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Delaktigheten

Nyttan 

Labbet – möjligheten att experimentera

Nätverken – relationerna

Flexibilitet – Reglab är pragmatiskt och obyråkratiskt

Fokus på lärande

En neutral arena

Reglabs styrka



Reglab: Lärandefilosofi

Utvecklingsinriktat lärande

• Tanke och reflektion

• Ifrågasättande och 
alternativtänkande

• Olikhet som tillgång

• Fokus på nytänkande

Kunskapsutveckling genom 
”learning by doing”

Processbaserat

Dialogbaserat

Gemensamt utforskande 

Reflektion och fördjupning

Trygghet och tillit 

KUNSKAPSSYN PEDAGOGIK



Programstomme

● Workshop 1. HISTORIEN OM STAD OCH LAND 
Tillbakablick
Traditioner och normer

● Workshop 2.  DEN NYA RURBANITETEN 
Stad och land i nutid 
Rurbana perspektiv på stad och land  

● Workshop 3. EN RURBAN FRAMTID? 
Alternativa framtider & regionala konsekvenser
Scenariometodik 

● Workshop 4. RURBANT UTVECKLINGSARBETE
Befintliga metoder
Hur jobbar vi för en helhet



Workshop 1

Workshop 1. HISTORIEN OM STAD OCH LAND 

• Hur går snacket om stad och land?
• Introduktion till rurbana perspektiv
• Relationen mellan stad, land och ekonomisk tillväxt i historisk 

belysning 
• Makt och plats - att analysera relationen stad – land 
• Samhällsplaneringens spänningsfält - urban planering och regional 
• Vad skavde, vad gav energi?
• Vilka frågor vill vi utforska i lärprojektet? 



Frågor vi vill utforska 

Vad är problemet? 
Definitioner, språk och begrepp
Verktyg och metoder 
Dokument och policy
Goda exempel 
Regionernas roll 
Spaning och experiment 

Historia
Visioner och problemformulering 
Ansvar
Internationellt 
Stad och land 
Platsens roll
Nationell nivå
Politiken 
Tillväxt 

Skattepolitik
Ekonomi, finansiering och 
resurser 

Kompetensförsörjning 
Service 
Vård
Kultur
Hållbarhet och ekosystem 
Besöksnäring och turism 
Identitetsfrågor
Medborgarens roll 
Värden



Dagens program

10.00 Välkommen!

10.15 Vernissage – vi delar erfarenheter utifrån hemarbetet
11.15 Vad är problemet? Röster om hållbarhet från periferin - Elisabeth Wollin Elhouar

12.00 Lunch

12.45 Rurbana landskap – begrepp och kategorier - Nils Björling 
13.40 Vad sker i dynamiken mellan städer och landsbygder? Platsens

betydelse för innovation, förnyelse och tillväxt - Lina Bjerke

14.30 Kaffe

15.00 Rurbana nutider – regionala exempel
Ortsstruktur, tillväxtmotorer och funktionella samband – Olof Linde
Rurbana strategier för Skaraborg – Magnus Fredricson
Hur går snacket om stad och land i Norge? – Hildegunn Nordtug

16.00 Verkstad

17.00 Avslut



Vernissage! 

Hur gick ni tillväga?
Vad fick ni fått span på? 
Vad lärde ni er? 



Grupparbete under dagen

• Vilka möjligheter och problem får du, utifrån 
din roll, syn på när du lyssnar på de olika 
inslagen?

• Vad tänker ni om det här gemensamt utifrån 
era olika perspektiv? 

• Redovisning (i slutet av dagen)
Det här är problem
Det här är möjligheter
Det här skulle vi kunna göra annorlunda



Vad är problemet? 
Röster om hållbarhet 
från periferin 

Elisabeth Wollin Elhouar



Diskussion vid borden:

Vilka möjligheter och problem får du, 
utifrån din roll, syn på när du lyssnar på 
det här?



Lunch!



Rurbana landskap 
– begrepp och kategorier

Nils Björling 



Diskussion vid borden:

Vilka möjligheter och problem får du, 
utifrån din roll, syn på när du lyssnar på 
det här?



Vad sker i dynamiken mellan 
städer och landsbygder? 
Platsens betydelse för 
innovation, förnyelse och tillväxt 

Lina Bjerke



Diskussion vid borden:

Vilka möjligheter och problem får du, 
utifrån din roll, syn på när du lyssnar på 
det här?



Kaffe!



Rurbana nutider 

Ortsstruktur, tillväxtmotorer och funktionella samband 
Olof Linde, Region Gävleborg 

Rurbana strategier för Skaraborg 
Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund 

Hur går snacket om stad och land i Norge? 
Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret - Kompetansesenter for 
distriktsutvikling



Grupparbete – summera dagens 
diskussioner

1) Vilka möjligheter och problem har du 
fått syn på under dagen?

2) Vad tänker ni om det gemensamt 
utifrån era olika perspektiv? 

3) Utifrån problemen och möjligheterna 
som ni identifierat - vad skulle kunna 
göras på ett annorlunda sätt? 

Redovisa gruppens diskussioner utifrån 
rubrikerna: 

Det här är problem
Det här är möjligheter
Det här skulle kunna göras annorlunda



Hemuppgift
Info kommer inom två veckor

Nästa träff
Vi ses 22 maj i Stockholm! 

Hör gärna av dig!



CHECK UT

Två post-its

• Det här tar jag med mig 
från idag

• Det här tycker jag är 
viktigt inför kommande 
träffar 



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

nils.bjorling@chalmers.se

magnus.fredricson@skaraborg.se

karin.botas@skl.se

anton.ternstrom@skl.se

Mycket snack
Och mycket verkstad

mailto:nils.bjorling@chalmers.se
mailto:magnus.fredricson@skaraborg.se
mailto:sunny.sandstrom@skl.se
mailto:anton.ternstrom@skl.se
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