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Genredigering - PlayDecide 

Forberedelser og gjennomføring 

Forberedelser for utstyr og formidler fra VilVite  

Last ned spillet fra PlayDecide, (du må opprette bruker) 

Spillet består av forskjellige ark der noen skal skrives ut på ark med bestemte farger og 
kuttes opp til mindre kort.  
Disse kortene kan du låne på VilVite i klassesett for 5 grupper. 
 
Resten må du skrive ut selv:  

• Spillebrett (A3 ark), et per elev.  

• Noen instruksjonsark per gruppe, skjema for konklusjon og ark for standpunkt for hver 
gruppe. 

• Hvite kort 

Formidler fra VilVite kan delta via videokonferanse, da må dere benytte tid satt opp i 
bestillingen. Vi kontakter dere for å avtale videoløsning. 

Lærer må sette seg inni spillet som beskrevet under uavhengig av om formidler fra VilVite er 
med eller ikke. 

 

Kom i gang (15 minutter)  

1. Del elevene inn i grupper på 4-6 personer.  
2. Del ut et spillebrett til hver elev.  
3. Del ut et sett med kort til hver gruppe. Utfordringskortene legges i en bunke med teksten 

ned.  
4. Forklar hvordan spillet spilles ved bruk av instruksjonsarket deres og fortell hva hensikten 

med spillet er. Deltakerne skal:  

Fase 1 - samle informasjon. De leser introduksjon på spillebrettet, velger personkort, 
infokort og temakort og eventuelt hvite kort  

Fase 2 - diskutere. Her brukes de valgte kortene samt utfordringskort og gule kort. Skjemaet 
med gruppens syn fylles ut til slutt.  

Fase 3 - Utforme en felles gruppeuttalelse. Diagrammet fylles ut.  

 
5. Gå gjennom spillereglene for diskusjon ned i venstre hjørne på spillebrettet og pass på at 

hver elev har et gult kort som de kan bruke til å stoppe diskusjonen dersom de føler at 
noen ikke følger spillereglene. Diskusjonen starter igjen når problemet er løst.  

6. Oppe til høyre på spillebrettet kan de skrive ned de starttankene de har om temaet.  
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Fase 1 – samle informasjon (30 minutter)  

Mål: Bli kjent med temaet, se det fra ulike perspektiver, samle "bevis" og å danne seg en 
første mening. 

1. Formidler leser introduksjonen til temaet oppe til venstre på spillebrettet for gruppen. 
2. Personkort. Hver deltaker velger et personkort. Deltakerne kan velge om de vil være 

denne personen i diskusjonen etterpå, eller om de heller ville diskutere som seg selv og 
bruke personen på kortet som en bekjent. Alle presenterer personkortet sitt for gruppen. 

3. Blå og grønne kort (info- og grublekort). Legg ut alle kortene på bordet (en farge av 
gangen), deltakerne velger ut to kort (av hver farge) som de syntes er interessante - enten 
på egne vegne eller på vegne av personen på personkortet.  Alle presenterer kortene sine 
for gruppen. 

4. Spillerne kan også bruke hvite kort for å legge til informasjon eller tema dersom det 
trengs. Det kan for eksempel være at de har hørt noe om dette temaet eller at de selv 
kjenner noen som har vært berørt av det og at de derfor har informasjon eller 
problemstillinger som de ønsker at gruppen skal diskutere. 

5. Alle skriver ned sin første mening «utgangsposisjon» under Starttanker 

Fase 2 – diskuter (30 minutter) 

Mål: Deltakerne skal få en større bevissthet rundt hva de selv mener om genredigering, 
samtidig som de gruppevis gjennom diskusjon skal jobbe mot et felles syn på hvor grensen 
går for hva som kan tillates. 

1. Deltakerne deler først sin "utgangsposisjon" med hverandre. 
2. Diskusjonen tar derfra utgangspunkt i grublekortene. Her er det meningen at alle skal få 

mulighet til å utvikle og "forfine" sine standpunkt etter hvert som de høre hverandres 
argumenter og perspektiver. 

3. Kortene fra forrige fase brukes til å underbygge argumenter 
4. Dersom diskusjonen går tregt, kan formidler dele ut utfordringskort. 
5. Diskusjonen kan "referatføres" ved å lage clustre. Da samles ulike kort under en 

"konklusjon" som noteres på et ark sammen med kortene som er med på å underbygge 
konklusjonen. 

6. Gult kort: brukes for å signalisere at man ikke synes diskusjonen går som den skal. Da må 
problemet ordnes før man kan fortsette diskusjonen. 

7. Fyll ut skjemaet med gruppens konklusjon og hvilke kort dere har brukt til å komme frem 
til dette. 

Fase 3 - lag en uttalelse (20 minutter) 

Mål: Deltakerne prøver å enes om en felles konklusjon. De stemmer individuelt over alle de 
politiske meningene 

1. Hver deltaker leser de fire mulige standpunktene om genredigering. 
2. De fire standpunktene er gjengitt på diagrammet de har fått utdelt. Deltakerne stemmer 

hver for seg på de fire mulige standpunktene. De skal angi hvor enig eller uenig de er med 
hvert av de fire standpunktene. 

3. Prøv å se etter et felles grunnlag. Er der ett av de fire standpunktene som alle kan leve 
med? De kan for eksempel tenke seg at de er et politisk parti som skal fortelle velgerne 
hva de mener. Klarer de å komme til enighet slik at de kan gå ut med et klart standpunkt 
overfor velgerne sine? Hva får velgerne dersom de stemmer på dem? 

4. Hvis ikke gruppen kan samle seg rundt ett av de fire standpunktene, kan de formulere sitt 
eget femte standpunkt. Det kan være en moderert versjon av et av de andre der de for 
eksempel tar noen forbehold.  


