makt och system. AnaLys och taktik dominerar:;'en 9ällEr
nu rol.Iernas egenintress€ - hur nyttjar jag/mitt parti deL här systemet
lör vâr politik? (b:.laga s)

Lärarna gavs sidoordnade roller - kommunsl pJ.aneringstjänste-
man i 1, 3 och 4, Iänsarkitekt i spel 2. Som sådana kunde
lärarna bistå sina soelgrupper med sakuppqifter och andra syn-
punkter utan att avbrYta sPeIet.

Det sista spelet videofilmades. Dessutom fördes en spontan
diskussion om det genomförda spelet¡ och spel i aLLmänhet.

oet är att märka, alt det apel som filmades i utvärderingðrn3 ka-
raktärlserades som det suâraste. Deb borttogs âret el'ter.
Fllmen är ändâ Instruktlv. spelete karaktär och rol,lspelets natur
framgâr kla¡t. tn redlgerlnq ttll henterbarare tid och elfektivare
budskao vore InLressant.

granskar stadsdelarnas
det nâgot för Parti-
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Uoo f öl 'ì ni nq

Kursen Pr 1 i sin nya tappning fungerade. Det visar kursenkät
och det syns pâ resultatet. utbildningsmåIen uppnåddes vä]'
studenterna var på oet hela taget nöjda. Kursen kunde upprepas'

DetvarlochförslgredanÞestämt.Ävenolnnranintehadenågon
uppfattnlng om resulIatet eller lnte delade den poslÈIva bedömningen

så skulfe xurseÁ-upprep€s - försöket skulle ha âtminstone två âr på

si g.

Uppläggningen blev såIunda dBnsamma l.äsåret 84fA5, med smärre
j ust eri iìeâ r.

KursÊn flck nâgot bättre schemaLekniska îörutsättninger¡ kunde börja
tidigare och med lärre kolllsloner.
33 gick kurgen mot 25 det första förstikeAreb'
Genomförande och resultat detta år påverkacles också av förändringar
I 1ärarbesättnlng€n.

En öve¡syn av utbildningens treOje år genomFördes under hösttermínen
och ledde till beslut att dela upp kursen Pr 1 på en översiktlig och
en gestaltande del. Oelarna skulle föras in i kurser under resoektive
professor (öp 1 och La 3).
Försökets resultat var därrned känt på förhand - kursen skulle Försvinna.
Det påverkade naturligtvis genomlnörandet. Så kom exanpelvis inte en enda
kursvärdering in el.ter kursens slut. Till sist blev det också så att
kursledaren drabbades av lockout under områdesplaneskedets huvuddel -
ned ett av speltillFäIlena. Oetta kantrade ur en för helheten viktig
asÞekt. Elevgrupperna lade sig på en för hö9 och generell ska)ni-rrå -
poängen strategiska egenskaper I områdesplaneringen uteblev.

Justeringarna bestod i Bn bearbetning av kursens introduktion
och truppdragetst' formulBring, främst av den inledande delen.

Oet första försóksâreL hacJe där en detaljplanesklss. Oen ändrades
till, ett programarbete: att göra en lllustrerad rprogramutatällningr
riktad tlll kommande bo€nde för Ett ge dem miiJ).ighet att lämna syn-
gurìkter.
,UI berörde därmed planerlngens ambltlonsproblem och undvek det flörsta
árets känsla av dubblerlng. (EIeverna tyckte sig after lnlednlngens
gkias reóan vara färdl9a när vi kom tlll detaljptaneskedet.)

Elevernas arbetssätt påverkades av schemalä99ning och Iikaså
av Iärarnas strukturering av uppgiften i handlening och program.
Arbetsmatod är en viktlg del av utbÍldningsmålen, varför yttBr-
ligare uppstramning genomfördes och lärarstyrning€n ökades.

Inga utvärdsraDe frân pedagogiska Ínstltutionen deltog. Det
gjordes sâledes inga systematiska observationer. Erfarenheterna
hade ventilerats oå oktoberserninariet och dessförinnan' och
påverkat kursbearbetnl ngBn.
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spelen förändrades i nâgon mân. BI a utgick ett speL i om-

-----lãããE-pfaneskedet¡ och vi bytte ordning på rövningsspelenf.

soelet romrâdesplanen ett politiskt redskap?r (4) ansâgs lör svårtt
det förutsatte för mycket kunskaper och erfarenhetBr'

Tävlingsnämnden I d€t sndra övningsepelet (B) byttes till en liten
gruppsalkunnigaochbostadssökandeSomtj'llsammansgrangkãrpro9ram-
sklsser av boe[adsområden¡ d v a diskuterar frâgan rvad vi11 v1?f

SpeIet lnörenklades avsevärt och förladas till kurgens löreta planæ

rI ngssk ede.

Kursen använde denna gång fem spel. Utöver större grupPBr var
förutsättningarna tämligen likvärdi9a försöksårets.

Underlagförobjektivbedömningavkursensutfallochdess
spel satnades all.tså. Erfarenheterna påverkar ändå diskussionen
i denna rapport - naturligtvis.
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DISKUSEtOl-1
- utvärceri n-o aIltränt
- j nlÊvelseLräningen
- k o-.Þl exE förh¿ll anden

- effekti vitetÊn
_ reAli srhen

- v2¡: erfareñheter

Utvärderino. al'lmänt

Dennarapportredovisarprojektetsgenomlörandeochdessvill-
kor. utvärderingarna skuLLe alltså den pedagogiska institutio;re't
stått för. Sammanfattande synpunkter framgår dock av bilaga 1'

oehar'somnämnts,saknatresurserförbearbetningochredovisningaV
sina observationer och diskussion av dessa med oss'

Rapporten består till stor del av En diskussion av våra sPel-
€Dlarenheter med proiektredovisningen som grund. Projekt-
årets förhöjda medvetenhBt är då bas lör diskussionen.
Vi lr¿r naturligtvis anLedning diskutera utfallei utifrån våra
utgångspunkter och förväntningar. Spelen och spelresul'taten
behöver dels sättas in i sitt sammanhang - vilket pedagogerna
nal-urligtvis har svårt att göra (särskilt efter bantningen
av projektet), dels ser vi spelens pedagogiska värdÊ ur olika
sy nvi kI ar.
Rapporten utgör ej en utvärdering av sjä1va kursen Pr 1, vare
sig projektet eller det följande.

^Lt kursen diskuleras ä¡ ofrånkomligt och positivL. 5pelerr är ju reo-
5trap lör kursens genofrrf¿jrande och resultaten självFal.lst r''Iater¿'cje
rill kursens utfa}I.

Den uppfattning vi sjä1va fått (utan nâgon vetenskapligt
genomförd värderingsanalys), är att spBlen fyllde sin vänLade
furktion. Eleverna visade Í det avslutande seminariet och
under skedets gång att en föreställnin9 om planeringsprocessen
tog form, att förståelsen för denna annorLunda planeringsform
växte fram. Sannolikt har spelen en väsentlig del i detta.
0m avgörande vet vi inte.

Redan I lörra avsnlLtet förklaradas att den nya upplä99nln9en av

kursen lungerade -enligL kurser*ät och diskussloner mel'lan kursens
lärare. Oet gäJ.l.er i första hand projekLårnL, men även deL 9àngna
låså¡eL även orn rsistaôrsstämpelnr påverkacle stämningen.

Elevernas reaktion på spelen var mycket blandad, alltifrån
stor entusiasm hos nå9ra till avsky hos någon'

Attreaktionernablgvsåblandadeberorpårnängalaktorer.Roll-
3pBI8n griper in I vàr personlighet. Förvrjnbningarna pâ spelen och

deras reEultat var ollka. /\rnl¡itionsnlvân olika. KänsligheLen för
stcjrnlngsr uar oltke. Âtt sL mån9a läL siç störas av pedagogornas

observaLion vBr en överrasknirrg t ex.

En förklarlng kan också tärkas vars ått vI med det utblldnlngs-
syatem vl har automaLlskt stäIler krav på att undervirning skall
ge omedelbara, tydli,ge och mätbara kunskaÞskvånta. Att ta er¡ot
helheter är lnbe alJ'a benägna att göra. Dâ dab är rpeleta poäng,
sâ ?âr ul motreaktloner.

vl llck ockeâ en reektlon ?rån eleverna att opelen, särskilt det
företa övningsspeleL, var dâI19t annons€rad€ och gav för knappa

möJltgheter ttIl förberedelaer. oet var nog ebt bra'exenpel pâ

?Iere av faktorerna ovan.
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Titl sist kan man fråga sig verför reaktionerna nu ÞIev starkare än

någon gâng tidigare (åom vi uppfattat dem åtminstone). Finns det någon

annanlörklaringänattförväntningarnanuskruvatsUppgenomkUrs.
omläggning och genom projektet självt.
soel som förut varit opretentiösa inslag¡ hade nu blivit nyckeln till
framgån9 för en stor obligatorisk kurs mitt i utbildningen'

Flertalet vâr emBllBrtid posttIvs. fYlan sâ9 r'rollspelen som

ett väl.kommet och stlmulerandB avb¡otbrr¡ sorlì PedBgogerna ut-
trycksr det.
FormulBrlngen antyd6r att utvärderingen mâste diskuteras på

Atminstone tvâ nlvåer¡

En, där spelen ses i sitt sammanhang, där reaktioner, uttaLar¡-
derr och värderingar egentligen handlar om hela utbiLdningen,
om dess mâL och medel. Där måste då självfal.let vår utbild-
ning ses mot den gymnasiala bakgrund vâra elever har, och
det orngivande samhäIlets effekter pâ förväntningar, ambitioner
och attityder.

som lärara och planerar8 k8n man Ju undra över varlör l'örvänlnlng-
arna på omradesplan€sked€È lnte var olörre hos eleverne. Trots
löreöke! och ellt lal om det.

En andra nivå är den rationel.La. Den, där vi diskuterar spelen
sor Ett pedagogiskt redskac. Den som ä¡ projektets lorn'ulerade
och planerade syfte. Jen sorn pedagogerna befinner sig på när
de formulerar sin sLutsats? rr.. trots en mänqd skönhetsfel
och probLen bör rollspelen uLvecklas för att vara kvar i Pr 1-
undervi sni ng en'r.

Det är den sena¡e nivån som trots all.t är intressant för oss.
Det är våra rationella erfarenheter som möjligen kan va¡a av
intresse lör andra. Det är den nivå som diskussionen nedan
äonas.

I nleveLseträninqen

Hur vä¡dera spelförmågan? 0Þservatörernas noteringar att det
förekom mycket Iitet av rollspe). kan synas nedslående. Oet är
svårt för många att rkasta losst. I båda övningsspel.en och

spe).2, rrsamrådetrr, är det särskilt tydliqt att många elever
har svårt att hâLla sig till roLlens förutsättningar. 3et blir
så gärna en betraktel'se utifrån, uppilrån'

Att föl,Ja an väg I atL plenl'öralag med flngret och faJrsöks bBskriva
vsõ mån 3er och v8d ctst b€tyd8r vänds för nânga tlII ett tekniskL
rasonsnEng t fågelperspektlv. hun, människoD och rumelölJder blir
I stället ytor¡ bagrepp¡ ?unktloner I bästs lall, med kommentarar

hur de lörhâIIer sl9 tlII vBrondts.

I rarnraósspeIsL kunde n8n hijra många lnlijgg Êom klart kom lrån den

egna kunakapon, Int€ från rollligurens. Poäng8n att minsk¡ kom-
plexlÈeten tappac dA. (lnlevel¡en är lnte bara ett tJËlvänd6må1,
utan åvsn ¡n lörutsällnlng.)
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Att börJa med dan runallga
natutllgtvla ¡vårefa än att
levaleen balanserar mellan

inlevelean var ett mIsstag. Det är
epela lfru Svenssonr. Den rumallga lrr

kunsk6p och erfarenhet.

Vad kan man dre för slutsatser?
Fbr det ftrsta att resultatet Iångt ifrån är ett misslyckande
ens om vi endast tärker på inlevelsen. Spelen innebär i vart
fall en ändred Ínfallsvinksl, en motvikt tilt det tekniskat
en motvlkt till det egocentrleka i planerarrollen. rDet är
ttjagttr som skaLl tösa detta problem, vera kreativ, komma med

förslag.t GIöm heller inte att spelen För många av elevBrna
varit ura¡ glvit avsedda upplevelser¡ och kanske Iitet til1.

l.en, för det andra kan ¡'nan fråga sig om brister i inlevels+
träningen leder tilL slutsatsen att avstå från spel. itr oet
inte snarare tvärtom? Ênspråken på yrkesutövaren attt som

iastsloqs inledningsvis, kunna leva sig in i sina uppdrags
förutsättningar och konsekvenser, bör vä1 leda tiJ.l krav på

t rä ni ng.

Att några har svârare att rkomma lossr, eller lnte uppfattar det
som an adekvat, effektiv undervisningsform kan likaväI tolkas som

ett behov att använda spel Iângt tidlgare i undervisningssystemet.
Vad är demokrati och demokratlsk fosLran, om inte att företå och
Iyssna pâ andra.

Hantera komplexa förhâllanden

Här är erFarenheterna Från områdesplaneskedet goda. Att få
grepp om Bn stor stad som Lund på sâ kort tid är bra gjort.
Vi Får anta att sektorlserÍngen (Oe sju stegen sid.11) och
spelen bidraglt väsentligt till det.

EIevErna hade d0 ¡chematlmmer
mycket tld I eget arbete. Det
nl aka skäÌ.
Att deL l'ungerade¡ kan alltså
arbetsinsats.

I ekedet och förväntades lËgga ner llka
gJorde nog ingen, delvis av schenatek-

lnte fbrxlaras med stor¡ entuslastisk

Komplexlteten hantered€s g€nom att på direkLiv ta en aak i sänder,
och då lnta som en rlöruLsättningslösrstr.¡oie med ett avlämnat För-
elag till utformnlng. NeJ¡ grupperns flck granska baFintllga förhå1.-
landen med kritisk hâllning och notera vad cle ville ändra pâ.
Sâ småningom lick de rlägga sammanr sina änclringskrav och diskutera
ved de kunde leda tlII för synpunkter på förbäLbringãr âv Lund.
Stadens tIIl.växt hanterades som Bn gransknlng av genaralplanen och
en kontrolÌ att tillräckliga ytor evsaLts där. Vilka ytor som skulle
accepteras för utbyggnaden diskuÈeredes 1 spnlformr med olika lnlras-
senter krlng kartor på borde!. Diskussionen sammanfattades aedan åv
grupp€n på ett par timmar I enkl.a akisser med kommentarer.

Konstruktionen av skedet bidrog sålunda till att minska (ta
bort) den väntade frustrationen. lYl en det fanns glädiende nog
också Bn oräddhet och icke obetydlig kreativitbt i sätten att
naLkas uppgiften¡ lnte minst i att ta på sig ordförandeskapet
i spelen. Det Iover gott.
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EnJänförel¡¡nedtldtgara¡kedenlku¡aenutf¡lIerhäronekllgentlll
omrádesplanerlngens'föimån. Flertalet elever vlsade ei9 ha avârt att
grtpe detaIJ_ oãrr dlaposttlonsplanerlngen ur ells dess aspekter¡ trots
[tOtgare atudler. Säroktlt kom lrlyteplanerlngen på undanfag. Det som

är huvudsaken lör landskapssrkltekten !, atadsbyggandat rdrur*narr I
slna förutaättnlngar¡ traflk och bebyggelse'
är komplexltetan iór stor? När ekall ãen t sâ I'alI behandlaE f vâr
utbtlointng? Elle¡ ksn det tärt<as att de här prövade metode¡na kBn gör8

OEt nðJlfét att förbättra ävsn de Èl.ctlgare akedana? 5âdana angatser
gjordeã I planerlngen av föIJsnde kure - se ruppfölJnlngr ovan'

I vâra diskussioner om utbildningen hävdas ofta helhetens krav
och BlEvens behov Ev 8tt utveckla sin person och att ta ansvaD

i sina arbetsuppglfter.

Helhetenärneränglnadelar¡menBrm6no'hattdetärvlktlgtrned
ett sJälvetan¿igt "ib.rssätt 

?'iJr Iandskapaarkltekten, som ofta blir
enoam I rIn Yrkesroll.
Det är nog odlskuÈabelt. Fragan är om elutgatsen att êI€verna dâ skall
försättes I motsvarancla aituatloner I sln utbildning' är riktlo'

Att ¡amla delarna tlll helheter komm€Î vf aldrlg l,frân, eå länge det

är en ôrkltektutblldnlng. Deb pedagogiaka problemet är hur helheten
uppnàs. '

HelhetBn och ansvaDet är förhoppningsvis utmaningar som sti-
muleDar. Mañ Btt ge sig t kast med dem kräver för de flesta
nâgon form av trygghet.

spelet har utöver sin antifrusbrerande förmå9a också egerì-

skapen att visa upp helheten, visa på sammanhang, väcka
intresse för insl89 som deltagarna sjä1v upptäcker'

Effektiviteten

På nå9ra år minskades poängtalet för kursen med ca' en tredjedel för

semma innehårlr-d-;-; 
-utan-att 

mâlen ändrades. En betydande rationali-

sering, som då'"i:.t=¿ gått ut öve¡ elevens egen tid tilL eftertanke'

Innehållsligt t,ai föräÃoringarna bidragit till en ständig utveckling.

Trots minskat utrymme lyckades projektet' Det var möjli9t att
lägga om ordningen på kursen och avsLuta med den översiktligat
tp-"ãg.".r"tiska i planeringen. 

- 
Den strategiska planeringen

kunCeframställastydligarepådettasätt,änsominl-edninq
till. en exploateringsplanering'

l,lota bane att det ¡örutaätter en 90d (och färsk) upplattnlng om

stadens ml ndre bestândsdelsr'
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Effektiviteten uppnåddes genom uppdelning i deluppgifter och

tidsbegränsning av dåm. Drastiskt kan man säga att det fick
räckamedvadelevernahannmed.Huvudorsakenvarattdefick
en känsla för vad för tyo aJ problem som förekommer i de olika
avsnittenrvilkaaktörersomdeltarochiövrigtvilkasom
berörs av övervägandena - d v s hur fattas besluten, hur når

man resultat?

Tiden kan naturligtvis inte göras hur kort som helsL. Det Finns sanno-

llkt trösklar för hur länge ett begrepp mâste hanteras med vald metod

Förattllertaleteleverskallhatagitdettil]'sig.Ibottenfinns
naturligtvis en organiserings- och mognadstid. uppgift och upplä9gnin9
skall tas emot Bv var och en. Cruppen skall (formas och) skapa en

någorlunda gBrnensem tolkni'ng och en strategi för att löss uppgifLen.
qrbetsfördelning och informatlonsinsamling tar tid liksorn rollens 9-
ntaltning (om vi spelar). Först dä¡efter behandlas själva uppgiften.
Det kan ãr.e pâ allt ifrån nâgon tlmme till flera dagar. Det är eqent-
ligen bara där man kan vä1ja ambitionsnivå. Hur ttröskelarbetetr funge-
rat ligger gömt i observationerna.

KrItlken från elever att förberedelseLlden var för kort och iÞ
¡truktlonerna för dallga gkall ¡es mot denna bakg¡und. Programmen iÞ
nehiJll koneekvent förberedelsetld tllt apelen, om än korL. TllI
lnlertalat krävdas en personllg Förberedelse¡ redovisad som roll-
beskrivntng på en 44. Krltlksn gäller sâlunda spelans ambitions-
ntvâ (om Oãn'lnte är sjäIvfärevar för saknade radogörelser)¡ och

därmad anslagen tld.

F¡oduktBn är inte viktigast. Det är kanskB den största skill-
nadBn mot andra arbetssätt. Arbetet är inbe inriktat mot en

slutprodukt¡ ett planlörsIag (tentamen, eller dylikt)t utan

ägnar sig åt probLemet som sådanb - här Lund som livsmi).jö.
Skedet avslutas med en debatt, men den är inte ett mâl¡

utan ett sätt att betrakta vad vi giort. Processen är måIet.

spelen bidrar väsentligt till effektivitetefl. Alternativen
ait 1) studera bebyggelsens 6truktur¡ sammansättnlng och

serviceförsörlninq hade höjt ambitionsnivân väsentliqt och

taglt flera dagar, Iikaså att 2) studera lämpliga utbygg-
nedsområd8ñ. PEndeln hade dessutom slagit mot produkten
lplanförslag l.

''Det bör pâminnas om¡'att effektiviteten här diskuteras utifrån rnålet

att nbelysa den fysiska planeringens plats i den kommunala verksam-
heten..'r lnte måIet att rröva förmågan att ordna den byggda miljijrr ..'r.
lten när vi söker det förstar så föIjer även det andra i inte obetydlig
9rad.

l\btera I spelplogrammen 1 bllagorna, stt Flera av spel en

ordnats sâ alt sJälva spEIet Föl.is 8v skiss, eller annan

sammBnfattande âtgärd. De! är 8tt handgripllgt sätt att pâ-

vlsa den överslktllga planerlngens karektär, 3Om den växer
fram I kommunerne.

Realismen

Elevernas krav på r€alism då? llar vi levb upp till dem? Funge-

rEde dBn rautomatikr vI räknade med?
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Oet ÞBskrevs ouBn msd 8tt dat li99er I valeb Bv rol'lllgurer¡ lätt
lger*ännlIgaförstUd€nten.Ilnlednlngenpåpekadesbehovetatt
göra övnlngeuppglfLerna verklighetsnära, att formulera dem som tupp-

dragr av/l aamhäIIeb.

på det hela taget gjorde den det. BI a framgår det av elever-
nas ¡örvänbningar på sin presentation iniör kommunen. lYlån98

uttryckte en miss¡äknÍn9 med kommunlolkebs respons, man haOe

väntat si9 fler och konkretar,e inlä99r mer kritik'
Realismen upplevdes utifrân subjektiva värderingar'

Det är naturllgtvis en grodperspektivets reaktion f¡ån en ritsal, krlng
vilken världen snurrar.
ErÈarenheten är-nyÈtig¡ varför nästa möte med politiker och tjänstemän
kan ske mEd stiJrre medvetenhet. Kanske eleven dâ fö¡står att rEdovisa
sitL förslag tydligare, msr provocerande¡ mer instã11d på dialog'

Hade vi kunna! vara ännu mer realistiska? Det skutle väl i sâ

fal1 varit attruppdragetr också givits av, och beskrivits av

kommunens flolk, av någon ansvarig tjänsLernan 8I1er varför inte
av politiker.

Invändningar inställer sig omedelbart. llar de tid med oss?
BIir vi konkurrenter tilL cie etabl.erade kontoren? irir över hu-
vud taget en så 1ångt gående anpEssninq eltersträvansvärd?

irtt ruppdragetr uppfattats någorlunda som avsett, kan ocxså motiveras
av att mânga elever ilrågasatte uppdragets rprogramr (orciergivning)
¡,aträlfande traÊik, bebyggelsetäthet o s u. frlan iFrågas:tLe värderingar
¡ch insikt om konsekv€nser i kommr.¡nen med gtort engagemang.

Huruvida spelen verkl.igen uppfattades som realistiska borde
pedagogerna kunnat besvara utilrån observationer och samtal.
f\ren någon ktarhet hur sedan spelen påverkat upplevelsen av

realism i övningsuppgiFterna är svårare att tolka. Att övnings-
spelen bidragit til] att vida perspektivet och påmint om de

humanistiska utgângspunkterna i planeringsuppgifterna är no9

ganska klart.0m de positiva effekterna i områdesplaneringen
bara gäIler effektiviteten kan man fråga si9'

fr fa renh et er na

Testen av våra erfarenheter kom att lida av, elÌer åtrninstone
begränsas av projektets nedskärnin9. Pedagogerna tvingades
att inrikta sig på observationerna och utvärdering av spelen
som sådana - avgränsade i tid och rum.

0bservatörerne gaknar elltsä oåoe irrsikL i àmrleson,rådets In¡ehâll
och uppfattning I m€r konkret m€nin9 om vâra metodproblen. Det är
etL handtkâpp när epelen skall bedömas Just som redskap lö¡ aLt br
lysa ämnets lnnehâIl.

Det känns därför ErìgBIäget att vi d sj clan av pedagogernas
redovisning, gB vår Þild av spelens uppbyggnad och teknik -
så angelägeb atb den Förts til'1 det sista avsnittet. Ett
resonernang sorn ligger hal.vvä9s utanför rapportens uppgift
Iigger naturligtvis sist.
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SLUTORD - siÊlet sotr Þedegogisk :esurs
- sfelkonst ru<tion

SpeIut som pedaqoqisk resurs

I nlednlngskapítIen beskriver de lörvänbni ngar och FörestälLningar
vl utgåtl från. De vikLlgasLe begreppen d5r har tagits upp I dis-
kueslonen ovan (och även glvlt rubrikerna).

Pedagogernas BlLmänna slutsats är: fortsätt spela! Vår dis-
kussion är dock oprecis, saknar entycJiga slutsatser och flram.
för aIlt konkreta spelanvisningar.

Projektet har givit nya erfarenheter, det har fört ros och
ris ut i ljuset. tien det har också skapat Droblenrr höjt ambi-
tionsnivån, förskjutit intresset från det vi spelat orn ti11
speltekniken som sâdan. För första gången har faktiskt också
ett ifråoasättande av s9e1 en frar'ìförts.

ìJi har kunnat konstatera att projektets fokusering av spelen i sig inne-
bär att man lyfter fram kritlsks synpurú<te¡. Det är rimli¡t att tro att
oet även tidigare lunnitå el.ever som funnit spelen besvärande eLl.er ut-
rnanande. De har inte gjort sin stämma hörd, då de har accepterat att
llertalet uppskatLat den.

Påpekas bö¡ kanske aLt användning av spel i sjålva verket lörut-
sätter en någorJ.unda enLuslastlsk lnstiillning - till slt,t yrkesval
och till sin utbildnlng.

Utvä¡Ceringen vi"", Jta spelen, eller i vart falL spelförsöken
väcker starka reaktioner hos en hel del elever, några oroar
sig också för att r,an kanske slösar med den dyra, knappa unjer-
vi sni ngen.

Det l<an möjligen ses som ett problem, men viktigare är väI
änriå att många upplever en stimulansrratt man kan få vara
nö j d efter en skol dag! tr

Projektårets e¡farenhBter är ändå en bekräftelsB av våra
tidigare. 5pel, rörelse i fiktiva rum och simuleringar är
stimul.erande och effektiva inslag i vår undetvisning. Vi kan
skärpa och förbättra, vi kan t o m finna nya användningssätt.
Argurnent för att andra former ger bättrB r€surtat errEr att
speJ.formen har negativa effekter har inte framkommit.rrFortsätt spelaJrr

:pelen, inte minst projektåretE, gör spänningen mellan utbildningsinne-
nålLets inr€ och yttre villkor tydlig.
rJe lnre är att 9e kunskaper om allt cfet mj,ljön består av och därtil.t en
fönnâga att hantera desss kunskaper på ett kreatj,vt sätt. De yttre är
att ge lnslkt I varJe rplanerrngauppdragsl beroEnde av âñora männi.skors
åaikt'ar och bidrag - planerlngsprocass€ns bestärlning och god<ännandg,
och allt där emel.Ian.

Lanctskapsarkit€ktutbildningen är inte €nsam om denna kornpJ.ikatj.on, men
lrdr måste oen tacklas.

Spelen är också en bra, för att inte säga nödvänoig motvixL tirl den
produktfixering som själva ritandet så lätt reder ti1l. nitningen,
planen, bÍLden blir den produkt man upplever som sluLresultat av sin¿r
ansträngningar. I skolsituationen (men inte bara oär) är rrsL alJ.tför
I ätt att glörnnra att ritningÊn bara är ebt redskap att kor,,¡,,a överens mad(arkitektrol).ens pedagogiska inslag bortfalJ.er).
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Sp elko nst ruk ti o n

TiII sist en rak genonrgång av våra erlarenheter i mer konkret

til).ämpbara Lermer. Hur 9ör man spel?

Den anspråksIösa typ av spel sonr vi tillämpar framgår i och

för sig av bilago"nr" "r"*pel, 
men motiv och överväganden

finns inLe med där.

0rganiseringenavspeletärnaturligtvisbetydetseful]t.Fër-
beredelsBrnar spetmiljön, ektörerna, tpjäsenr' regin och upp-

följningsn.
rPjäsenl sJälva speleb - skall ha en klar avsik!' Den

skall med sina regler och rol1er medvetet vísa på best'ämda

föreÈeelser. tpjaãenr skall inte skrivas. Den har ingen 1ör-
fattare, men väl regissör - eller regissörer' Den by99er

helt oå imorovisationer från alla deltaqare'
VaIet av 19Þ är den starkaste styrniñ!êrìo

rjeL är självlatret så att.de rorler man väljer, har nâgon n'otsvarighe!

i deltaqarn""'"-"ããtã"net' oet 9älIer alla sàm är med - rn¿n sxall Ju

kr¡nna t,olka inläggen och ageranclet'
üet är också viktigt att de valda rolle¡na täcke¡ uPp det område alLer

oen företeelse man vill ât'

5eoan styr naturligtvis den siLuation som roll'figurerna
skaII befinne sig i - ett sa*nanträde, en studiecirkelsam-
mankomst m fL. tiff f¿ff en tiLl. samtal, erfarenhetsutbyten
och meningsbrytningar. Det kan vBra en rtebatt, men också

nâgot heII annat, Ágttigen en muntlig redogöreIse för en

egãn upplev€Ise. En improvisersd monolog med t ex en plan-
.[i.. som förutsättning, där rol]figuren med sina givnE eQen-

skaper förllYttar si9 i miljön.

lìonologen kan kanske uLvecklas tllÌ sn clialog¡ där L ex två rollfi-
gurer diskuLerar med varsndrB orn vad ds sor när de prom€nsraî genorn

olanskissans îörslag. Men det är svårare, efLersom en llyLande dia-
Iog kräver gsm€nsamma upplevelsBr som grund för kommentår€r och

assoclationer. oeL kräver I de! här exempleL 9od, lnformaÈIonsrika
rltnlngarochvanaeLtläsacJan.Vl]'kelxanuppfattseSomenmot.
sats ttll utblltlningssiLuaLlonen.

kan komma överens) ¡ eIIer som

-f lytta ei g ti 1I en mâlPunkt '
Detäsblaomrollspeletsresultatkananvändaspåettsätt
sorn upplevs som konstruktivt' Det bör givetvis sks direkt
efter spelet, medan minnet är Färskb (- även om man antecknat

el.f er Þandat) .

Ett sätt ijr att erùelL diskuLera spelsltu¿'Lj.Onen och analysera roll-
ligurernos agerEndB utl från nå9ru lör utbildningstillfället relevanta

synpunkLer.lfìonkBnlråqasigl|vadtrodcJPviinnan...harvårafö-
resläl'lningar om ¡¡¡ lörändrats av upplorrelserna I spelet?rr'
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Ett annat är att BÍ\rËnda spelresultatets värderinqar som givna förut-
sättnlngar för lortsabt arbete. Spelgruppen kan t ex l'örvand).a sig
till en erbetsgrupp, som snabbt 9ör ett försIag till yttrande, e).ler
9ör en planskiss som motsvarar speldiskussionen (ett Iendskapsarki-
tektens sätt att Bgera sekrEterare?)

Fn sådan tydlig användning kan ibland räcka som uppföljnina.
lYl en har man haft lärare med I grupperna bör de göra en sunrmÈ-
rlng BV spelet. Hur spelBdB man? Hur fungerade rollerna, in-
struktionerna o s v. D v s en mer medvelen erfarenhetsupp-
byggned. Dlskussloner med BlevBrnB orrr deraB syn är lika nöd-
vändigr men behöver kEnske intÊ ske varje gång.

Att ha en avsikt ger aktörerna, speldeLtagaDna en automatisk
IgÈ. Prakti ska skäI ger kanske att de behöver en ordf örande
och en sekreterare, men viktigast är att alla bidrar till
spelsts utvockling genom sitt resp agerandB. (0rOFörandeska-
pet kan ibland vara an poäng i spelet, en realistisk klang
och ref lexion av mekt Förhâl.l.anden i praktiken. )

Det ligger nära tlll hands för läraren att önska sig möjlig-
het tiLl Þåverkan under spelets gång - improvisatlon är ju
att gB slg ut på hal. 1s.
lYlen, och de! är mycket viktigtr inlevelseförmågan är inâtvänd,
grunderna lör agerandet kommer från inre helheter. Aktören
kan inte Iyssna tiIl auktoriteter, då faller man tiil¡ala
tilI sig sjäLv lgen. Blotta närvqron av en auktoritet är en
ri sk.

Vl har oftast taglt den risken, men då givit Iäraren/handledaren
an roll som så självklart sonr möjIigL ger !ilIfällen till lnpass
fnne i spelet, som rutan att det märksr ger korrigeringar, kompleL-
teringar eller gtimulans. Det är alltså vikLlgt att l,äraren för-
håller slg passiv. 0e! kräver dlsclptin, deL är lätt gjort atÈ börja
br€da ut slg, vi).ket anart mg uLvecklar si9 tIIl en föreläsning I
stËl I et.

Spelet kan enklast sLyras genom att ge formulerade mål i t.
några punkLer (inte För rnånga). Frågor som skall besvaras
ökar styrningsgraden. En rdagordning iör samnranträdett kan
verka ytterligare styrande, nren också uppfattas som en natur-
lig deJ. av spelet.

Förberedelserna ti11 spel består i ellmänhet av två delar.
En del där deltagaren formar och utvecklar sin roLl. och en
där man ordnar och komplett erar sina kunskaDer och förestäII-
ningar - i nännd ordning.

AtL gestalta rollen kräver lnsLruktioner. [JessB kan göras hur pre-
clsa och Ingâende som holst¡ bâde lör rollrrcrsonligheten och rscen-
anvlsnlngarnal. lvleñr Ju nrer kompllcerat, clesto lângre lörberedel,se-
tld behövs det, och clänrred - Lror vi - d¡rsto svårare för delLagarna
att ta rollen tlll si9. Uo ãr inga tränarlr'¡ skådespelar€, utan àkbö-
r€r sorn måste ta sLöd i si9 själva och sin egan verkllghetsupplaLt-
ning. OeL kan lnLe vi lürare, vi är inga n';isLerregissörer eller lör-
laLtere. SluLsatsen bllr att deL är säkrasL att satsa oâ den eqna
viljan, d€n egna nyflkenheten.
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KUngkaperouhföresLällningarfinnsiomvär]denochtidigareutbild..
ningsinslag.Vlkttgt.äraLt¡âtilIfäIleatttalramdemochorona
dem i rollens persiet<tiv (därav ordnJ.ngen i fiJrberedelserna). get

är tvekssmt om tllllälleh tâI så mycket nytL kunskaPsinhämt8ndB, €v

eamma skäl 90Íì ou8ñ¡ DeL handlar om tÍIlijnrpning och att sätta in i
ny6 9åmmanhang.

Inlevelseförmågans känslighat motiverar an ansplâksIöshet i
spelupPbyggnadochhosdeförväntningarmangkapar.Flertalet
tât inte ãärski1t, stor anspänning. Det betyder att förberedel-
sêrna Þör hâIlas Låga. Lämpligt är att eftBr en gemensam

genomgång ha utrymmã ro" en första instudering av rollen och

Áo"f r'árulsättningarna tiltsâ6rrìâ.so (Oär t<an läraren komma åt
att regiss€ra.)

HsrmBnflBrBllkartadeqrupperrkandesorrrlnâttsammarolldisku-
tera Bamman och med handlBctarg' Därelter kan var och en låLa sin
rol.I mogna mer eller mlndre aktlvt, beroende på speleLs art' Oen

perloden k8n varB elltlfrån nâgon timme lill en v€cka kansk€'

spetrniljön till eist bör naturligtvie vara osLörd för koncen-
trationens skull. Rekvisita behövsi bord, stolar o s v¡ Inga
rkonstigheterr som stör koncentrationen, inga kompl.icerade
apparater. Kanske någon symbol för att 9e associationer till
spelet¡ sorn Bn oldförandekl'ubba, en dagordningt kartor upp-
satta på väggen, namnskyltar på bordet, o s vo lYian kan ha

gelt rollinnehavarna instruktion om ett inl.edande kort anfö-
ranCe - sätten är många att komma igång snabbt, att hjäIpa
varandla att kLiva in i sina rolfer.

du vädjar tilL¡ sorlì du använder som pedagogiskt redskap'
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ÞilÄsA 1

Yttrande från Pedagogiska institutionen, Lunds universiLet
efter genomförda sPel.
Yttranãet låq till grund för och utvecklades vid semi-
narium a/n llaa. Resurser har inte avsatts till vidare
formulerinq i skriit.

!erq:! 9p!iI!i!e!!c!Þil9l!le-:-e!-Þe!eIe!g

under våren 1983 accepterade Pedagogiska institutionen, Lunds universitet
på förfrâgan att åtaga sig uppdraget att utvárdera ett försök med rollspel
i undervisningen av landskapsarkitekter, Försöken ned roìlspel skuìle genom-

föras på en tiopoängskurs (PRI) förlagd till femte och sjätte terminen i

landskapsarkitektutbi ldningen. De trettiotal studerande som undervisningen

riktades tiìì hade enìigt studieordningen under tvâ år haft studierna för-
ìagda till ultuna. De avslutande sex terminerna är undervisningen för land-

skapsarkìtekter förlagd till Alnarp.

!!vqr9-.lirs:cPPqrqee!

Ansvarig fiir uppìäggningen av rollspelsförsöket var e universitetslektor
Lennart Nordh. Från Pedagogiska institutionen har deltagit t f professor

Eva-Mari Köhler som huvudansvarig samt tre assistenter Ingrid Falk' Anita

Nöstl-Hallberg och Jan Härdig. För Pedagogiska institutionens del har

arbetsinsatsen utgjort ett rent uppdrag och inte avsetts ìeda till artiklar,
uppsatser eller avhandìingar av något slag. Sanrnanlagt har drygt 100 lektor:

tinrnar (Eva-l4ari Köhlers arbetsinsats) samt 90 assistenttirmar utnyttjats.
Detta ñotsvarar en kostnad av ca 20.000:-. Frân Alnarps sida har från ett
forskningsprojektanslag överförts 10.500:- till Pedagogiska institutionen.

I planering och genomförande har ocksâ deltagit Nils Trowald, ped konsult

Ultuna-Aìnarp. Nils Trowald deltog vid tvâ utvärderingstilìfäììen bl a genø

att den avslutande omgängen göra en vìdeoinspelning.

Från Pedagogiska institutionens sida har fiÍreslagits att institutjonen
under ìäsåret 1984/85 skall anordna en speciaìkurs på forskarutbildningen mt

inriktning på rolìspeì i undervisningen.

Tilì denna kormer också ìärare och handledare från Alnarp att inbJudas.

Under höstterminen 1984 anordnas ett allmänt seminarium på Pedagogiska inst
tutionen, där utvärderingsarbetet presenteras.
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positiva. Man ser rollspelen som ett vãlkorrnet och stimulerande avbrott.
Syftet är att det arbete vi ìagt ner vid planeringen och utvãrderingen Ett fåtal mycket negativa inlägg ges. Rollspelen tilìfö
av roìlspel i PRI-undervisningen i ìandskapsarkitektutbildningen skall undervisningen. l4era tillbakahålìet men ändå framträdan

öka intresset för pedagogìska forskningsinsatser rörande praktiskt under- som framförs mot att roìlspelen konmer att dominera på

visningsarbete. sätt undervisningen. De tar tid. Man tvingas tãnka myck

Mest framträdande är kritiken mot instruktionerna av rollspelen. De studeran

llglgljlS_gy_l9ll:pglg! uppfattar sig i biirjan som helt överraskade av dessa oc

Pedagogiska institutionen. Med tiden verkar dock rollspelen s a s själv-
Redan under vårterminen 1983 påbörjades ett planeringsarbete som intensifierades instruerande - vilket ju var avsikten med uppìäggningen

fr o m den 18.9.83 och genomfördes i ett samarbete mellan Lennart Nordh och

Eva-Mari Kôhler. Under hösten anordnades två seminarier på Alnarp med del- Avsikten med observationerna av rollspelen var mångfald

tagande av potentiella lärare. En huvudfråga gällde dock om rollspelen överhuvudtaget

man roller - med viìken inlevelse? Resultaten var varierande. Vid merparten

!!yCl9gl!lggl_:_lS!!y_!jll_!ç::_gggl¡SSljlg utvärderingstitlfällen förekom mycket litet av rollspel
då dessa kunde följas var resuìtatet dock entusiasmerande och utmãrkt.

Utvárderingen har genomförts enìigt följande: Hinder och svârigheter att genomfôra rollspelen kan sök

hos de studerande och lärarna, bristfällig förberedelse från de studerandes

1. A. Enkät tiìl de studerande samt lärare efter de två första rollspeìen sida - och lärarnas, att lärare elìer studeranden "prat
Avsikten med de två inled¿nde roìlspelen var att de både för studerande, o dyl.
lärare och observatörer skulìe tjäna som en inìärning i undervisnings-
formen. I samband med distributionen av enkäten genomfördes ett grupp- Vår slutsats är att trots en mängd skönhetsfel och prob

samtal. Sarmanstäììningen av resuìtaten i skriftlig form distrìbuerades utvecklas för att vara kvar i PRl-undervisningen. De er
tilì samtìiga deltagare ìnför starten av de rollspel som genomfördes kan anvliqdas fór att förbättra i fortsãttningen. Som gr
i maj. bättringar kan bl a ligga mycket konkreta observationer

B. Enkãt tiìl studerande och gruppsamtal som avslutning på undervisnings- spel som genomfijrdes i PRI ht 1983 och vt 1984.

försõket.

Lund 1984-08-13
2. 0bservationer vid samtliga rollspeì. 0bservatörer var Eva-Mari Köhler,

Ingrid Falk, Anita Nöstl-Hallberg och Jan Härdig. Eva-Mari Köhler

Resul tat

Syftet med gruppsamtal och enkät var att utröna studerandes och lärares in-
ställning tiìl rolìspeìen. Var man positiv tilì dessa? llur uppfattades
instruktionen för rollspelen? Var det meningsfullt att fortsätta under inne-
varande PRI-kurs och under ko¡mande PRI-kurser? Skuìle t o m undervisnings-
försiiket kunna ìeda till rekormendationer för andra kurser?

Det samlade intrycket från gruppsamtaì och enkãter är att de studerande ãr



þl!-,l\ee. L
Redovisning av valda speItiIlfälIen.
katalog av olika möjltqheter inom de

fastställt schema gav.

Brevet syltar på en
ramar kursolan och

Ú5oelet som oedaooqisk ¡esursn

Vl har i prolektat analyserat tänkbara spelsituatione¡ i
kursen Pr 1 och dlskuterat dem dels i a¡betsgruppen, dels
vld ett möte med be¡örda lärare m fl.

Av möJligheterna 1-7 + Ba-F h?r vi ualt att koncentre¡a oss
på nâ9ra av spelttllfällenê I a-F. Som Förb€redelsÊr och jäm-
förelser har vf tlll dem lagt tillfällena 3 och ?.

I e -f är skedet områdesplanering, en sarle seminarler som
behandlar olfka âspekter pâ och cjeLar av områdesplanerlngen
som process.

Dessförlnnan har vf genomfört ett rtuppdragrr åt Lunds Kommun
(simulerat) med en detalJplan, vidgad tlll disposltlonsplan
för att pröva programförutsättningarna och redovisad I en ut_
stäl I nl ng.

Spelttllfälle 3 9äller en krltlsk gransknlng av slevernas
resp förslag till detaljpten vid det tillfälle dâ vi skall
vidga planerlngsområdet. Eleven vänLas då ha en soLid upp_fattning om sftt planområdes strukturella och runsllga prob_Ien, eller med sndra ord en väl kor{<retlserad td6 om boätaOs_
omrâdets utfornnlng och mllJö. Eleuen har dâ leve¡erat enplansklss I skala 1:1000 fördjupad i en typisk del tlll skala'1:200 samt nâ9ra belysande sklsser. Sedan tfdlgare ,flnns enksraktärlstlk av planomrâdets egenskaper och analys av upp_dragsts f örutsät.tnl ngaD.

Speltlllfälle 7 avser moLsvarande sltuation efter dlsposltlons-planearbetet. EIauen har då studerat en hol stsdsdel m a p
lämplIg användnlng av marken ?är ottka ändamâl och sambanden
dem emellan. Han har dâ lämnet ln en planskiss I skalan 1:4000
med fördJupningar i sbrategtska avsnitt i lämpl!.g större skala.Skisserna uiLar pâ en analys av omrâdets €gÊnskaper och dekrau som kommunan eller andra ställer pâ oÀrådets förändrtng.

L enna rt
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Pr 1 83/84

Seminariurn 1 februari 8-12

BRUKÀRPERSPEKTIV PÀ BOPLÀTSENS UTFORMNING
- tolkningar av delmlljöskisserna (1:2001 i rollspelets form.

ÀVSIKT

Planarbetet år kompltcerat. Det ligger nåira till hands att de
tekniska derarna blir dominerande. vr vilr åstadkomma en notvikttirl detta genom att granska försragen ur några brukarperspektiv
- vad är det för miljö författaren erbjuder?
TlLI det krävs avsevärd lnlevelse. Rollspelet ger sådan möjlig-
heter genom koncentrationen på rotlãñFEãtt ati använda ochuppleva boplatsen-
Rollspelet har planförslagens ritningar son arena- Det blirpå så sätt en tillåimpning av tillägnade kunskaper - hur tolka
ritningarnas slm¡orõ?-. hu-r förstå ium..t och dãras påverkan
på rnin roltgestalt; hur beter sig denne, vad har han för behov?Planförfattaren uppfattar lämpligen rollspelets tolknlngar av
sitt förslag som en kritlsk granskning.

Detta rorlspel blir så ett uttryck för Kevln Lynch's definltionav fysisk miljö - brukarens krltiska gransknln-g av mIIjö under
anvåindning.

I s ituat ionen

Varje planförslag granskas lnorn resp. spelgrupp av samtliga
deltagare i sina tilldelade roller. Gransknlngen görs parvJ.s
I växelspel och/eller dialog. Planförfattaren år si9 sjãlv och
biträder med nödvändiga komrnentarer (efter en kort inledningl
- hans roII utgår.
Tidpunkt: I slutet av maj, området åir 10 år.

Rollinnehavarna skall försöka uppleva skissen som verklighet
sett rneã roTlens ögon och försätta sig i varclagliga situatLoner
i boplatsen - vistas utanför bostaden, förflytta sig i området
ned olika avsikter och med de oÌika villkor som resp. roII ger.

P1anförfattaren sfti$ll bistå med upplysningar om sina avsikter,
om skissernas betydelser och med ev. korrigeringar av deltagarnas
tolkning. D.v.s. en nycket kort inledande miljökaraktåiristik,
dèirefter så få kommentarer som möjligt (de stör inlevel-seförmågan
hos övriga) var Lyhörd!

Handledaren åir sakkunnlng besökare l- området med rätt att stäIla
Eãgor.

Spelet: Varje par börjar med att komma hem från busshållp1ats
eller skola. Det:ir en vardaglig rörelse - är det en blind rutLn,
eller "händer" det något? Väl hemma ut igen ttll lek, promenad,
motion - möjlfgheter, hJ.nderr...? Den aktivlteten slutaé med
en stunds vistelse utanför huset.

RoIIer: Förbered dig genom att ge dln rollfigur karaktåir och
5ãIgiund. Tillverka en skylt (44) att ställa på bordet med namn,
ålder, yrke samt Íntressen m,m. med tolv stickord- öva dina
rollinsatser. Vad viII du beskriva i mlljön, vad ska du tl-tta
efter, vilka behov är viktlga att få ¡ned?
RoIler fördelas vld genomgång. Varje grupp skall ha följande:

Penslonär, 70 år
Friluftsmänniska, men med slltna knän...
Från busshållplats till bostad, sedan promenad...

Deltidsarbetande, 58 år
Cementlndustrin, dåIig rygg. .
Rörelse som penslonären.

Hemarbetande, 32 ãr
Skrivbyrå, två barn 1 resp. 3 år.. . l¿k)
Cykel med barnsits hem från centrum. Sedan,promenad...

Studerande, 22 år
God granne tl-Il ovanstående, joggare,-.
Cyklande hem från centrum. Sedan motionsrunda...

Skolbarn, syskon 8 resp 10 år
Låg- resp. mellanstidlet, kommer sarns...
Gående hem från skolan sedan lekrunda...

FöRUTSÄTTNINGÀR

InIåmnade detaljplaneförslag (1:1000, 1:2OO) med sklsser ochförtydliganden.

Pyra grupper enllgt anslag.
Handledarna deltar I var sl-n grupp. spetet följs av observatörer
från pedagogiska tnstitutlonen vid Lunds unlveisltet.

TIDER: 30/1 1 200 Genomgång av rollspelets avslkter
och uppläggning; följt av lndtvi-
duella spelförberedelser.

RoIIspel - grupp och plats enllgt
anslag
Utvärderlng - föreIåsnlngssalen
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I NTRESSENTPERSPIKT I V PÄ OI SPOSITIONSPLANESKI SSERNA

- idédebatt och utvärdering I rollspelets form.

lJtvärderingen av dÍ sposltlonsplanearbetets sklssskede ger kursens
andra speltillfälle.
rDispositionsplaneuppdragetr simulerar en situation, där kommunen I
sin detaljplanering mö!er oÎörutsedda problem och därför vldgar
studierna. Hastigt låter man tre konsulter genomföra ett s k parallellt
uppdrag.

För att var och en skall fâ 9â t närkanp ned utvärderlngsproblemen I
planeringsprocessenr gör vl ett rollspel kring problanet att ta
förslagens tdéer till sig, värdera dem och föra dem vldare.

rTävlfngsnämndensr arbete att finna utslsgsgivsnde kriterler som
underlsg för öppen, debatterbar värderinq bör öppna nya synvlr*lar
pâ det egna erbetet.
Att gestalta trtävllngsnämndensr ledanöter äE ocksâ ett sätt att t
kursen visa pâ planeringsprocessens karaktär av förvandllng ( och
bevaknlng av egna mer eller mlndre klara Lntressen).

Gestaltnlngen skall ta utgângspurù<t I rollgestaltens arbets- och ansvars-
situation. frlen även andra Faktoter pâverkar rollgestaltens attityder
inför urvärde¡ing€n. En viktig del av regln bllr att bestämma vl.lka
frâgor (kriterier) man vlll drivs, dvg förnâ arbetsgruppen att föra fran.

nÏävllngsnämndenr är egentligen fel begrepp i sammanhanget. Uppgtften
är lnte primärt att rangordna förslagen. Arb€tsg¡uppen skall vlsa vad
son är intressent f förslagen som problernbeskrivning eller -1ösning
och jänFöra dem utffnån programmets frâgor, nya aspekter och teknlskt-
e*ononiska begränsningar. Arbetsgruppen skall därur formulera rekommer
dationer för fortsatt planarbete och presentera dem för reÞr för
kommunens nämnder och föruaLtningar (muntllgt). Rekommendatlonerna skall
vara väl motiverade, alternativ kan gärna belysss (krlterlellsta eller
notsv visas pâ OH).

Son spel är detts ocksâ en förberedelse tlll omrâdesplaneskedet. Avsikten
är där att f koncentre¡6d form gemmlöpa omrâdesplanerlngens viktigare
faser I olika pedagogiska former bI a spel.

'15/3 08.00 2. @a¡trä!el: överenskomm€lss om kriterlelist6 och prellmf närÐ
ueaaiãÏìfiG[rer (rrvlkbnlng" m m)i arbetsFördelnlng (ó orupper).

12/3

1â/3

Spelet kan ta efn börJan omedelbart efter lnlämningen (senast
den 14f3 kl 8.00), dâ resp grupp har sett upp sitt materlal på

anvlsade platsar. Dat genomförs under onsdagen och torsdagen enlIgt
följande sex punkter:

0. Spelgemmgång, rolllördslnfng.

1. Inlevelselas: rollgestalten; ansvarsområde; attityder tfll
planeringsproblernetr nämnden och dess sammansättningr andDa
intressegrupper m m; precisera förväntningar pâ utvärderingen
(val av för rollgestalten lntressanÈa/vikttga kriterier);
studier av Förslagen (enskilt).

Genomqânq av de tre förslagen. I roller skall man dels gernmföra
sin arbetsuppgift från sammanträdet¡ dels drfva slna egna
lntressen (ensktlt).

Sammanträde lI: Nämndens gernmgâng och slutsatser. FormulBra
¡ekommendatlon (4 orupper).

Presentation av nämndens resultat för en större kommunal Församli,

[Þgans erfarenheter.

09.00

10. 30

1 4.00

1 6. 30-1 7. 00

3.

ô.

5.

6.

(,
Ln
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Formolla föruts.
Sl tuatlon
I nt ¡esss
StöcflI tteratur
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L=ROLL ER 3

Stadsplanearkltekt. o¡dförsnds i gruppsn

fa Suarar som tJänsteman fôr att detalJplaneprocessen fungerar,
dvs ett bostectsfö¡sörjnlngen m m fãr erforderliga detaljplaner
i tld. lngâr ocksâ erferenhetsâterförlng i beredningen tiJ.l
denna process, han/hon har ett visst konmunalekonomiskt ansvar
för byggprocessen (dock ej kalkylerande).
Föredragande granskare för Byggnadsnännden f dess myndighetsroll.

S: tlan/hon hör tilt initlativtagarna till detta uppdrag, har fâLt
kämpa fön ett l"â rrproblemenrr erkända och ¡esurser till upþdragen.

l: Vill ha âskâdtiggjort bredden av problemen och möjllgheterna att
att bea¡beta dem. Söker idéer. Skall skrlva program för detalJ-
planeuppdragen. HaD bllvit IntresseDsd 6u rrstedskroppens estetlkrr.

L: Bostadsbestämoelser, TRID, översiktsplanen.

Byqqnadsnämndens vice ordf

î. Som stadsplanearkitekten, men som politlker, vilket I allnänhet
fLyttar tyngdpunkten I ansvarstagandet frân granskning not
verk ställ ande.

S: lìan turas inom nämndens presidiurn om att fölJa arbetsgrupper inom
nämndens ansvarsomrâde.

l: Engagerad I kommunalt bostadslöretag, bakgrund som Jordbrukare.
L: Eostadsbestämrnelser, TRAD, BostadsförsörJnlngsprogr.am.

EItr parkchef

F: Landskapsarkitekt och utredare pâ parkkontoret. Ansvarig lör
planering och projekterlng av park- onh grönytor. Förediagande I
pl anremf sser.

S: Tfdlgt kontaktad av stedsplanearkLtekten. Uarlt behJälpltg vtd
vId programskrivning för truppdragetn.

l: Rätt teknlsk och smâskallg lnatällnln9.
L: Tär* efter före, Kulturlandskap och samhäIlsförändrlng,

Cykeln i. staclsplanen.

Polltlke¡ I qatunämnden

Sekreterare I kulturnämnden

Sekr och föredragande f bevakningsfrâgor, bl a lokalisering av
av rrkulturservicert och stadsmlljöns kulÈuruttryck.
är ofta námndens repr I arbetsgruppar.

Har med sitt personliga agerande vidgat nämndens snsuarsomrâde
och Ínriktningen på sin tjänst.
Kulturlandskap och samhällsförändring.

rrBoendereo resentantll

Kontaktkommlttéerna har s€dan en ttd fâtt utse en represenLant
i arbetsgrupÞer och dyl., som behandlar stsdsdelens bebyggelse-
och miljöfrâ9or.
Svârigheter ffnna former för hur representatlonen skall Funger6.
Vilka delomrâden väger tyngst? Hur skall tron/hon hinna föraril<ra
sltt agerande J. gruppen ute I l'öreningarna?
Eor I kvarteret Uiklngen/ästra ftölla, arbstsr pâ lasarettet,
hBr barn L förskole- och skolâldern. Sitter L bostadsrättsFörenlng
styrel se.

L: Bostadsbestämmelser, Hänsyn tilt mttJön, Ltvet mell.am husene.

Politiker I kommunstyrelsen (handledare)

fledlÊm av rrkonmunens regeringrt.
lnbJuden fölJa arbetsgruppsns bedämnlngsarbete (bl a med tanke
pâ att ptanärBndet är brâdskande).

L

S

I

F

s

F

I

F

S

I

L

Sonr politfker ansvarig lnon kommunsn för uppbyggnad och underhâll
av gafunãtet samt rrupphandllngent av kollektivtralniken.
Ersätten barnledig traflkingenJör I arbetsgruppen (l egenskap av
ung, ambltlös polittker).
Ekomml viktigt.
TRÁ0, Rlgu, överslktsplanen.
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INLEDNING

8.15-8.30 Kort överblIck hela skedet med dess sju
aspekter. Prågor på programmet som helhet.

7ls À TRAFIKSYSTEIT{EN (Varje aspekt in}eds med en frågestund)

8-30- Kort genomgång dagens asPekt-ÀI

.2 9.15-

Frågor på program, lltteratur och
planförutsättningar (bilaga I)

Krítlsk granskning av resP traftksysten (3x)
parvJ.s lnorn resp 9ruPP, förberett enlfgt ut-
delade aspekter

811 : - effektlvLtetsmax för biltrafiken
- störnfngsmin för omgivnlngarna

GC : - båsta förutsåttningar för stads-
resor (cykel ttll arbetsPlatser
och servlce, gångvågar tllL buss-
hå I lplatser )

- blista förutsättningar för lokala
kontakter och god, trYgg ml1jö

Buss: - effektlvltetsmax för bussbolaget
(+störningsmin omgivnl-ngarna)

W i2

Slitss till förbåttringar L traflksystemen
genom markerfngar på "karta av (strategisk
punkter och avsnltt, Rom¡nenterade ¡ned för
slag titl lindringar och/eIler rl-ktlinjer
för sådana. Àntydl bebyggelsegruPPerna.

Resultat: Dagen skalÍ alltså 9e tlll resultat uPp
fattningar om trafJ.ksystemens kvalLtet
t dag och vtlka åtg¿ircler som anses önsk-
värda. Det innebåir en krltisk gransküing
av både befintllga förhåIlanclen och gene-
ralPlanens analYs-

GRöNSTRUKTUREN

8-15-IO.OO Föreläsning och diskussion:
Staclens friytor begrepp-idé-verklighet

l0/5 B

Þ

ì q,/q

15.00 -

Fika

10. 20-

11.00-

8.15-

Lunch

I3. 1s

- effektivltetsmax för bussresenärer-

Resultat: Antecknlngar om brister L systemen
med kommentarar orn têinkbara förbättrlngar
(kreatlv krltlkl

Lunch efter lliglighet

3 13.00 - Konfllktanalys - krltisk granskning av
tätortens traflksystem och dlen niljö
som påverkas, en syntes lnom gruPPen.

Resultat: Ànteckningar om konflLkter mellan
de oLlka systemen ur effektivl-tets-, trygg-
hets - och mlljöaspekter.

Kort genongång av dagens asPekt.
Frågor på progran' litteratur och
planförutSåÈtningar (bilaga 2).

Planering av gruPPens arbete, d v s
problemformulering (programskiss)' test
(exempel) och arbetsplanering. (Rna-
lysen avser vad'som förefaller ange-
lägsnast e)-Ier typlskt)
Planer, kartor och flygbilder gör det
möjligt att studera och kritisera grön-
strukturen '. på ritsalen. Behov av inne-
håI1 och samband (progranskiss) kan ock-
så formuleras dår, men de faktfska för-
hållandena behöver kontrolleras I fält
(markresurêer, rn!,ljökvaliteter, hlnder,
störnlnÇar, .-) Àrbeta parvis!

Sammanståillning, karaktäristik och
kreativ kritlk av grönstrukturen. och
dess grönytor- Arbetsfördelning?

Resuftat: ProblemsammanstäIlning på
karta med erforderliqa kommentarer.

Sklss till "grönplan fðr Lunil" uti-
från gruppens förslag til-1 problem-
lösni-ngar. Kommentera!

(J)

I'
Flka
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Konsekvenser:
- åndrad markanvändning

- onlåiggnlngar I traffksystem
nya anIåiggnlngar

Rlktllnjer
- fortsatt planering
- prlorlterlngar
- grönytornas behandling etc-

Resultat: Kartskfss necl ko¡n¡nentarer.
Skissen skall vlsa såväl gröna mark-
resurser som röreLsemöjligheterna 1rgrön' mltjö lnon staden (och var
stråken går ut ur den). Visa stadsdelsgränser.

TÄTORTENS SERVICE

8.15-9.00 Kort genomgång av dagens aspekt.
. Prågor o¡n lftteratur, program,

statlstLk ¡nm samt rollèpeiets förut-
sättningar- (btlaga 3)

9.lO-9.40 SpelförbereileÌser. GruppvJ.s dliskussion
lLkartade roller emellan, utLfrån en
rollbeskrÍvning var och en gjort (A4)

3 9.40-

l¿

13.15-15.00 Skis6 ttII ltgårdlsprogram. Àrbetsgruppen
sammanställer spelresultatet tLll en bildl
av förbåttrJ-ngsbehoven mecl rlktlinjer för
lokal- och bebyggelseutveckllng - prlorl-
teringar.

Resultat: .Âskåtllig btl¿t t ett partipollttskt
Progrran (?l

Flkapaus

T¡iTORTENS UT\TECKLING

15.20- Kort genomgång nästa aspekt: utveckllngen
av.Lund, nöjligheter och hinder som olika
l-ntressegrupper uppfattar dem.
Frågor krl-ng program och planförutsåttnlngar
(biLaga 4 )

Spelförberedelser- Gruppvis- diskussion lnom
vardera "intresset"-
Rollgestalten, rollunderlaget ¡
PrecLsera en hållning (lÌirnnas nedskriven,
en À4, vltl spelstartJ

Spel: Planeringssarnrådl (hancìlêilaren spelar
bitr 1ånsarkftekt). StadlsarklÈekten som
fðretrlider stadens utveckllnqsbehov dlisku-
terar ¡ned några berörda Lntressenter.

Resultat: ÀntecknLngar på karta on de olLka
intres senternas pr J,oriterl-ngar .

Sklss tlll utvecklingsplan för Lunil utifrån
glvet program, spelresultatet och tldfgare
systemstudlier. c(upparbete om nöjllgheter
till nyexploaterLng utåt och inåt - tänk-
bara strategier.
Resultat: AlternatLva utvecklingsförslag
meil kommentarer om skltlnaderna ur vfktiqare
synvinkl_ar.

16.00-

lL7 lsl D

D1

r7 ls c

cl

.2
2I /s D 3 8.15-

Spelgruppens förberedelser: genomgång
roÌlgestalternas karaktårlsttk av tÈit-
ortsdelarnas kvalLtet lenltgt progrant
motsvarande en lnlåisnl_ng av ett antal
Plt infiJr ett sammantråde.

Flka under hand

10 - 30- lpg!: En arbetsgrupp I ett polttiskt
partl möts för att diskutera DartL-
progranmets behandJ.Ing av tåitãrtens ser-
vl-ce. Var och ¡ned vad brlster det i stads-
delarna (Hanttledaren spelar sakkunnlg
tj änsteman )

Resultat: Àntecknlngar på karta av bL a
nya funktloner/anLåiggnlngar, åindrade
omlandsgrèinser, åindrad trafik (hå1I-
pLatser etcf , åndrat befolkninssunder-
lag.

Fikapaus

10-20

Lunch

13. r5 Idéskiss tÍ11 områdesplan för Lunds fnre
deLar - riktlinjer för stadsförnyelsen J.
markanvåndning och tätortsstruktur uti-
från program och tldlgare systemstudièr.

Rèsultat: KartskLss nred markerJ.ngar av före-
slagna föråndr!-ngar mot bakgrund av be-
stående markanvändning- Riktlinjer för
stadsförnyel-sen formulerade för några typ-
exemPel.

Lunch
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oI,TR.ÂDESPLANEN I BESLUTSPROCESSEN2sls

28ls F

F.1

E

EO

.4 15-00-

REMISSBEITÀIIDLING

8. 1s-

FJ.kapaus

10.00

11-30-

Lr:nch

1 3.00-

Presentation av gruPPernas plansklsser vld
resp utstäIlnlngar - hur har vl tåinkt. vad
vIIl vl poängtera' Dlskussfon.kring plan-
teknLska probl-em

xoit genomgång av dagens asPekt-
Frågor på prograrn, litteratur och rolIspeJ-ets
förutsåttnlngar. (bllaga 5) ; Diskussion
remlssen i beslutsProcessen'

Spelförbereilelser. GruPPvis genorngång och
uÞpbyggnacl av den "egna studieclrkelns för-
ut-satãnfngar" - attltyder och rniljöanspråk.

Spel: Det andra mötet L en studiecirkel
]ñõ representanter för ett intresse) över
förslag tlll områdesplan för Lund. Det
första mötet var en genomgång av förslaget.
Dagens möte ståiller frågan "skalI vl yttra
oss - över vad?" Diskussionen ger sedan
upplåiggningen av kommande möten vad man
fördjupar slg J- och preciserar slg om.
(Handledarens roÌl är den inbjudne sak-
kunnige)

Resultat: Sklss tiII yttrande på högst
2 A4-

30 /5

4/6

q 1q-

Fl-kapaus

'I 0.00-

1 2.00-

1 3.30-

FJ.kãpaus

14.40-

c 0 8.1s- Den kommunala beslutsprocessen - en repetLtir
Kort genomgång av dagens aktlvlteter. (btlag

Spelförbereclelser. Gruppvls diskussion llk-

"itad" 
ro11 emellan utl-från en justerad och

preciserad rollbeskrlvntng (från C.2)

SpeI: En arbetsgrupp I ett Politlskt parti
Eì-Earnlad över irågan "kan områdesplanen ses
som ett polltiskt redskaP?

Resultat: DLskussionsProtokoLl 1 enklaste
form med stlckord, bllder och håinvisningar'

Arbetslunch. Gruppvls tillbakabltck på skede
UÈfalt? Hur bar vi arbetat, alternatÍv? Tids
dJ.sponering, förberedelser m rn påverkan av
arbãtet. Diskussionsanteckningarna år bas
för utvlirilerJ-ng av skedet.

Ny tagstlftning. Konsekvenser? Några reflexÍ'
Diskussion.

Paneldebatt meil Mrare och en repi från varj
grupp- Amne: Den överslktliga planeringens
vl-1lkor.

q

H
F!.kapaus (under vllkÞn "yttrandena" koPleras) UlT/ÄRDERING

8.15- utvÈirderlng av Pr 1 83,/84 enl senare Program
Utvärderigen har en tyngdpunkt i onråiles-
planeskèdets utfall, uppläggning och planetl
I tiden.

cruppvl-s analys av yttrandena. Arbetssått?
Snabbskiss ttl-I revlderlng av planförslaget
som en konsekvens av yttrandena.

Genomgång program tllL timsklss: "Snabbskiss
av ett delproblem i områdesplaner lnför en
byggnadsnårnndsberedning" Vi vä)-jer några
typiska planproblem i traflksystem och
grönstrukÈur för enskilt arbete.

Sklssarbete (1 :400, 1 :10001

Gruppvis dlskusslon över skisserna. Skfssen
som redskap, som kommunikation.

Resultat: Justerlngar inlagda på kart-
överlligg.

PLÀNERINGSPROCESSENS SKTSSER

8. 15-

.2
?

9.00-

1 5.00-

(,
\o
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rltoptt¡rs ss/tcÈ
Àtt geno¡û krltlsk gransknlng av stadens nyttlgheter,
både ko¡¡¡nunal och korìmersLell servlce I dagslåiget och
I Gpl -82,

uppfatta varL medborgarnas behov av varor och tjänster
består

dlskutera stadsdel-/grannskapsbegreppet och stads-
förnyelsens vfllkor

Sktss ttll åtgåirdsprogram för grannskapets service som
det kan tånkas se ut I ett partfprogram.
FöråndnJ.ngar av områdesgrånser, bebyggelse och servlce-
funktloner skall tycllJ.gt framgå llksom ev oml¿iggnlnE'
av trafl,ksystemen. Observera särskllt hållplatsernal

Stadsdelsanalysen I Lunds bostaclsförsörjnlngsprogran
(s I9-8I1, grundkarta (kopJ.era I förväg!), Lunds gene-
ralplan ls Il, 47-57, 8I). Stadsförnyelsebetänkandet
(delar) , Tåt och lå9 bebyggelse (Lidmar n fl), Bosta-
dens grannskap. - Roller - PartlbetecRnlng.

Hela staden

Vl anvånder oss av ett rollspel, dels för att tydltg-
göra programkaraktåren hos detta "planerlngskapitel",
dels för att låttare och snabbare kunna renodla just
serviceaspekterna.

SpeLet är ett sammantr:ide för en relatlvt nytlllsatt
arþetsgrupp I ett polltiskt partl I konmunen (Grupperna
ges ollka partlfårgl cruppens uppglft: att se över
partlprogrammet betr servLcen i kommunen. (Det fðrut-
6åtts att stadsdelsstatl-stiken och dess kommentarer
är vål påIäst. Det hör också tltt rollförberedelserna
att tolka stadsförnyelsebetånkandet utlfrån dJ.n grupps
partlf ¿ir9)

Vl fðrbereder sjlilva spelet dels med en diskussion
om rollen och rollföruts¿ittnl-ngarna - L snågrupper
bestlende av 'Eam¡a roll frln ollka ass.grupperr,
dels med en förberedande diskusslon 1 spelgruppen om
tätorsdelarnas kvalLtet - en dLskusslon som kan sägas
motsvara Lnläsnlng av dl,verse PM och tldigare sanman-
tråden L arbetsgruppen.

lill den första dLskussLonen skall var och en ha glvit
sin rollfigur karaktår både som person och son fntresse-
företrådare utlfrân rollbeskrLvnLngarna nedan. Dlskus-
elonen syftar tl.Il att vLdga varandras föreställnlng orn
rollfl-guren, ge nya, rikare assoclatloner om rollfl,gurens
Lntentloner och, öch l-nte m1nÊt, ttll att uppmuntra

iz

varandras inlevelse 1 spelet, hltta 'knep' att hålla
6ig lnon rollen'

Den andra dlskussionen sker t spetgruppen och gätrler
de allmÈinna mål för tätortens servlce som utgör bas
för speLets diskussion om brl'ster i de olLka t¿itorts-
delarna. Förutsättning här åir att var och en har gått
g".ro. =t"d=delsbeskrlvningarna och noterat de förånd-
ílngsbehov som rollfiguren kan antas finna (lntresse
och politlsk upPfattûingl

gruPPer.

ResuLtatet av spelet bllr en karta mecl anteckningar
om förändrlngar f stadsdeLarna av

- befolknlngsunderlag
- servlcefunktloner ¡l m

- knutpunkter
- röreIse¡nönster

Efter lunch blir spelgruPPen ett sekretariat son 9ör
en åskådlig biltt av aiuetègruppens resultat - en bild
att foga tltt aet revlderade PartiPrograrnmet, (i för-
¡ninskad form) men också att sätta UPP på gruppens våigg
son ytterligare ett 6teg i områdesplaneringen'

Ge cltn roll sjål och avsikt. Lås på bakgrunòsmaterialet,
d v s skaffa dig konkreta uttryck för den ideologf
roIlen företråider-

LYCKÀ TILL!

PS Under själva sÞelet återser nl
törerna från Pedagogen. DS

era vänner observa-

r{tL:

Resultat:

Förutsåttn:

OmfattnJ.ng:

Àrbetet:

(.r)

(,+)

1.5)

Förbered !

(.2)

Lennart Nordlr"o I 9g4_05-rI
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Yrke, ålder

Tjänsteman,
56

Företagare
alt. Ombuds-
man, 30

Sekreterare, 35

Låirare , 4 0

Studerande,22

Snickare,25
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PoI. uppdrag

Kommunstyrelsen
aIt- Partiled-
n lngen

2:e sekreterare
I partiledningen

suppI. Iands-
tinget

v.ordf. kvinno-
föreningen

sekr- ungdoms-
föreningen

ordf. kontakt-
kommitté
(hyresgästförb. )

Sysselsättn.

Sysse Isätt-
ning i anknytn.
tiII TAXI

Byggbranschen

Sjukvården,
rehabi I iterlng

hj äIp1ärare
mellanstadiet,
deltid

läser ekologi,
extra jobb
busschauf för

Ombyggnads-
arbeten

2.

3.

rg, lo:l
SEÈVIGE.

Fami I j es ituat ion,/
övriga intressen

Vuxna barn,
trädgårdsintr.

ensamstående,
loggare

barn på dagis
och i skolan

f rånskiJ-d,
tonårsdotter

ensamstående,
eng. 1 fält-
blologerna

barn på dagis,
j ä9are

Bostad

S. Sandby

Tuna

Väster

Norra
FäLaden

Centrum

Linero

Þ.
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uål:

Resultat:

Förutsåittn.

Omfattnlng:

Àrbetet:

D

arraea ]

Àtt med ett'rollspel som medel och gpl -82
som bakgrund fatta Lntressemotsättningarna
vld stadskroppens tlllväxt.
Àtt i timsklssens form fðra sarnman de olika
aspekter på stadens funktlon och mfljð som
framko¡nmit under tidlgare arbetspass och
därvld:

Uppfatta stadsmiljöns förändringsbehov son
helhet.

Uppfatta konflikter resp samverkan mellan
stadskroppens oll-ka system

Uppfatta dynamÍ.ken .L plànerlngsprocessens
olika led - krttik, förslag, åtgåirdl.

En plansklss L den meningen att "den
rådande debatten" om Lunds stad som be-
fintltg och framtlda niljö sam¡nanfattas
på ett enkelt och åskådligt sätt ,både med
rumsliga bflder och kommentarer om prlnclper
åtgärdsbehov och riktllnjer för stadens
expansion och förnyelse bl a meil påpekanilen
om utrynìmesbehov och akuta åtgåirder.

Planskissen görs I två steg:

- skiss tlll "utveckllngsplan" dår tlllväxte
utåt behandlas

- skiss ttII rl-ktlinJer för stadsförnyelsen

Delar av konmunens, regJ.onplaneförbundets
och Ilinsstyrelsens planerl-ngsmaterLal.
Statens planverk rapporÈ 37, Program för
områdesplaner. Klnna områdesplan.

Krltlk och förbåÈtrLngsförslag från tlcllgare
Lund gpl -82. Kinna områdesplan -Rapport 37

Hela staden.

Stadens utvecklLng består dels av en utåÈ-
riktad expansion dår tåtortens våxande
markbehov fnnebär att andra lntressen får
avstå rnark, dels av en inre förnyelse dår
stadens funktioner och niì,jö fðråndras av
ollka skåI. EtÈ skäl år en rnedveten vtlja
ttll förbåittrlng som efter hand formuleras
och fðrs fram som krttfk av det befintliga
eller som förslag ttll åtgärder. Synpunktern

1.

1.

2-
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kommer från ollka håtl och tas sedan om

hand om kommunens planerlngsorgan för
bearbetnlng och Lnordnande l" den helhets-
btld för stadens utveckllng - son exfsterar
mer eller mlndre klart. Prakttskt lnnebär
det att få plats bland sektorsanspråken
t budgetarbetet och Passera verksamhets-
planeringens nå1söga.

lntressekonfllkterna år kompllcerade på
många plan, Bl a handlar det om relationer
mellan ollka Parter, ollka organlsatLoner
som föråindras över tld styrt av tids-
hämnJ-ngar och övergrJ-pande vllkor lika väI
som en förhandllngsProcess passningsför-
farande. Detta gör den llilnplfg l- vår situa-
tlon att åskådllggöra l- spel. Vi bygger
en spelsltúatlon krlng ett samråd mellan
några lntressenter. Ett sådlant kan vara
tåmllgen lnfor¡nellt.

VI fðrbereder samrådet/spelet med en ln-
ledande gruppvis diskussl.on dåir lntresse-
företråidarna samlas krfng ett valt -
planerJ.ngsunderlag. Den genomgången leder
tIll enskllda förberedelser av roll-
formulerlng och lnlåsnlng. (Låmna roll-
beskrlvning vÍd spelstart)

Spelet år en dlskussion om Lunds utbyggnad:

- år vtlket (-a) håll?

- hur stora arealer? når?

- konsekvenser för ollka parter av den
ändrade markanvÌindn lngen

PraktLskt sett kan diskussLoen föras med
direkta antecknlngar för 1:10 000 dels
kopJ.a av de ollka Lntresseenheterna.

Efter kaffet vidtar planerlngsgruPpens
reaktlon på samrådet. En snabbsklss behövs
för att kunna konkretlsera ev åindrade
planförutsåittnJ.ngar Èltl ett sammanträde
med lednLngsgruppen för den överslktllga
planerlngen.
Snabbsklssen koncentreras på utbyggnads-
behoven - ny mark utåt (eller tnåt).
Program är atltså inte bara sPelets
diskussion utan också tidlgare arbeten
I skedet. vàdl polltikerna behöver år en
sammanfattande redovlsnlng av alternativa
handllngsnöjltgheter, komrnenterade ur
viktigare synvlnklar.

;3

Eftermlddagen ågnas också helheten, men
vtnklat på ett annat sätt-
I vad ¡nån åir gpl -82 en plan för stads-
förnyelsen? vilka konpletteringar -behövs?vllká revtderlngar? - mot bakgrund av
planerlngsgruPPens arbete under senare
ttd.
Det-åir en idésklss med tanke på samordnlng
av oll-ka synvfnklar på den fysiska miljön
inför verksamhetsplanerlngens budget-
överväganden. Vad är strategiska åtgårds-
behov L stáden av olLka s1a9' att saruoan-
fattas t bIId och tex på ett enkelt och
slagfärdigt sätt.

De båda skisserna ovan Presenteras under
diskusslon av plantekniska problem alla
grupperna och handledarna emeIlan.

Lås på grpl -82 ytterllgare med de två
vJ-nkllngarna ovan som utgångspunkt för
krlttbk gransknlng. ilmf upplåiggnl-ngen av
Lunds och Kinnas planer. Studera raPPort
37.

Förbredelser:

F,
UJ
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Mål:

Resultat:

Förut-
sättning:

Onfatt-
n 1n9

Arbetet:

RttlrsSbEnAIìÞuNe

Àtt uppfatta den del av planeringsprocessen son
ligger bortom planförslaget som produkt

Ett "y¡¿¡¿nde från ett renissorgan" samt justerade
skisser tiII utvecklingsplan resp stadsförnyelse,
som e'f f ekt av yttrandet.

Era planskisser från moment D.
Delar av tidigare använt planmaterial.

Hela staden

För oss planerare är pJ.anritningen ned ev kommentarer
det påtagliga uttrycket för att planering sker,
i skolsituationen ytterligare understruket. Vår
reaktion kan lätt fastna i en angingen-eller attityd.
Ta mitt genomtänkta försLag eller låt bli, men
Iåter ni bLi så blir jag sårad.
Det handl.ar om vår instäl-lning till yrke och samhäIl-e
som måste medvetandegöras - för min egen skull,
och andras.

I områdesplaneringen hanterar vi marken som en
resurs bland flera. Vi gör bilder av prioriterlngar,
mer eller rnindre våil kommenterade. Dessa försIag
tlII prioriter:ingar skall stötas och b1ötas fram
till najoritetsbeslut i denokratisk orilning - så
gott nan nu kan.

Ett led i denna process åir remissbehandlingen,
att I (ollka skeden) begåra in en skriftllgt for-
mulerad uppfattning från oLika parter.

Vi koncenterar vårt problem att åskåtlltggöra detta
genom att först göra ett rolLspel kring yttranilet,
för att sedan i arbetsgruppen försöka ta de plan-
m¿issiga konsekvenserna.

Vl väljer att Iåta remissorganet bilda en studie-
clrkel med syfte att studera frågan och göra för-
slag till yttrande; f spelsituatLonen har cirkeln
haft ett lnledande möte. Det nötet notsvaras i
vårt arbete av gemensanma spel-förberedelser I arbets-
gruppen. Dessförlnnan har var och en utvecklat
sin roll, den :gm gruppen kommit överens om.

Spelet utgår från ett behov hos studiegruppen
att reda ut vad för problem man har. Vad vill vi
yttra oss över? Vad behöver vi fördjupa oss i?
Mötet skall resultera i ett kort PM (2 sidorl som
preì.iminärt yttrande

Yttrandet betraktas sedan av arbetsgrupperna som
faktiska och läggs tiII grund för skisser till
pLanjusteringar.

Förbere- Ge studiecirkeln identitet, och rollerna- Fortsatt
delser: fördupning i generalplanen.

Grupp Q( .ìr en samordningsgrupp för hyresgäst- och bostads-
rättsföreningar På Linero (mellan Sandby- och Dal.by'-
vägarna )

ß åir en arbetsgrupp hos socialdemokr.
' (se programmaterial j bibtioteket)

X är planeringsråd Väster, en tvärfackLig samarbets-
LJ grupp som består av reDresentanter för socialvåril,

skola, förskola, polis, kyrka, hem och skola ¡f fl.
\
ô är en studiecirkel inom föreningen Gamla Lunil

som ombeds llirnna försl,ag till yttrande för
styrelsens räkning

cruppáUyttrar sig över grupp þis skisser, gr,rpp $ o.r.t
grupp X osv. Gå sedan tillbaka'tilt era egna skisser och
ta.konËekvenserna av yttrandet över ert material. Leder
det till revideringar? "Ledningsgrupgen vilI ha snabbt
beskecl".

Lennart 
"otd/"O 85 05 10
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Att samla srfarenhst€rna från de sex momenten tfll en helhets-
uppFattnlng om den kommunala planeringgproceggen - msd områdas-

pLanerlngen som tyngdPunkt.

Debatt och utvärderlng.

Vi börjar med att se pâ planerinqen frân ett helt annat hâlì' ãn vârt
eget plantekniska. Ui ställer oss frâgan 'rKan områdesplaneringen
användas som ett politiskt redskap?rr För att klara attltydsklftet
anvãndar vi rollspBlet som madel. vi använd€r samma roller som vid
momentet täto¡tens se¡vice. [n arbetsgrupp t ett politiskL parti
har uppdraq att förbereda Bn intern debatt om frågan'
Hollsoelets bränsle är erla¡enhete¡na frân tldigare moment och en

förberedande 9enomgånq av lokala partiprogram - vad i dessa politiska
ambitionsr pâverkar den fysiska planerinqen eLlar !vãrtom, I vad mån

pâverkar den fysi ska miljön vâra livsvillkor?

RollsÞelets frâga ger diskussioner som noteras inom gruppen' Avsluta
med atL ur diskussionsanteckntnqarna dra tre, fyra principiella
frâgor om den fysiska planeringen, on dsn kommunala processen, om

vàra mäjligheter att pàverka.

I en arbetslunch tar vi vâr egen aspekt. Sticka tlllbaka i gruppen

oâ arbete! i de olika momsnten och ställ frâgor som: Hur ser planarings-
systemet ut, hur kan olika kvalitete¡ i stactsmltjön åstaúommas och

säkras, hur kan ollka intrsssan konma tlll tals, vad är vâr uppgift
i systãnet och proceggen?
Oiskussionsn är också bes för mândagens utvärdsring av skedel'

Oessa två vinkllngar kompletteras efter lunch (13.30) rnsd en kort
dlskusslon om dsn nya lagstiftnlnqen, bakqrund, avslkter och innehâll'

Dagen och skedst avslutas med paneldebatt kring nämnda frâgor med

lãrare och en elev frân varje grupp med gruPpens frâgor som bränsle'

Vä I môt t.l

pr I 0ó185

tlt¡ÀC1\ 10 TrÃs KUKSEN lr1 8vlt7
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PL A NG RA NsK NI NG

- ett spel om lnlevelse I de visuella och p¡sktiska rmmen
hos vâre plenförsIaq.

Semlnariet 13/3 använder vi ttll att skärpa vår runsliga ln-
levelsel'örnåga¡ samtidigt som vi gö¡ en krltisk granskning av
vâra förslags praktlska kvallteter.

VI bildar sminarlegrupper med en frân vardera Värpinge-
resp DalbygrupÞernar d v s nya rfyra-grupperr - tillsammans
åtta grupper.

Ul kör halvklass, d v s fyra gruppeF med var sln handledare
I - 10.00 och övriga 10 - 12.00.

I gruÞperna byter vl plansklsser. Va¡ och en skall granske en
annens förslag g6nom att:

A. - Komm6 tlll omrâdet med bl.l l'ör att se on erbJuden (ut-
pekad) bostad är lntressarÈ. Skapa rörelse med flngret
och 1) beskrlv den rtmsliga upplevelsen och 2) tkrltl-
eerat d€n fyslska miljöns egenskaper son du möter dern.
Planförfattsnen rstötter r.

g t) - Xomne hen från Delby cantrtm per cyksl. Ved ser man?
Hur är verdagsllvet omkrlng dlg?

2) - resp. gâ ut pâ promensd som en äldre med nedsett rörels¡
fömâga med behov sv motion och kontakt (?)

3) - komma hem frân skolan (Nyvångs nellenstadtun) och gâ
ut och l*a. Usd och var? Kort<rett

ô) - t.a en notlonsrunda pâ kvällen.

Gruppindelnlng och rollfördelntng 11/3.
Förbered dig

1) gerum att gB dln roll fdentltet
2) genorn att ta med dlg ett planfärslag som är läsbart i sln

runsliga organlsation, och 9ln6 lntentloner betr runmensrtgolv, vãgger och nöbIerrr.

Vl har lagt denna övnlng tidlgare I processen I âr, för atL
du skall kunn6 dra nytta au clen. 0u får lnte mer regoons än
du ger möjlighet tlll.

Sû¡inarlet fölJs ev gruppvlsa ggnlnerler om deteLJplanefðr-
slagens konsekvengar fär dlsposttlonsplanen dagen efLer (enl
schems) och pâ mândagen av kriÈlk av skisser och re6vlsnlngs-
olanerl

LBnnErt

5.
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I serien Pedagogiskt Utvecklingsarbete
har tidigare utkommit:

1. P edago gìskt pr oa oknÍioner
Nils Trowald

2. Uirørträning - ett exernpel på hur en lärarkurs i
pedagogik knn plnneras och genomþrøs

Nils Trowald

3. lnternatìonalisering m utbildningarnø aid
Sa er i ge s lantbt uksuniv er sit et

"Klas-Göran 
Bergman

4. Vad ønser agronomie studerande ampropedeutiska
kursen?

Nils Trowald

5.lltaärdering aa utbildning - några øspekter på

kur sa Ìir der ing ør o ch kunskap sp r ov
Bengt Ekman

6. lnntbruksuniaercitetets engøgemang i U-landsfrågor
U-landsavdelningen (Red)

7. Vetensknpligt skriosätt och muntlig presentøtion
- mhnndledning

Birgitta Malmfors

8. Att informera om forskning
Nils Trowald och Uno Björkhem

9. Undervísningslcoølitet och kostnad

Leif Ribom och Nils Trowald


