Rollspel: Striden om Hackspettsskogen
Introduktion
Ni bor i den vackra staden Grönby, som ligger längs med den stora floden som rinner genom det lilla landet.
Staden har ett gott rykte hos landets invånare och det är många som vill flytta hit. Inte minst för den orörda
naturen i stadens närhet. Men många nya invånare på kort tid skapar också problem.

Uppgiften
Ni ska arbeta med en stor konflikt som
staden Grönby nyligen drabbats av. Det
finns planer på att hugga ner ett
populärt skogsområde i utkanten av
staden – Hackspetsskogen. Skogen,
som har ovanligt många hackspettar
och andra intressanta arter, ska ersättas
av ett stort modernt och lyxigt
bostadsområde med plats för 15 000
invånare.
Striden om Hackspetsskogen har
engagerat fler olika grupper i Grönby.
Vissa tycker att bostadsbygget är bra
och andra tycker att skogen måste få stå kvar. Stadens politiska partier är också inblandade i frågan och
även bland partierna finns det två olika uppfattningar i frågan.
Nu måste konflikten lösas och ni ska vara med och avgöra dess utgång. Ni ska förbereda argument som
ska användas i en debatt. Övningen avslutas med en omröstning och rösträkning.

Arbetsgång
1. Ni ska nu inta roller som engagerade deltagare i er intressegrupp. Formera gruppen. Varje grupp
utser en ordförande och en sekreterare. Använd protokollet på sidan 4 och fyll i vilken intressegrupp
ni är, och namnet på alla gruppmedlemmarna.
2. Läs in er på det som står om er intressegrupp (se sidan 3).
3. Ta fram ståndpunkter (Det här tycker vi ...). Nu handlar det om att ta fram så många positiva saker
som möjligt kring er ståndpunkt. Alla tänkbara möjligheter och fördelar måste fram.
(T.ex. Skogen ger staden flera livsviktiga ekosystemtjänster Eller: Om fler flyttar till Grönby så får vi
in mer skattepengar.) Ordförande fördelar ordet, sekreteraren skriver i protokollet, i spalten för
ståndpunkter.
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4. Ta fram argument. Nu är det dags att formulera bra argument till varje ståndpunkt. Använd
protokollet. Det handlar om att ta fram argument till varför just era ståndpunkter är viktigast.
(T.ex. Fler invånare gör att staden får in mer skatt och kan satsa på nya fotbollsplaner och ridhus.
Eller: Om skogen försvinner minskar den biologiska mångfalden i staden, humlor och bin kommer
att försvinna vilket kommer att drabba ...) Vad är viktigt på kort och lång sikt?
(T.ex. fotbollsplaner och ridhus gör att ungdomarna i staden trivs och mår bra i stället för att dra
runt och förstöra. Eller: Äppelodlarna kommer att få sämre skörd och stadens berömda
äppelciderfabrik riskerar att gå i konkurs.)
Bra argument är avgörande när ni ska möta de andra grupperna i debatten!
5. Kolla andra grupper, skapa samarbete. När alla grupper har formulerat sina ståndpunkter och
argument är det dags att mingla med de övriga grupperna. Ta reda på mer om vilka argument de har
och fundera på hur ni kan besvara dessa. Eventuellt bildar ni samarbete inom någon fråga. Det är att
få koll på vad era motståndare har för argument.
6. Förbered debatten. Nu är det tid att förbereda gruppen för debatten. Gå igenom era ståndpunkter
och argument igen. Ändra, lägg till och förbättra så att ni är redo för debatt. Kolla hur mycket tid ni
får på er och öva på er tajming tills ni får till rätt längd på presentationen och slutanförandet.
Tips! Dela upp ståndpunkterna inom gruppen så att alla är experter på olika områden.
Tänk på att ni ska ge er på andra gruppers argument och värderingar. Personangrepp är förstås
förbjudna!
7. Debatt i Grönbys kommunfullmäktige. Låt läraren vara ordförande för debatten och fördela ordet så
att alla grupper kommer till tals.
Debattordning:
1. Presentation. Alla grupper får tre minuter för att kort presentera sina ståndpunkter och argument i
frågan. Övriga grupper lyssnar och antecknar frågor som dyker upp.
2. Frågestund. Varje grupp får nu besvara frågor från övriga grupper. Det är nu som argumenten och
övertalningsförmågan kommer till användning. Ordföranden ser till att alla grupper får tid att
besvara frågor.
3. Slutanförande. Varje grupp får nu ett slutanförande på en minut. Lägg fram det viktigaste
argumentet och motivera varför man ska rösta på just er.
4. Omröstning. En sluten omröstning sker där alla deltagare röstar på ett alternativ (om fler grupper
samarbetar) eller intressegrupp.
5. Rösträkning. En rösträknare utses från varje grupp tillsammans räknar de alla röster och räknar ut
resultatet.

Utvärdering
Gå ur era roller och diskutera vad ni har lärt er av denna övning. Var det en realistisk debatt? Vilka frågor
skapade mest diskussion? Hur viktigt är det att ha välformulerade argument? Fanns det några argument
som byggde på fakta? Vilka lärdomar tar du med dig från din insats i övningen?
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INTRESSEGRUPPER
Företaget Skog AB äger marken – Skog AB vill avverka skogen. Företaget har haft dåligt med pengar och
ser nu fram emot att äntligen få betalt för skogen. Om man inte får avverka skogen riskerar företaget att gå
i konkurs, har Vd:n för Skog AB sagt i en tidningsintervju. Då kommer många att förlora jobben. Skog AB har
lovat att sponsra en fotbollsplan och ett ridhus om de får pengar för skogen.

Byggbolaget Byggabra AB – Byggabra AB vill avverka skogen. De är glada över att få bygga nytt, det
skapar många nya arbetstillfällen och vinster för byggbolaget. Dessutom ger det nya bostadsområdet
staden ett nytt och fint bostadsområde med moderna och lyxiga lägenheter. Precis vad som behövs för att
locka rika invånare till staden. En känd arkitekt ska rita bostadshusen och området kommer att bli berömt i
hela landet, anser Byggabra AB.

Parti-ekonomi – Parti-ekonomi vill avverka skogen. Partiet anser att bygget kommer att ge staden tillskott
till ekonomin genom att fler rika invånare kan flytta in. Det ger skattepengar och dessutom får staden rykte
om sig att vara en modern och lite lyxig stad. Partiet har även använt skogsbolagets påstående om konkurs
som argument. Bygget ger också många nya arbetstillfällen för byggbolag och andra inblandade. Det gör
att arbetslösheten sjunker och utgifterna för socialbidrag kommer att minska. Med andra ord: Mer pengar
till olika satsningar för både unga och gamla.

Parti-miljö – Parti-miljö vill rädda skogen. Partiet tycker att området är värt att bevara eftersom skogen
gör staden unik. Den här typen av skog är mycket ovanlig. Ett vackert strövområde i närheten av staden är
något som många uppskattar. Nya invånare kan lockas till staden eftersom många vill bo nära naturen.
Skogen ger också tillfälle till motion och friluftsliv vilket förbättrar folkhälsan, då sjunker kostnader för
hälsovård. Mycket pengar finns att tjäna på det. Ett bostadsområde skulle dessutom förstöra sjön i
närheten. Dessutom skulle trafiken öka vilket skapar både buller och giftiga avgaser.

Äppelodlare, jordbrukare – De vill rädda skogen. Äppelodlare och jordbrukare är beroende av humlor, bin
och andra pollinatörer som trivs där. Utan dessa skulle de få sämre skörd och förlora mycket pengar.
Biodlare, jordbrukare och andra företag samt anställda som är kopplade till frukt- och ciderfabriker skulle
gå i konkurs eller förlora sina jobb. Några av odlarna har tagit fram ett alternativt förslag, där man skulle
kunna bygga för 10 000 invånare på gammal industrimark, utan att avverka skogen.

Föreningen Eco – Föreningen vill rädda Hackspettsskogen. Den ger staden en mängd viktiga
ekosystemtjänster som till exempel en plats för friluftsliv, biologisk mångfald och pollinatörer. Där finns,
förutom mindre hackspett och tre andra hackspettsarter, ett stort antal sällsynta växter och skalbaggar
som väckt internationellt intresse. Sjön vid skogen ger också staden en mängd fördelar. Att behålla dessa
skulle kunna ge stora inkomster genom ekoturism och olika forskningsprojekt. Genom att behålla skogen
ger man staden ett rykte om sig att vara miljövänlig.
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PROTOKOLL
Intressegrupp:
Ordförande i gruppen:
Sekreterare i gruppen:
Gruppmedlemmar:

Ståndpunkt

Argument

Därför ska man rösta på vårt alternativ:
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