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Hovedmål: 

 Færrest mulig skal ha problemer med spill

 Tidlig identifisering og god behandling av problemspillere

 Kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles



Fædrelandsvennen 1994 om «Doom»







«Hadde vi visst at det var så vanedannende 

at det ødela barnas liv, hadde vi aldri latt 

dem begynne å spille Fortnite, eller så hadde 

vi fulgt nærmere med på det»



«Vi kan ikke forvente at barn og unge 

skal klare å regulere spillingen selv!»

- Gaute Godager, psykolog og spillutvikler



• Spill er laget for å få oss hektet  ..kjempeindustri !!

• Utviklerne vet hva som trigger – enormt datamateriale! 



..spillstruktur innebærer flere vanedannende elementer:

• Unike belønningsmekanismer  trigger videre spill

• Lys / lyd / effekter; umiddelbare kick, holder oss gående

• Mestringsopplevelser som treffer oss på tvers av ferdighetsnivå

• Fri utfoldelse i store virtuelle verdener – parallelle univers !! 

• Sosial tilhørighet, forpliktelser  Tidspunkt på spillets premisser



• Krever at foreldre / voksne setter seg inn i spill som er 

aktuelle; struktur – varighet – innretning/innhold – økonomiske 

aspekter – sosiale elementer / forventninger etc.

• Økt kunnskap kan gjøre det enklere å sette tydelige grenser!



Hvordan veilede foreldre/barn om spill ?

 Det er foreldre som bestemmer reglene for spill som det meste 

annet! Men det er en stor fordel å ha kunnskap om et fenomen 

før man regulerer det. 

 Livsmestring! Hvordan står det til? Interesser? Sosialt? Følelser?

 Forstå hvilken rolle spillet spiller, har det ført til endring i 
barnet/ungdommen? Fase eller varig? 

 Engasjer deg i barnas interesser (selv om de er kjedelige)

 Når man spiller er vel så viktig som hvor mye man spiller  

 Hvilke(t) spill spilles? Hvem spiller man sammen med? 

 Avhengighet er et alvorlig problem, men det bør ikke være det 

første vi tenker på dersom vi ser/hører at et barn/ungdom spiller 

dataspill 



Hva når spill og skjermbruk går ut over søvn? 

Hvilke konsekvenser får det?

 Alvorlig, barn og unge trenger nok søvn for å fungere, lære etc

 Foreldres ansvar å sørge for god søvnhygiene! 

 Som med godteri eller annen mediebruk må man ha regler. Det 

beste er om man har en dialog med barna/ungdommene  

 Hvis nødvendig: 

• Regler for tilgjengelighet og tider? 

• Ikke la dem få ha med mobilen og nettbrett når de legger seg

• Bruk apper for styring 



Barn og medier (2018)



Barn og medier (2018)



(VG, aug 2018)



Barn og medier (2018)



«..endorfinene strømmet og dopaminet boblet» …RUSFØLELSE!

Fremmer velbehag, økt oppmerksomhet, demper følelsesmessige 

symptomtrykk (angst, depresjon etc.), stemningsstabiliserende, kick osv. 

..er vel naturlig å opprettholde en atferd som gir oss 100% godfølelsen ?



«Trening, forelskelse, mestringsopplevelser, det som gir oss mening 

og gjør oss glade vil være ledsaget av økning i kroppens egne 

sentralstimulerende stoffer …men aldri i samme grad som 

tilførelsen av et rusmiddel»  

(Mørland, Folkehelseinstituttet)



 Slike overskrifter skremmer og skaper økt bekymring

 Stigmatiserer en stor gruppe mennesker

 De med et negativ syn på gaming får bekreftelse

 Skaper dårligere dialog, økt konfliktnivå, større avstand 

NB! Om spillet alene blir syndebukk; fare for å 

ignorere de utfordringer som kan være selve  

årsaken eller drivkraften for spilling



 Hvordan kan vi svartmale noe som 9 av 10 unge driver med?

 ..for hvem er spillingen egentlig SÅ destruktiv? 

 ..og hva er egentlig problemet? 





Funn i studier med ungdom og dataspillproblematikk:

- Ensomhet, begrenset sosial kompetanse, angst, depresjon, 

lav selvfølelse, impulsivitet = risikofaktorer

(Lemmens; Computers in human behaviour, 2011)

- Lav sosial kompetanse, «de sosialt klønete gutta» har større 

risiko for å utvikle problemer knyttet til gaming

(NTNU, 2018)



Storspiller eller problemspiller? ..hvordan se forskjellen? 

Engasjerte spillere (såkalte storspillere) kan bruke like mye tid på

spillingen som problemspillere (eller “spilleavhengige”) 

– tidsbruken alene kan ikke definere spillingen som en avhengighet

Motivasjon / triggere
1. Prestasjon? ..spenning/underholdnig, turnering, sosialt osv

2. Flukt? ..en virtuell verden som oppleves positiv sammenlignet med 
virkeligheten? Frihet fra vansker, utfordringer eller problemer?

- “Det handler som regel om noe annet når dataspill tar overhånd”

Psykologspesialist Hanne Naug, Spillhuset Bærum Kommune



Gaming/skjermliv, problem? ..ja, for noen – men for hvem?

- Spilleren/brukeren selv? ..eller omgivelsene?

.. om bruken er problematisk, hva er problemet? 

- Tidsbruk? Altoppslukende – går utover andre plikter / aktiviteter 

- Innhold? Aldersgrenser (vold, sex, språk, gambling etc.)

- Atferd? Hvordan vi oppfører oss mot andre, mobbing, bildedeling etc. 

- Økonomi? Loot, playerpacks, skinbetting etc.

- Midlertidig oppslukt? Fase i livet med mye skjerm? 

- Lidenskap / hobby? 

- E-sport?

- ..problemspilling / avhengighet ?



..dataspillavhengighet?

Svært opptatt av spill (..preoccupied) 

Uro, irritasjon, nedsatt stemningsleie når man ikke får spilt

Toleranseutvikling

Flere mislykkede forsøk på å redusere spillingen

Tap av andre interesser

Opprettholder spillingen på tross av åpenbare negative konsekvenser

Lyver om omfanget og tidsbruken

Spiller for å unngå andre utfordringer

Har gått utover relasjoner, jobb, utdanning eller andre muligheter

..5 av kriteriene oppfylles 

NB! OVER TID! (..varig ute av stand)



Vi hører ofte at foreldres bruk av 

mobiltelefon får konsekvenser mtp

tilknytning, hva sier forskning?



Mobilfri skole – hvilke erfaringer/forskning 

er gjort på det feltet?

Fravær av mobiltelefonen i skolen kan være et hinder for barn og 
unges utvikling av digitale ferdigheter knyttet til mobilbruk. Barn og 
unge har en høy teknisk kompetanse når det kommer til bruk av 
digitale verktøy. Likevel bør skoler fokusere på å lære elevene til å 
forstå konsekvenser av deres mobilbruk. (s. iii) 

Mari Lemme Masteroppgave: Mobilforbud i skolen: En kvalitativ 
casestudie av ungdomsskoleelevers erfaringer med mobilforbud på 
en norsk ungdomsskole 2017 

Skolen kan ikke nekte elever å ha med mobil på skolen, men de 
kan kreve at de skal være avslått og i sekken (Lemme 2017, s. 10). 
Enkelte skoler samler inn mobiler på starten av dagen og levere de 
ut på slutten (såkalt mobilhotell) det er det anledning til. 

Se også https://hdl.handle.net/10037/15790 Nils Christian Tveiterås
Masteroppgave 2019  

http://hdl.handle.net/11250/2568451
https://hdl.handle.net/10037/15790


Digitale forstyrrelser i skolen
– erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk

Norsk pedagogisk tidsskrift 03 / 2017 (Volum 101)

https://www.harvestmagazine.no/pan/mobilfri-skole-fungerer

https://www.idunn.no/npt
https://www.idunn.no/npt/2017/03
https://www.harvestmagazine.no/pan/mobilfri-skole-fungerer








Twenge (2017): Psykisk helse



Barn og medier (2018)
Hvor mange 10-åringer er på sosiale medier?



«Den beste historien er en fortelling 

som tar fra meg nattesøvnen. Gjør den 

ikke det, er den mest trolig bare en 

mellombok som jeg leser mens jeg 

venter på en ny utgivelse»



«De beste spillene er de som tar fra 

meg nattesøvnen. Gjør de ikke det, 

er det mest trolig bare noe jeg 

spiller i ventetiden på et spill som 

kommer ut senere»





Flere grunner til alt fokus:

 Det ER et reelt problem for noen, noe som igjen har fått en 

del oppmerksomhet i media

 Vi står midt oppi det. De fleste unge spiller!

 Det er fortsatt relativt nytt (..for mange)                         

..alt som er nytt er «farlig»!

 Bekymringer knyttet til vold og aggresjon

 Økende grad involvering av penger



(GD 6.mars 2019)



 Kan man lære noe av spill? ..hva?

 Spill som sosial tilhørighet? Eksempler på dette

Gruppeoppgave:



Hvordan kan spill fremme sosial tilhørighet?





Hvordan er dine egne medievaner? 

“Du er på vei inn til dagens

viktigste ´møte´: la mobilen

ligge i lomma/veska ” 



Råd og anbefalinger

Kunnskap

- Øk din kunnskap om spill og sosiale medier. Hvorfor er det så engasjerende? 

Dialog

- Positiv involvering, vis interesse! Lytt! 

Rammer

- Bli enige om kjøreregler på skjermbruk, bade innhold, tidsbruk og tilgjengelighet. 

Følg opp! Konsekvenser ved regelbrudd.

Erfaringsdeling

- Dele erfaringer og råd med andre voksne



Spilleavhengige er ulike – ulike hjelpetiltak fungerer

 Hjelpelinjen

 Kommunen, utekontakt etc

 Skole, lærer, rådgiver, helsesykepleier

 Fastlege; poliklinisk behandling? DPS, BUP

 Psykolog

 Nettbaserte lavterskeltilbud

 Selvhjelpsgrupper

 Akan / arbeidsplassen / bedrifthelsetjeneste

 Familie / venner / Nav / banken




