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Mange foreldre er usikre på hvordan de best kan 
regulere dataspillaktivitet. Noen lurer på hva som 
er skadelig, hva som ikke er det og om det finnes 
positive sider ved dataspilling. Når foreldre mener 
at spilling går på bekostning av skolearbeid og 
andre aktiviteter, eller ikke liker spillets innhold, 
ønsker mange å innføre grenser for å redusere 
spillingen. Av og til medfører dette store konflik-
ter. Denne veilederen har til hensikt å redusere 
disse konfliktene gjennom å sette fokus på begge  
parters ståsted. 

I vår tid er dataspill en naturlig del av barn og unges 

hverdag. For enkelte kan spillingen imidlertid skape 

negative konsekvenser som medfører at spilleren selv 

eller omgivelsene ser behov for å regulere aktiviteten. 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 

og aldring (NOVA) gjennomførte en landsdekkende 

undersøkelse om unge og dataspill i 20101. 8356 

elever i alderen 13-17 år fra 89 skoler i Norge deltok 

i studien. Undersøkelsen viser at 41 % av guttene 

spiller PC eller TV-spill daglig, mot 6 % av jentene. 

5,2 % spiller mer enn fire timer eller mer på en vanlig 

ukedag. I tråd med mye tidligere spillforskning viser 

studien at det er forskjell på  gutter og jenters spille-

atferd. Sett under ett spiller gutter mer enn jenter, og 

kjønnene foretrekker også ulike spill. 

Kompetansesenter rus - region øst (KoRus–Øst) er 

på oppdrag fra Helsedirektoratet tildelt problematisk 

spillatferd som spisskompetanseområde. Veilederen 

er skrevet av barnevernpedagog og gestaltterapeut 

Hélène Fellman. Hun har lang erfaring med å bistå 

familier i deres utfordringer med å regulere spilling. 

Veilederen er basert på hennes kliniske erfaringer, 

samt nasjonal og internasjonal forskning på feltet. 

Veilederen kan også lastes ned på www.rus-ost.no.       

Vi håper at du som forelder vil ha nytte av veilederen.
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1. NOVA rapport 18/10, Uskyldig moro? – Pengespill og dataspill blant 
norske ungdommer



«Den teknologiske utviklingen fører til at vi ikke  

lenger må gå ut for å kommunisere eller leke med andre.  

Vi kan sitte hjemme og opprettholde forbindelse  

med omverdenen eller la oss underholde.»



5

K
o
R
u
s-Ø

st 
 

F
O

R
E

L
D

R
E

V
E

I
L

E
D

E
R

Våre kommunikasjonsvaner har endret seg mar-
kant de siste tiårene og de vil fortsette å endre 
seg i fremtiden. Vi kommuniserer i økende grad 
via Internett gjennom tjenester som Facebook, 
Instagram, internettbaserte spill og andre sosiale 
medier.  

Facebook er et sosialt nettverk der brukeren kommuni-

serer ved at en profil blir opprettet. Profilen inneholder 

personlig informasjon, bilder og interesser. Relasjoner 

til andre brukere blir opprettet, og private og offentli-

ge meldinger blir utvekslet. 

Instagram er en gratis fotodelingstjeneste og et sosialt 

nettverk. Tjenesten gjør det mulig for brukere å ta 

bilder for så å dele det med andre som er koblet til 

nettverket. 

Chatting er en skriftlig samtale mellom to eller flere 

personer i såkalte «chatterom». Chatterom er offentli-

ge rom, hvor alle kan lese meldingene eller delta i sam- 

talene. Chatting på nettet kan også foregå ved 

«instant messenger», som er lukkede chatterom. 

Med nye kommunikasjonsformer har vi fått nett- 

basert samhandling preget av relasjon, interaksjon og 

kreativitet. Fra å være passive tilskuere har vi nå flere 

mediekanaler der vi kan delta aktivt. 

Vår tids teknologi fører til at vi ikke lenger må forlate 

hjemmet for å spille eller leke med andre. Vi kan la oss 

underholde og opprettholde kontakt med omverde-

nen hjemme. Vi kan leve som en puppe i en kokong – 

vi kan både vokse, utvikle oss, leke og lære i samhand-

ling med andre uten å bevege oss utenfor hjemmet.

1. Kommunikasjonsvaner i endring
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HVA ER SPILL?

 Spill handler ofte om å utføre bestemte handlinger 
innen et bestemt tidsrom etter visse regler ved hjelp 
av ulike redskap.

 Spill er ofte sosialt og/eller økonomisk motivert.

PÅ HVILKEN MÅTE ENDRES VÅRE SPILLEVANER?

Våre spillevaner endres som følge av ny teknologi og 

nye kommunikasjonsformer. Spill er ikke lenger kun 

brettspill med terninger og brikker. Det er heller ikke 

bare spilleautomater, bingo eller tippekuponger. 

Dataspill er tilgjengelig både på mobiltelefoner, nett-

brett, konsoller, PC og TV. Dette medfører at spill er 

tilgjengelig stort sett alle steder vi oppholder oss og til 

alle døgnets tider. Det er også få mekanismer i spillene 

som regulerer spillingen, og det settes dermed krav til 

spilleren og omgivelsene om å etablere hensiktsmes- 

sige rutiner og regler.    

TO VIKTIGE ORD

To viktige ord i denne sammenheng er:

 Gambling

 Gaming

Disse utrykkene skiller mellom ulike former for spill. 

«Gambling» defineres som spilling med penger som 

innsats. Hensikten er å vinne mer enn innsatsen. 

«Gaming» handler derimot om underholdning/lek og 

deltakelse i ulike dataspill. Et eksempel på dette er  

rollespill  på Internett der  motivet er å samarbeide, vinne 

over andre og være en del av et fellesskap. 

«Gamer» er en vanlig brukt betegnelse på personer 

som deltar i slike spillaktiviteter. Tilsvarende brukes 

«gambler»  som betegnelse på  personer som liker å 

satse penger i spill med stor risiko. Denne veilederen 

fokuserer kun på gaming og gamere.

2. Spillevaner i endring



«En gamer deltar i underholdningsspill hvor  

motivet ikke er å vinne penger. En gambler liker  

å satse penger i spill med høy risiko.»
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TYPER SPILL

MMOG – Massively Multiplayer Online Games – er en 

genre av dataspill som  har vokst fram i lys av den nye 

teknologien 

MMOG-spillene finner sted i en virtuell verden hvor 

flere tusen deltakere fra hele verden kan spille sam-

tidig, i samarbeid med hverandre over en eller flere 

servere på Internett. Disse serverne stilles til rådighet 

av spillutgiveren eller spillutvikleren. 

Et kjennetegn ved disse spillene er at de krever tid 

som innsats, mer enn penger. Noen spill har abonne-

mentsavgift, andre har det ikke. Free-to-play (F2P) er 

betegnelsen på spill hvor spillere ikke trenger å betale. 

Modellen er utviklet for å bekjempe piratkopiering og 

høye systemkrav. Salg av spilleffekter og reklame er 

inntektskilder i slike spill. 

Det første MMOG kom allerede i 1987. MMOG inklu-

derer en rekke spillgenre. 

Under presenteres tre av disse:

 MMOFPS 

 MMOSG 

 MMORPG

MMOFPS

 Massively Multiplayer Online First-Person 

Blant mange spill i denne kategorien kan vi nevne  

førstepersons skyte- og strategispillene Counter Strike 

(CS) og Call of Duty (COD). CS er basert på kamper 

mellom terroristgrupper og antiterroristgrupper. I USA 

og  Asia  finnes det profesjonelle online-ligaer for CS. 

Det blir også avholdt internasjonale turneringer og den 

største er World e-Sports games, med deltakere fra 

mange forskjellige land. Turneringene er prestisjefylte, 

de blir sendt på TV og kommentert som andre sports-

konkurranser. 

Call of Duty - A world at war, er det femte spillet 

i Call of Duty-serien. Handlingen i spillet er lagt til 

andre verdenskrig. Spillet går gjennom to historier. I 

den ene er spilleren en russisk soldat som er med på 

å presse tyskerne tilbake tiI Berlin. I den andre er spil-

leren en amerikansk soldat som slåss mot japanere på 

stillehavsøyene. Spillere må skaffe seg erfaringspoeng 

(experience points (XP)) for å få høyere rang. Det er to 

måter å oppnå XP på; ved å gjennomføre utfordringer 

(challenges) eller ved å drepe andre. Rangsystemet er 

basert på militære grader.

Minecraft er et annet førstepersons strategispill. Spillet 

kan også spilles i tredjeperson. Minecraft tilhører spill- 

sjangeren sandkassespill, noe som betyr at det er et 

spill med en ikke-linjær historie hvor spilleren kan 

velge oppdrag og rekkefølge fritt. Enkelt sagt er 

3. Kategorier av online-spill
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Minecraft digitalt lego. Minecraft kan spilles på ulike 

måter, de tre mest populære er «survival», «creative» 

og «adventure». 

MMOSG

 «Massively Multiplayer Online Sports Game»

 «Massively Multiplayer Online Strategy Game» 

 «Massively Multiplayer Online Social Game»

Spilleren lever og virker som innbygger/deltager i en 

virtuell verden 

Noen eksempler på spill i denne kategorien er Second 

Life og Habbo Hotel, der sistnevnte er et spill for de 

yngre. Spillene går ut på å bygge sosiale samfunn med 

egen økonomi. Spillets gjenstander er virtuelle, men 

har en reell omsetningsverdi. I spillet kan deltakerne 

til enhver tid omsette spillets virtuelle gjenstander 

til «den virkelige verdens» verdi etter flytende kurs. 

Deltakeren lager sin rollefigur (avatar) med utseende 

som et menneske, med for- og etternavn. 

Innbyggerne kan handle, starte bedrifter, kjøpe land 

og bygge hotell. Man kan være sammen med venner, 

gå på bar, innlede forhold og kjøpe kunst. Trenger 

man som innbygger underholdning, kan man spille 

spill – eller selv utvikle spill. 

I Second Life er kjente varemerker som blant annet 

Adidas etablert. Kjente musikere holder konserter, 

den virkelige verdens banker har filialer og så videre. 

Istedenfor en månedlig avgift, betales en avgift basert 

på hvor mye du eier og hva du bruker av mulighetene 

i Second Life i en form for skattesystem.

Habbo hotel er et virtuelt hotell hvor barn/tenåringer 

er sammen representert av sine personlige karakterer 

(avatarer). Det virtuelle hotellet inneholder fellesrom 

der spillerne kan chatte og være sammen. Hotellet 

inneholder også private gjesterom som er skapt av 

spillerne. Spillerne kan møblere sine Habbo-gjesterom 

med møbler og gjenstander. De kan også skaffe seg 

kjæledyr. Hotellet har et engasjerende og livlig miljø 

som regelmessig tilbyr fester og andre sammenkomster. 

FIFA Soccer, også kjent som FIFA Football, er et av de 

mest lønnsomme og velkjente sportspillene. Spillet 

spilles mest av gutter og menn, hovedsakelig i alders-

gruppen 12 til 40 år.

MMORPG

 Massively Multiplayer Online Roleplayer Games

Spill i denne kategorien kan igjen deles inn i ulike 

genre; fantasi, science-fiction, real-life, historikk, skrekk 

og sport. Et fellestrekk for alle MMORPG-spillene er at 

samhandling og samspill mellom spillerne står sentralt.

I de fleste spillene skaper spillerne sine egne karakte-

rer. Om rollefiguren skal avansere, vil i stor grad være 

avhengig av hvor mye tid spilleren bruker i spillet. 

MMORPG kjennetegnes også ved at den virtuelle virke-

ligheten spillet foregår i er aktiv døgnet rundt. Det vil 
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si at spillet fortsetter uavhengig av om spilleren selv er 

online eller ikke.

De fleste MMORPG-spill har en månedlig abonne-

mentsavgift (Pay to Play). Det finnes imidlertid spill som 

det både er gratis å laste ned og spille (Free to Play). 

Hensikten er at spilleren skal velge å spille med/for pen-

ger på et senere tidspunkt eller at spillet finansieres ved 

å selge virtuelle spillgjenstander for penger.

MMORPG har ulike former for samarbeid. Følgende 

betegnelser beskriver de forskjellige samarbeidsfor-

mene:

 – «Person vs. Enviroment» – spiller mot omgivelsene. 
Det vil si at spilleren ikke spiller mot andre spillere, 
men mot elementer som er skapt i spillet.

 PvP – «Person vs. Person» – spiller mot spiller, spille-
re spiller for å skade eller beseire andre spillere. 

 RvR – «Realm vs. Realm» – land mot land. Fokus på 
kampene mellom de ulike landene i spillet.

 GvG – «Guild vs. Guild» – lag mot lag. Her kjemper 
lag mot andre lag i samme land.

En stor del av kommunikasjonen i spillet skjer i ulike 

rom på Internett og chattekanaler.

Karakteren er en virtuell representasjon av spilleren 

selv, slik han eller hun ønsker å fremstå. Karakteren 

utvikles som oftest ved at den stiger i nivå gjennom å 

beseire fiender og utføre oppdrag. Gjennom øvelse, 

repetisjon og innlæring øker spillerens ferdigheter og 

dermed også status.

VIRTUELL ØKONOMI

Utvikling av virtuell økonomi kommer som en følge 

av utviklingen av en virtuell verden. Det finnes egne 

valutaer og gjenstander som kan omsettes i spillene. 

Vi ser følgende mulige transaksjoner mellom den virtu-

elle og den virkelige verden:

 Salg av gjenstander til virtuell valuta i den virtuelle 
verden. Slik handel er ofte en del av spillet og er 
lovlig. 

 Byttehandel med virtuelle gjenstander er også en 
del av spillets formål og er lovlig. 

 I noen spill er dette en del av spillets formål og lov-
lig, som for eksempel i Second Life og Habbo. I 
MMORPG-spill er dette ulovlig og spilleren risikerer 
utestenging fra spillet dersom dette finner sted. Slik 
handel er likevel blitt til en stor og voksende indu-
stri. Under navn som «gold farming» eller «power- 
leveling» produseres ferdige karakterer som så leg-
ges ut for salg. 
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FENOMENET MMORPG

De faktorene som opprettholder lysten til å spille 

MMO-spill kan deles inn i tre grupper:

 Situasjonelle faktorer

 Strukturelle faktorer

 Individuelle faktorer

SITUASJONELLE FAKTORER

De situasjonelle faktorene er alt som i utgangspunktet 

lokker folk til å begynne å spille. Som for eksempel: 

Markedsføring

 Vennepåvirkning

 Mediaomtale

 Tradisjonell reklame

Ubegrenset tilgang til Internett

I de fleste husholdninger er tilgangen til Internett nå 

ubegrenset ved:

 Trådløst nettverk som ikke skaper begrensninger i 
forhold til plassering. 

 Bredbåndtilknytning som gjør at vi kan benytte 
Inter nett til en fast pris uavhengig av hvor mye det 
brukes. 

Ingen eller lave økonomiske utgifter forbundet 

med spillingen

 Spilleren selv har sjelden utgifter knyttet til egen 
spilling. 

 Spillet gir positive sideeffekter i hjemmet ved opp-
start av spilling.

De fleste familier hvor MMO-spill foregår, opplever  
at spillet har positive sideeffekter i hjemmet. Unge 
mennesker som tidligere ikke har vist interesse for 
fritidsaktiviteter, kan plutselig vise glødende engasje-
ment. Søsken som tidligere kranglet og slåss er nå dypt 
konsentrerte om noe utenfor seg selv. Barn og unge 
uten stor omgangskrets er fornøyde med nye vennskap, 
som igjen fører til at foreldrene blir mindre bekymret 
over deres ensomhet. Foreldrene får ha TV og fjern-
kontroll i fred og det er mindre krangling. Diskusjoner 
om når barna skal komme hjem om kvelden forsvinner 
siden de unge er hjemme hele tiden.

STRUKTURELLE FAKTORER

MMOG-spillene inneholder en rekke faktorer som 

bidrar til å opprettholde spillelysten. Det kalles spil-

lenes struktur. Disse strukturelle faktorene kan være 

individets behov for:

1. Et forutsigbart oppsett av regler og gjensvar i 

spillet. 

2. Samarbeid og gjensidig avhengighet spillerne 

imellom.
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3. Samhandling og kommunikasjon spillerne imel-

lom. Mye av denne kommunikasjonen foregår 

også utenfor selve spillet – i chatterom.

4. En døgnet-rundt-aktivitet (i det virtuelle samfunn) 

som gjør at spillet fortsetter selv om spilleren selv 

er logget av.

5. Konsentrasjon og koordinasjon på en slik måte at 

hånd, hjerne og øye samarbeider.

6. Spillets krav til mestring er sammenfallende med 

spillerens ferdighetsnivå, slik at spilleren til en 

hver tid opplever en viss grad av mestring.

7. Hørsels- og synsbelønninger i form av elektronis-

ke lyder, lysflash og lignende ved hensiktsmessige 

bevegelser eller trekk. 

8. Stadig økende belønning (poeng eller penger) 

ved hensiktsmessige bevegelser eller trekk i spill-

forløpet som forsterker riktig og ønsket spilleat-

ferd.

9. Synlig digitalt poengskår på displayet.

10. Andre spilleres oppmerksomhet og beundring/

bi fall i konkurranse.

SPILLOPPLEVELSER

Ut fra ulik forskning kjenner vi en rekke individuelle 

faktorer som opprettholder spilling og engasjerer 

spillere. Den amerikanske forskeren Nick Yee fulgte 

30.000 MMORPG-spillere over tre år. Han deler indivi-

duell motivasjon i følgende komponenter:

 Prestasjonsmotivasjon: opprykk, teknikk  

og konkurranse 

 Sosial motivasjon: sosialisering, relasjon og teamarbeid

 Fordypningsmotivasjon: oppdagelse, rollespilling  

og antrekk

Disse ulike komponentene kan igjen deles opp i under-

kategorier. I dette avsnittet vil vi gi en beskrivelse av 

hvordan det ser ut i spillet. Eksemplene nedenfor er 

hentet fra spillet World of Warcraft. 

Prestasjonsmotivasjon

 Opprykk = progresjon, makt og status 

Opprykk foregår ved hjelp av «leveling» opp til nivå 90 

(høyeste nivå pr. august 2013). Spillet var i utgangs-

punktet basert på nivå opptil 60. 

Fra spillet ble lansert i 2003 har det kommet fire 

ekspansjonspakker: 

 «The Burning Crusade» i 2007

 «Wrath of the Lich King» i 2008

 «Cataclysm» i 2010 

 «Mists of Pandaria» i 2012   
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Guildet/klanen man tilhører har en hierarkisk opp- 

bygning med ledere, offiserer, æresmedlemmer og 

vanlige medlemmer. Oftest er det de langvarige, 

trofaste og respekterte medlemmene som stiger i de 

interne gradene. Å bli offiser krever at en kan bidra 

med gode lederegenskaper, slik som å motivere andre, 

gi ordre og fordele oppgaver og ansvar. Offiserene må 

ha innflytelse på de andre medlemmene, være høyt 

respektert og godt likt av lederne.

 Teknikk = taktikk, analyser og strategi

Å bli perfeksjonist i World of Warcraft kan kreve at 

man studerer taktikk i forkant av store, langvarige 

kamper. Skal man komme langt i WoW må man 

enten være godt likt sosialt eller være ekstremt god 

spillteknisk. Med spillteknisk god menes evnen til å 

kunne påføre motstanderne stor skade og være til stor 

nytte for guildet.

 Konkurranse = utfordre andre, provosere og dominere

Utenfor hver hovedstad/by kan man duellere mot 

hverandre. Det er bare å ta kontakt med en alliert 

og spørre om duell. Forespørselen kommer til mot-

standeren som kan takke ja eller nei. Takker han ja, 

blir han et angripelig mål etter tre sekunder. Er man i 

et landskap som er nøytralt, betyr det at fienden kan 

angripe deg uforpliktende uten å melde fra. Er du i 

fiendens territorium, må du bli angrepet før du kan 

slå tilbake.  

Eksempel

Eivind:

Eivind (16) går i 10. klasse. Han har svært gode 

karakterer, er aktiv i timene og tar ansvar i grup-

pearbeid/prosjektarbeid. Han sparker fotball to til 

tre ganger i uka og er generelt flink i idrett. Han 

er flink i det meste han foretar seg og blir lett 

oppslukt av det han holder på med. Han har en 

stor vennekrets og er høflig og lett å like. Eivind 

spiller WoW. Han har på kort tid «levlet»* karak-

teren sin opp på høyeste level*. Han er med i et 

seriøst «guild»* som raider* hver kveld mellom 

kl 20.00–23.00. Hans karakter er en «healer»*. 

Etter kampene er det tid for å oppsummere, vise 

fram gevinster og planlegge morgendagens raid, 

i tillegg til å være sosial og drifte rundt omkring.

Eivind liker å planlegge og legge opp strategier. 

Han spiller mest PvE* og han finner stor glede av 

å manipulere spillet. 

Sosial motivasjon

 Sosialisering = daglig prat, hjelpe andre og få venner

Man snakker om alt mulig i spillet, fra tøys, erting og 

vitsing til samtaler om dagsaktuelle temaer. Fotball 

blir ofte diskutert og resultatene tikker like fort inn på 

WoW (av personer i guildet) som de gjør på nettaviser. 

Politikk diskuteres også. Ofte blir praten voksen, siden 

det er personer i ulike aldre med i spillet. Mobbing 
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blir som regel slått nådeløst ned på. Det vil som regel 

medføre eksklusjon fra laget.

 Relasjon = selvutleverende, motta og gi støtte

Spillere diskuterer personlige temaer med sine venner i 

spillet. Noen spillere opplever seg som «mer seg selv» 

i spillet enn i den virkelige verden. Disse spillerne har 

ofte langt flere spilletimer per uke enn spillere som 

ikke melder om en slik opplevelse av seg selv i spillet.

 Teamarbeid = samarbeid og gruppeprestasjoner

Struktur og disiplin er sentrale elementer i mange 

MMO-spill. Hvis man motiveres av slike faktorer, er 

slike spill engasjerende.

Spill i seriøse klaner eller guild med ambisjoner krever 

samhandling og lagånd. Det handler om å finne sin 

rolle blant flere titalls, eller kanskje hundrevis av spill-

kollegaer hvor nøkkelordene er samarbeid og respekt. 

Reglene i klanen må følges, både til vanlig og når man 

er ute og raider. Medlemmene må følge samme regler 

for oppførsel som i den virkelige verden. 

Samarbeid er en forutsetning for å komme langt i 

raids. Mange oppdrag krever at spillerne som deltar 

har komplementære ferdigheter. 

Eksempel

Linn:

Linn (18 år) går i 1. klasse på videregående skole. 

Hun spilte tidligere på et seriøst guild, hvor hun 

hadde en sentral rolle. Karakteren hennes er en 

«healer». Hun spiller mange timer i døgnet. Hun 

har fått gode venner i spillet. Noen av dem står 

henne svært nær og hun er svært opptatt av deres 

ve og vel. Hun opplever å få mye omsorg og for-

ståelse av sine medspillere. Hun beskriver å være 

mer seg selv i spillet enn i den virkelige verden. 

Hun opplever å få brukt sine sosiale evner i spillet. 

Linn har økende fravær på skolen.

Fordypningsmotivasjon

 Oppdagelse = oppdagelsesreise, tradisjoner og 
finne gjemte ting

Landskapet i WoW er stort med mye land og vann, og 

de uoppdagede områdene er markert med brunfarge 

på kartet. Det er derfor lett å se om man har vært i 

et landskap før eller ikke. Man kan finne gjemte ting 

i landskapet, for eksempel skattekister. Sjelden inne-

holder kistene verdier til å bli rik av, men av og til kan 

man være utrolig heldig. Det morsomste for de som 

liker å speide er nok å finne glipper med områder. 

Slike glipper kan være forårsaket av feil med spill-

mekanikken som fører spilleren til i utgangspunktet  

utilgjengelige områder, og i noen tilfeller gjøre han/

hun usårlig for fienden. De ulike landskapene/fylkene 

har sitt eget preg og sin egen kultur. Det kan være 
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et snøbelagt område med snømenn, eller et jungel- 

område med vodoo-troll som vanker langs stiene.  

 Rollespilling = historieinnhold, karakterens person-

lighet, roller og fantasi

Det er en lang og omfattende historie som ligger til 

grunn for World of Warcraft. Historien bygger på 

spillet Warcraft (ikke onlinespill) 1, 2 og 3. Hvert nivå 

i spillet bygger på en historisk hendelse, nærmest slik 

vi kjenner det fra verdenshistorien eller fra bibelhis-

torien. Karakteren har oppgaver, funksjoner og roller. 

Karakteren velges fra den ene av to sider i spillet; The 

Horde eller The Alliance. På hver side finnes ulike raser, 

menn og kvinner. En magiker i World of Warcraft 

bruker kraftfulle magiske formularer  og kan kontrol-

lere motstanderen gjennom å forvandle dem til for 

eksempel sauer. En druid kan innta en rekke ulike dyre-

former. En druid-katt har en kraft med muligheter til 

å påføre andre skade, mens en druid-sjøløve svømmer 

raskt under vann og kan gi mulighet til å puste under 

vann, men påfører i sjelden grad skade. En sjaman kan 

både lege/heale og påføre skade med magi og delta i 

nærkamper. En warrior/kriger er spesialist på nærkam-

per enten med store tohåndsvåpen, to enhåndsvåpen 

eller et våpen og skjold. Krigeren sendes vanligvis først 

inn i kamper. 

Spilleren skaper karakterens egen historie, men verde-

nen han eller hun begir seg inn i, har allerede en lang 

historie bak seg og ikke minst foran seg. 

 Antrekk = utseende, tilbehør, stil og fargeskalaer

Det finnes en rekke klesmuligheter/antrekk og spilleren 

kan velge det tilbehør som passer best til karakteren. 

På denne måten vil en karakter kunne få sitt særpreg 

alt etter rase, kjønn og klesdrakt.

Eksempel

Kristian:

Kristian (17) går 2. klasse på videregående skole 

for andre gang. Kristian spiller WoW. Han spiller 

på et seriøst guild og karakteren hans er en druid*. 

Han bruker mye tid i spillet. Han har stort skolefra-

vær og er på skolen gjennomsnittlig en dag i uka. 

Han spiller på natten og sover om dagen. Familien 

er preget av konflikter, verbal aggresjon, trusler 

og vold. Kristian er opptatt av karakteren sin. Han 

sier at han liker den. Han beskriver seg selv som 

desperat og rasende når han mister mulighet til å 

spille eller til å være online. Kristian sier selv at han 

spiller for mye, men at det er en så viktig del av 

livet hans at han ikke er villig til å gi slipp på det.



«Ettersom spilleavhengighet handler om pengespill 

der formålet er å vinne mer, eller vinne tilbake det  

tapte, kan problematisk rollespilling online ikke sies  

å være det samme som spilleavhengighet.»
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SPILLESYKLUS

Vi kan se at MMORPG-spilleren går igjennom ulike faser. 

4. Spillevaner og avhengighet

Inngangfase

Nykommer

Spiller alene

Ivrig

Oppspilt

Nysgjerrig 

Øvingsfase

Progresjon

Øvelsesspiller

Konsentrert

Stiger i gradene 

og i nivå

Går fra å spille  

alene til å spille i 

gruppe/guilds 

Beherskelsesfase

Vennskapelig spilling 

eller

Høyt fokus på 

innhold

Person mot person

eller lagkonkuranser

Deltaker i guilds

eller

lederskap

Mestrer spillet

Utbrenthetsfasen

Utbrenthet i samvær

Ikke noe mer å gjøre

Lojalitetskonflikt

Utbrenthet i kamper/ 

konkurranser/Raids/ 

Staking 

Utarming

Sliten

Kan ikke slutte/ 

orker ikke spille

Revitaliseringsfasen

Avslutter spillet

Starter på nytt

Spiller på en annen 

måte enn før

Spillernes motivasjon for å spille vil som regel endres 

over tid, og de ulike stadiene vil overlappe hverandre. 

Disse motivasjonsendringene har inspirert amerikane-

ren Nick Yee til å flytte fokus fra hva som skjer når en 

motivasjon endrer seg til heller å organisere erfaringer 

i en syklus2. Syklusen har fem faser som vises ved hjelp 

av figuren over. Ifølge Yee og hans studie beskriver 

flest spillere å befinne seg i den siste fasen – revitalise-

ring. Vi vet ikke om disse spillerne har kommet dit ved 

å gå gjennom hele syklusen eller om de har hoppet 

direkte fra øvingsfasen. Dette er trolig like vanlig som 

at spillere går gjennom hele syklusen trinn for trinn. 

Spillersyklusen sier noe om motivasjon for å spille. 

Spillere kjenner seg ofte lett igjen og kan peke ut hvor 

i syklusen de er.

2.  Yee, Nick (2007) player Life_Cycle. The Deadalus Project 14 oktober 
http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001610.php
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Eivind (beherskelsesfasen):

Eivind beskriver seg som en spiller i beherskelses-

fasen. Hans identitet som spiller er tydelig, han vet 

hva han vil og han mestrer oppgavene. Han deler 

villig av sine erfaringer og opplevelser i spillet. 

Kristian (utbrenthetsfasen):

Kristian beskriver seg som en spiller i fasen preget 

av kollaps og utbrenthet. Det som før var gøy, 

er nå bare jobb og forpliktelser og han ser til sin 

fortvilelse at det går utover andre aktiviteter i 

livet og kontakten med familien. Han vil gjerne 

ta førerkort, men tiden strekker ikke til øvelse-

skjøring.

Linn (revitaliseringsfasen):

Linn beskriver seg som en spiller i revitaliseringsfa-

sen. Hun har vært mye sliten av å spille som leder i 

et seriøst guild. Hun har opplevd å måtte priorite-

re mellom oppgaver i spillet og i det virkelige liv. 

Hun velger nå en ny karakter (en druid) på et min-

dre seriøst guild, slik at hun kan dyrke sine sosiale 

interesser både i spillet og på andre nettsteder.

AVHENGIGHET ELLER SPILLEPROBLEM?

Hva er avhengighet?

Avhengighet kan beskrives som en gjentagende og 

altoppslukende atferd som øker risikoen for sykdom 

og/eller personlige og sosiale problemer. Avhengighet 

er ofte subjektivt opplevd som tap av egenkontroll 

eller utenfor ens egen vilje. Avhengighetsatferd kan 

sees på som en vane. Disse vanene gir en umiddelbar 

belønning (kortsiktig) fysisk eller psykisk. De negative 

konsekvensene som sykdom, personlige eller sosiale 

problemer er langtidsomkostninger. Til tross for disse 

konsekvensene medfører ikke dette nødvendigvis at 

individet slutter med vanen. Økt toleranse og tegn på 

abstinens når atferden eller vanen bringes til opphør 

er to sentrale faktorer ved avhengighet. Forsøk på 

å forandre avhengighetsatferd ved behandling eller 

selvhjelp følges ofte av tilbakefall.

Diagnose?

Unge som får problemer som følge av dataspilling 

blir ofte omtalt som spilleavhengige. Diagnosen spil-

leavhengighet, eller patologisk spillelidenskap (som 

er den korrekte betegnelsen), gjelder imidlertid kun 

pengespill. Diagnosen er definert i diagnosesystemet 

ICD-10*. Når betegnelsen spilleavhengighet likevel 

brukes om problematferd knyttet til MMOG kan det 

henge sammen med at begrepet er kjent for oss, det 

skaper en forståelse av noe vi ikke kjenner eller forstår. 

Ved å bruke et kjent begrep på denne måten, kan det 

sies at vi gjør det ukjente forståelig. Når vi mennesker 
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ikke forstår noe, setter vi gjerne det uventede og 

ukjente inn i kjente betegnelser og gir det et skjær av 

alminnelighet og velkjenthet.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

er en håndbok for psykiatrien som inneholder stan-

darddiagnoser for psykiatriske sykdommer. DSM blir 

utgitt av American Psychiatric Association. I den femte 

utgaven, DSM-V, er dataspillavhengighet (Internet 

gaming disorder) ikke definert som en psykiatrisk 

diagnose. 

Om online rollespill og avhengighet
Ettersom diagnosen spilleavhengighet er knyttet til 

pengespill (og stadig økende innsats av penger der 

formålet er å vinne mer eller vinne tilbake det tapte), 

er problematisk dataspilling – per definisjon – ikke 

spilleavhengighet. MMOG-spilleren som spiller så mye 

at det oppstår et problem for han selv eller for omgi-

velsene, er ikke kun avhengig av spillet og karakteren. 

Spilleren trenger vel så mye det virtuelle samfunnet 

rundt og det å befinne seg i en tilstand der han opple-

ver livet og framtiden uten bekymring. Og ikke minst 

trenger spilleren å ha en gruppe mennesker rundt seg 

som lever på samme måte og som gjør opplevelsen 

mulig. Men hvis problematisk rollespilling på Internett 

ikke utgjør en avhengighetsform, slik vi kjenner andre 

avhengighetstilstander, hva er det da? Og fremfor alt 

– hva skal vi kalle det? Ordet avhengighet kan være 

forstyrrende når vi snakker om dataspilling, fordi det 

gjerne øker vårt fokus på teknologi og spillet mer enn 

de problemene spillerne selv strever med. Spillet blir 

tillagt en nesten uoverkommelig makt som er umulig 

å kontrollere. Dette tar fokus vekk fra individet, og det 

faktum at det er mulig å regulere atferden og hånd-

tere problemet. Jevnlig ser og hører vi om grupper av 

unge mennesker som viser en atferd som både kan 

skade dem selv og andre. Et ekstremt eksempel på 

en slik form for gruppedynamikk finnes i den såkalte 

casualkulturen, der ulike grupperinger (især fra fot-

ball- og ishockeymiljøet) arrangerer slåsskamper seg 

imellom og i noen tilfeller også er involvert i annen 

kriminell aktivitet. Det er ikke alltid ungdommen klarer 

å holde seg unna gjengen, selv om den helt klart har 

en negativ innflytelse på deres liv. Atferden ser tilsyne-

latende ut til å være helt ute av kontroll. Vi kan ofte 

også se at denne type risikoatferd aldri ville ha funnet 

sted hvis den unge hadde vært alene. Å kalle dette 

for «gjengavhengighet» vil være villedende og for-

styrre oss i å finne den virkelige grunnen til at et slikt 

fenomen oppstår. Dette er også grunnen til at MMO-

avhengighet kan være en misledende betegnelse.
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HVIS DET IKKE ER AVHENGIGHET, HVA ER DET DA?

Hvis problematisk rollespilling ikke er avhengighet, slik 

vi kjenner det fra for eksempel rusavhengighet eller 

pengespilleavhengighet, hva skal vi da kalle det? 

Vi kan kalle det for problemspilling. Denne betegnel-

sen øker vårt fokus på spilleren, på menneskene og 

miljøet rundt spilleren. Problemspillingsbegrepet gir 

oss videre muligheten til å se uproblematisk spilling 

som en løsning – ikke total avholdenhet, som ofte er 

den beste løsningen ved andre avhengighetstilstander. 

Bruk av avhengighetsbegrepet øker vårt fokus på spil-
let. Spillet blir tillagt en makt, en nesten uovervinnelig 
makt. Vi begynner å snakke om å forby bestemte spill, 
noe som igjen fører til lovendringer, kriminalisering og 
rettsliggjøring. 

PROBLEMSPILLING 

Problemspilling kan defineres som:

 Høyfrekvent onlinespilling som fører til negative 
konsekvenser i spillerens liv i den virkelige verden, 
uavhengig av spillerens motiv for spilling. 

Vi kan altså si at det er ikke spillingen i seg selv som er 
problematisk, men eventuelle konsekvenser av spilling- 
en som er problemet.

KONSEKVENSER AV PROBLEMATISK SPILLING

Vi kjenner etter hvert til ulike konsekvenser av prob-

lemspilling. Vi kan beskrive disse som:

 Stort fravær fra skole eller jobb eller avbrutt skole-
gang eller jobb.

 Brudd i familietradisjoner/ritualer/vaner.

 Krangling og verbal aggresjon i familien og tap av 
 foreldreautoritet.

 Fysiske plager som mangel på søvn, dårlig blod - 
sirkulasjon, vekttap, dårlig hygiene og lite opptatt 
av utseende.
 Tap av sosialt nettverk.

 Minsket interesse for samhandling utenfor spillet/
isolasjon.

Flere av disse konsekvensene kan ha andre årsaks- 
forklaringer enn spilling.

HVEM FÅR PROBLEMER?

Både klinisk arbeid og forskning relatert til barn, 

ungdom og spillatferd, peker på at det hovedsakelig 

er to grupper av spillere som utvikler problemer med 

sin spilling:

 Den første gruppen består av personer som strever 
med personlige problemer, som for eksempel ensom-
het, manglende skolemotivasjon, skolevegring, indre 
konflikter og vanskelige følelser. Personer i denne 
gruppen bruker spillet primært som en metode for å 
løse eller flykte fra sine problemer. 



21

K
o
R
u
s-Ø

st 
 

F
O

R
E

L
D

R
E

V
E

I
L

E
D

E
R

 Den andre gruppen omfattes av personer som ikke 
nødvendigvis har noe underliggende problem, men 
som derimot er meget interessert i og opptatt av 
prestasjon, teknikk og de følelsesmessige og/eller 
økonomiske gevinstene som spillene gir.

Eksempler

Eivind:

I løpet av første del av høstsemesteret endrer 

Eivind atferd og holdning til skolearbeidet. Han 

kommer ofte for sent og han småsover i time-

ne. Han er trøtt og uopplagt. Han leverer dår-

lige besvarelser og han møter ofte uforberedt. 

Prestasjonsfallet kom mer brått og er uforståelig 

for omgivelsene. Læreren kontakter hjemmet. 

Mor og far har registrert at Eivind er mye for seg 

selv på rommet og at han «spiller mye data». Mor 

og far går hjemmefra før Eivind på morgenen, 

men de legger merke til at han ikke spiser frokost 

lenger. Han har også begynt å droppe fotballtre-

ning. Han har internettilkobling på rommet. Mor 

og far går ofte og legger seg før han har sovnet.

Eivind legger seg sjeldent før kl.02.00.

Linn:

Fordi Linn får dekket sine sosiale behov i spillet er 

det ikke nødvendig for henne å søke kontakt med 

mennesker andre steder. Hun har liten motivasjon 

til å gå på skolen og hun har et økende fravær. 

Dette øker konfliktnivået i familien. Linn føler seg 

misforstått og tilsidesatt i familien. Tidligere kon-

flikter og handlingsmønstre blusser opp igjen og 

familien er inne i en samhandlingskrise. 

Kristian:

Når Kristian sitter oppe og spiller på natten truer 

mor og far med å stoppe strømtilførsel og inter-

nettilgang. Noen ganger gjør de det Kristian blir 

sint når han blir nektet å spille. Han truer med 

vold og han truer med å slutte på skolen. Han 

låser seg inne på rommet og nekter å komme ut. 

Foreldrene er redde for at han skal skade dem, seg 

selv eller inventar.
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HVORFOR OPPSTÅR PROBLEMSPILLLING?

For de aller fleste er spill over Internett kun lek og 

fritidsbeskjeftigelse. For andre  er det mer en måte å 

være i verden på. For noen blir det et problem. 

Muligheten for problemspilling øker når:

 omgivelsene mangler kjennskap til fenomenet og 
hvordan de hensiktsmessig kan regulere aktiviteten.

 uvitenhet kan føre til at man ikke reagerer på over-
dreven spilling, fordi man ikke vet hva man skal 
gjøre, eller at man setter grenser som skaper mer 
konflikt enn nødvendig.

  spilleren mangler evne til å regulere seg selv og sine 
følelser – og bruker spillet til å regulere vanskelige 
følelser.

  spilleren bruker spillet som en måte for å løse sine 
personlige problemer. Eksempler på slike problemer 
kan være ensomhet, mangel på skolemotivasjon, 
skolevegring, indre konflikter og vanskelige følelser 
i forbindelse med hendelser i livet. 

  høyfrekvent spilling sammenfaller med forand-
ringer, omveltninger eller vanskelige hendelser i 
spillerens liv.

 mangel på kommunikasjon eller hensiktsmessig 
samhandling i familien.

Eksempel: 

Gutt 11 år, spiller mange ulike spill på PC, Ipad og 

X-box.

Mor kontakter hjelpeapparatet og beskriver sin 

sønn som spilleavhengig. Hun forteller at han 

(kun) sitter og spiller i mange timer og reagerer 

med sinne hvis han blir stoppet. Mor beskriver 

at sønnen bare er opptatt av spilling, at han ikke 

lenger gjør lekser eller leker med venner. Mor har 

en opplevelse av å ha prøvd alt av regler, men 

ingenting hjelper. De har en avtale om at han 

skulle gjøre lekser før han spiller på ettermidda-

gen, men når mor kommer hjem sitter gutten og 

spiller. Da er det vanskelig å få til felles middag og 

deltagelse på fritidsaktiviteter. Leksene blir heller 

ikke gjort som avtalt.

I samtale forteller mor at hun synes det er vanske-

lig å sette grenser og si nei. Hun har et stort ønske 

om at sønnen skal få gjøre det han liker best, 

samtidig som hun forventer at han skal kunne 

kontrollere og regulere sin spilling. Hun har ofte 

dårlig samvittighet for å være mye borte. Etter en 

endt arbeidsdag har selvfølgelig hun også behov 

for hvile.

I samtale forteller gutten at han synes leksene er 

vanskelige og at han gir opp fort. Det er spesielt 

lesing som er vanskelig. Han blir sint og lei seg når 

han ikke får det til. Når han gir opp leksene går 

han over til å spille i stedet da det er morsommere 
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og han glemmer de trøblete leksene. Han sier at i 

spillet har han ikke for vane å gi opp fort. Da kan 

han prøve om igjen helt til han får det til!  

Han sier også at han noen ganger føler at mor 

lurer han med ut for eksempel for å handle, ved å 

si at de bare skal være borte en time og så blir de 

borte mye lenger. 

Mor og sønn blir etter hvert enige om følgende:

• Spilling på hverdager skal foregå etter skoletid 

og frem til mor kommer hjem, og etter at lekse-

ne er ferdige og middagen spist. 

• Lekselesing starter når mor kommer hjem slik at 

hun kan være behjelpelig når sønnen holder på 

å gi opp. For eksempel at han gjør lekser mens 

mor lager middag.

• Lesetrening sammen med mor gir mer spilletid 

i helgen.

• To spillefrie ettermiddager i uka, mandag og 

torsdag.

• Leggetid på hverdager kl 21.30.

• I helgene kan spilling foregå når det passer i 

forhold til andre familieaktiviteter, for eksem-

pel handling, gå på ski, svømme. 

• Når mor sier at de skal handle og at de skal 

være hjemme til en bestemt tid så skal den 

tiden overholdes. 

I de påfølgende samtalene bruker vi det meste av 

tiden på samspill mellom mor og sønn, med fokus 

på hvordan de snakker sammen, mer enn om 

hvor mye gutten spiller. Mor sier senere i samtale 

alene at det krever mye av hennes tilstedeværelse 

og ikke minst oppmuntring og oppmerksomhet 

rundt lekselesing, for å opprettholde disse avta-

lene.  Hun sier også at det er mindre aggresjon 

hjemme da grensene er mer forutsigbare og hun 

ikke trenger å ha dårlig samvittighet verken for 

å la sønnen spille eller for å si at han må la være.  

DATASPILL, VOLD OG AGGRESJON

Aggresjon og vold er begreper som ofte settes i sam-

menheng med dataspilling. I dagligtale brukes begre-

pene ofte om hverandre, men det er noen forskjeller 

mellom dem som bør nevnes:

Vold kan defineres som en form for fysisk overgrep i 

den hensikt å skade en annen person eller ødelegge 

andres eiendom. Vold er vanligvis ikke forventet av 

den som rammes. Voldsutøveren er ofte likegyldig 

til hvem som påvirkes eller skades. Årsakene som 

fører til vold eller hvorfor noen individer tyr til vold 

– og forsvarer vold kan være relatert til sosial sta-

tus, personlige problemer, eller være forårsaket av  

samfunnsmessige forhold. Voldshendelser forekommer  

på mange av livet arenaer, inkludert arbeidsplassen, 

hjem, sportsarenaer og generelle fellesområder.
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Aggresjon kan generelt defineres som all atferd ment 

å skade en annen person, psykologisk eller fysisk, eller 

ødelegge en annen persons eiendom. Definisjonen 

legger spesiell vekt på ordet ”ment å.” Aggresjon 

er en intensjon mer enn det er en handling. Når en 

person går imot de sosiale reglene som gjelder for en 

bestemt situasjon, kan det anses som aggresjon.

Dette kan være viktige forskjeller når det gjelder vår 

forståelse av dataspill, vold og aggresjon. All aggresjon 

fører ikke til vold. Verbal eller fysisk aggresjon er heller 

ikke akseptabelt. Når barn motsetter seg regulering 

og grenser ved hjelp av trusler, slag og lignende er 

det, ifølge definisjonen presentert over, aggresjon. 

Følgelig har vi med et aggresjonsproblem å gjøre. Det 

betyr ikke at personen nødvendigvis er en potensiell 

voldsutøver. Det betyr som sagt heller ikke at aggresiv 

atferd skal aksepteres.

Når det gjelder vår forståelse av vold og voldelige spill 

er aldersgrenser en pekepinn. Våre egne holdninger 

til voldsutøvelse vil alltid være mer grunnleggende for 

våre barns voldstendenser enn deres dataspilling.  

Eksempel: Gutt 15 år, spiller CoD

Far henvender seg for hjelp. Sønnen spiller Call of 

Duty (CoD) med aldersgrense 16/18 år. Mor og far 

mener at han blir voldelig av spillet og vil forby 

det. Familien er i det siste preget av kjefting og 

krangling om spilling og spilltider. Sønnen truer 

med å slå og han har ved flere anledninger kas-

tet gjenstander i veggen når han ikke får viljen 

sin. Han går på skolen, men med stadig dårligere 

resultater. Han vil ikke snakke med mor og far, 

og han vil heller ikke komme til samtale alene. 

Foreldrene forteller at sønnen sier at han ikke tar 

skade av å spille CoD og at han beskylder dem for 

å overdrive.

I samtale med foreldrene blir det tydelig at de har 

få eller ingen gode erfaringer med grensesetting. 

Helt fra sønnen var liten har han hatt tendenser til 

”å skrike seg til ting”. Dette i motsetning til hans 

eldre søsken hvor dette aldri har vært et problem. 

Vi arbeider videre mot at verbal og fysisk aggre-

sjon skal reduseres i hjemmet. I dette arbeidet 

lykkes det oss å engasjere sønnen. I samtale sier 

han at har lettere for å kontrollere sin aggresjon 

i spillet, enn i samhandling med mor og far. Han 

beskriver seg selv som mer strategisk i spillet. 

”Sammen med mor og far er det bare impulsene 

som styrer” sier han. Familien blir klar over at 

deres kanskje større utfordring handler om dårlig 
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samspill, noe som ikke nødvendigvis handler om  

sønnen spilling.  

Ved avslutning spiller han fortsatt CoD. Fysisk og 

verbal aggresjon er minsket, samspillet i familien 

er endret og sønnen selv sier at han har det bedre.

HJELP Å FÅ? SE PÅ DETTE

Noen opplever å ikke få den hjelpen de ber om ved 

problemspilling. Dette kan skyldes at hjelpeapparatet 

ikke vet nok om problemspilling eller at foreldrene 

har «diagnostisert» spilleren på manglende grunnlag. 

Årsakssammenhengene er ikke alltid så opplagte som 

foreldre tenker. Ved å be om hjelp til å jobbe med 

konsekvensene, for eksempel mangel på skolemoti-

vasjon eller sosial tilbaketrekning, vil sannsynligheten 

for å få hjelp øke. Det er fortsatt flere som vil kunne 

tilby sin hjelp ved problemer som skolevegring, kom-

munikasjonsproblem, grensesettingsproblem enn ved 

«problemskapende dataspilling/spilleavhengighet.»

 

Helsedirektoratet har fastslått følgende: 

Hvorvidt et barn med store problemer knyt-

tet til denne typen spill har rett til nødvendig 

helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1 

annet ledd, vil derfor måtte basere seg 

på en individuell, konkret medisinskfaglig 

vurdering knyttet opp til kriteriene i priorite-

ringsforskriften § 2; tilstandens alvorlighet, 

forventet nytte av behandlingen og et rime-

lig forhold mellom kostnader og forventet 

nytte. Dette betyr at man har rett til å få 

vurdert om man fyller kravene for rett til 

behandling.



«Det er viktig å skille mellom spilling og andre  

nødvendige nettaktiviteter når man lager et “regelverk”  

for hva som er tillatt og hva som ikke er det.»
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HVA BETYR REGULERING?

Regulering kan forstås som et kompromiss mellom 

forbud og ingen kontroll i det hele tatt. 

HVORFOR REGULERING AV SPILLING?

 Regulering av online rollespill er nødvendig.

 Regulering av online rollespill er mulig.

 Regulering øker ønsket atferd på andre områder i 
livet.

HVORDAN REGULERE SPILLING?

Vi regulerer best spilling ved forhandling om regler 

og konsekvenser som omfatter alle i husholdningen.  

Siden spilling ofte bare utgjør en del av vår totale 

dataaktivitet, vil det kanskje være mer naturlig å regu-

lere den totale skjermtiden.

ØKE SPILLERENS INNFLYTELSE PÅ OG ANSVAR FOR 

EGEN SPILLING

La alle parter få uttale seg om sine ønsker for hvordan 

spillingen skal reguleres i husholdningen. 

Det er viktig å skille mellom spilling og andre nødven-

dige nettaktiviteter. Det kan ofte være hensiktsmessig 

å lage et regelverk for hva som er tillatt. Dette gjel-

der for eksempel skolearbeid, nedlasting av musikk, 

Facebook, jobbsøking, betalingstjenester og innhen-

ting av informasjon.  

Deltakelse i å utforme et regelverk innebærer å få 

innflytelse over eget liv. De fleste mennesker vil la seg 

motivere av en slik rolle og mulighet til medbestem-

melse. For noen kan det være en hjelp å involvere en 

person utenfra familien i dette arbeidet. Hvis spilleren 

allikevel ikke vil uttale seg om egne ønsker og behov, 

må resten av husholdningens medlemmer gjennomfø-

re reguleringsarbeidet uten spillerens deltakelse.  

SYNLIGGJØRING AV ØNSKER OG BEHOV

Skriv ned alle sine ønsker og behov og se hva det er 

enighet om. Ønsker og behov kan være:

  Stillhet i huset ved et bestemt klokkeslett, fordi man 
skal på skole/jobb. 

  Å kunne delta på raid til bestemte klokkeslett fordi 
man vil holde avtaler med gruppen sin.

  Å ha tid til å utføre andre nødvendige gjøremål i 
spillet, for eksempel å melde fra til andre. 

  Hjelp til nødvendige gjøremål, rydde rommet, 
handle, lage mat, osv.

 Felles måltider. 

 Gå på skole/ jobb hver dag.

 Ikke bli avbrutt i spilling.

 Ha en annen fritidsaktivitet. 

 Kunne bruke PC og Internett til andre gjøremål uten 
at det går utover avtalt spilletid.

Å skrive ned og synliggjøre alle sine behov vil gi økt 

forståelse for og innblikk i alle sider av spillingen og 

problemspillingen. Foreldre får vite mer om spillet og 

5. Regulering av spillingen
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spillets regler. Spilleren kan innrette seg og beholde 

muligheten til å spille og samtidig ta sin del av ansvaret 

i husholdningen.

FORHANDLING

Gjennomfør forhandlinger om eventuelle ønsker det er 

uenighet om. Igjen kan slike forhandlinger være lette-

re med en utenforstående part tilstede. Forhandlinger 

er krevende. Ikke innfør nye regler og rutiner mens 

forhandlingene foregår. Er husholdningen offline (eller 

spillet ikke er anskaffet) før forhandlingene starter, så 

la det være slik inntil forhandlingene er ferdige.

Det kan forhandles om det meste:

 Økt spilletid mot felles middager.

 Faste klokkeslett på hverdagene mot fri spilletid i 
helgene.

 Fri spilletid i helgen mot en aktivitet utenfor huset i 
løpet av helgen.

 Gå på skolen hver dag mot økt spilletid.

 Bidrag i husholdningen mot fri spilletid etter et 
bestemt klokkeslett.

Dersom det ikke er mulig å komme fram til enighet kan 

man lage en plan A og en plan B. Hvis plan A ikke fører 

fram, trer plan B automatisk i kraft. I en plan A kan 

man som forelder la de unge prøve ut egen kontroll 

og se om de er i stand til å følge avtalen. Ved plan B 

kan man som forelder sikre at egne ønsker blir innført 

med utgangspunkt i den felles erfaring av at plan A 

ikke fører fram.

Et eksempel: gutt 15 år, WoW-spiller

Skolen er bekymret og har i samråd med forel-
drene bestemt seg for å søke hjelp. Gutten spiller 
WoW etter skoletid og til langt på natt. Han er 
også pålogget en times tid før han går på skolen. 
Han har et økende skolefravær og et nokså plutse-
lig fall i karakterer. Han har sluttet å spille fotball 
og aggresjonsnivået i hjemmet er økende.

Han spiller på lag med gutter i klassen og han 
har også fått mange nye venner fra andre land 
i Europa som han kan snakke med om alt mulig. 
Han beskriver også at han liker å være best - han 
er ofte best i mye han driver med. Han har også 
planer om å treffe de nye vennene fra andre deler 
av Europa når de skal på ferie til Norge. 

Han beskriver å være i beherskelsesfasen. Han 
spiller på et lag med høy grad av intensitet og 
seriøsitet. 

Andre gang jeg treffer familien klargjør vi hver 
enkelts ønske for hvordan spilling og internett-
bruk skulle håndteres i husholdningen. Det viste 
seg at alle var mer enige enn først antatt. For 
eksempel var alle tre samstemte om at det er fint 
å spise middag sammen hver dag, bare ikke til 
samme tidspunkt hver dag. Mor mente dessuten 
at alle skulle sitte til alle var ferdige med å spise, 
mens gutten ønsket at spillingen ikke skulle kriti-
seres under måltidet.

I løpet av de to neste møtene forhandlet vi oss 
fram til regler om internettbruk og spilling i 
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familien. De endte opp med tre spillefrie dager i 
uken mot åpen/fri spilling i helgene. Åpen spilling 
i helgene krevde opprettholdelse av de spillefrie 
hverdagene og fotballtrening på hverdager og i 
helger. Det krevde også fullt oppmøte på skolen 
hver dag. 

Da vi avsluttet samarbeidet gikk han regelmessig 
på skolen igjen og han sparket fotball både på og 
utenfor trening. Han spiller fortsatt WoW på de 
tidene han kan. Familien hadde hyggelige målti-
der uten krangler.  

KONSEKVENSER

Beskriv konsekvenser av å ikke overholde regler. 

Gjør det på samme måte – la hver av partene beskrive 

hva slags konsekvenser de finner rimelige og hvordan 

de skal kunne håndheves. En konsekvens bør ikke 

være strengere enn at husholdningen klarer å gjen-

nomføre den. 

Et eksempel på en korrigerende konsekvens kan være:

 Inndragelse av PC i tre dager.

 Plassering av PC i fellesrom i tre dager.

 Kortere spilletid i tre dager.

En konsekvens skal virke som en vekker – «hei, du er 

på feil spor!» og korrigerende – «du må gjøre det på 

en annen måte!». Blir den for streng og straffende 

vil den kunne skape motstand. En konsekvens skal 

også være forutsigbar. Det vil si, ikke komme som 

en overraskelse når for eksempel krangelen er i gang 

og aggresjonsnivået er høyt. En konsekvens må også 

være forutsigbar i den forstand at spilleren har mulig-

het til å si fra til sine lagkamerater at han eller hun vil 

bli borte fra spillet så så lenge.

Å FÅ TILBAKE MULIGHETEN TIL Å SPILLE 

Beskriv hva som skal til for å få spillmuligheten tilbake 

ved inndragelse. Synliggjøring av hvilke kriterier som 

skal til for å få tilbake spill, PC eller online oppkobling, 

gir forutsigbarhet og legger grunnlag for videre sam-

arbeid om fortsatt regulering.

Et kriterium for å få tilbake spillmuligheten kan være:

 Gjennomføring av de allerede avtalte regler i tre 
dager.

Husk at det skal være mulig å få tilbake spillmulig-

heten. Kravene må derfor være realistiske og mulige 

å innfri.

GJENNOMFØRING AV REGULERING

Når reguleringen er planlagt, gjennomarbeidet og 

beskrevet, kan den iverksettes og gjennomføres. Det 

er reguleringen i seg selv som nå regulerer spillingen. 

Det vil si at regler skal følges og når de brytes skal 

konsekvensene inntre. Når konsekvensene er satt i 

verk, skal kriterier for å få tilbake spillmulighet oppfyl-

les. Reguleringen må være der så lenge det er behov 

for den. 

Hvis det dukker opp nye ønsker om regler eller nye 

behov, krever det ofte en ny forhandling. Det krever i 
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hvert fall at alle blir informert om nye regler slik at de 

kan forberede seg. 

REGULERE SPILLING VED PLASSERING AV PC

Spilling kan også reguleres ved å sørge for at spilling 

og bruk av Internett skjer i fellesrom. Å plassere    PC/

datautstyr i en gang eller et gjennomgangsrom fører 

til at spilleren må forholde seg til både den virtuelle 

verden og den virkelige verden. Finnes ingen egnede 

fellesrom, kan det være hensiktsmessig å sørge for 

at dører til rom hvor spilling foregår er åpne. En slik 

regulering vil også minske faren for at uønsket inter-

nettaktivitet skal finne sted. Det kan uansett være 

hensiktsmessig å gjøre seg opp en mening om hvor en 

vil ha datamaskiner plassert i hjemmet. 

HVA ANNET KAN VI GJØRE?

På samme måte som vi hjelper barn med å utvikle 

seg til å bli selvstendige og fornuftige individer, kan vi 

hjelpe spillere til å bli selvstendige og ansvarlige spille-

re. Som et barn som ikke lærer å sitte før 6-måneders 

alderen, men må støttes med puter, kan kanskje ikke 

en spiller lære å ta konsekvenser av sin spilling før 

han er i utbrenthetsfasen. Før det må han ha hjelp til 

regulering.

HJELP OG STØTTE UT FRA SPILLESYKLUS

Hvis vi tar for oss spillesyklusen, ser vi at vi kan gjøre 

følgende ut fra hvilken fase spilleren befinner seg i. 

Spilleren selv kan forklare hvilken fase han eller hun 

er i.
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Inngangsfasen

 Regulering av spilling: Vi lager regler for hvordan 
spilling skal reguleres i husholdningen og vi regule-
rer spillingen.

Øvingsfasen

 Regulering av spilling: Vi regulerer spilling ut fra de 
regler og konsekvenser som er laget.

 Vise interesse for opplevelsene fra den virtuelle  
verden, fra «inne i spillet».

 Anerkjennelse av spillerens egne opplevelser, egne 
følelser og handlinger i spillet: Vi kan anerkjenne opp-
levelser ved å imitere den følelsen vi ser hos spilleren. 

Det vil si, man trenger egentlig ikke forstå så mye, 
verken av spillregler, mål eller mening med spillet for å 
gi støtte til uttrykte følelser og opplevelser. 

Beherskelsesfasen

 Regulering av spilling: Vi regulerer spilling utfra de 
regler og konsekvenser som til enhver tid er gjeldende.

 Anerkjennelse av spillerens egne opplevelser, følel-
ser og handlinger i spillet. 

 Vise forståelse for betydningen av opplevelsene fra 
den virtuelle verden, fra «inne i spillet». 

Å tape er kjedelig – å vinne er gøy uansett hvor man 

er. Å bli sliten kan godt kombineres med å ha det 

Inngangfase

Regulering av

spilling

 

Øvingsfase

Regulering av

spilling

Vise interesse 

Anerkjennelse

Beherskelsesfase

Regulering av

spilling

Vise interesse 

Anerkjennelse

Vise forståelse

Spørre om hva,  

hvorfor og hvordan

Utbrenthetsfase

Regulering av

spilling

Hjelpe spilleren til å 

beskrive forvirrende 

opplevelser som spil-

ler eller motstridende 

følelser 

 

Gi støtte til  

spillerfaringer

Revitaliseringsfase

Regulering av

spilling

Hjelpe spilleren til å 

se sammenhenger 

Hjelpe spilleren til å 

or ga nisere spilleopp-

levelser og erfaring 

som spiller

Spillersyklus:
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gøy. Å være best er nesten alltid gøy, enda bedre hvis 

andre legger merke til det. Å knekke koden er alltid 

tilfredsstillende. 

 Spørre om hva, hvorfor og hvordan.

Se på en kamp. Se på karakteren. Spørre om hvem 

som er med på laget. Spør hvordan spillet fungerer. 

Spør om spillerens motivasjon for å spille. 

Utbrenthetsfasen

 Regulering av spilling: Vi regulerer spilling ut fra de 
regler og konsekvenser som til enhver tid er gjeldende.

 Anerkjennelse av opplevelser og erfaringer.

 Vise forståelse for betydningen av opplevelser fra 
den virtuelle verden «alle følelser er lov – det er 
enkelte handlinger som ikke er lov».

 Hjelpe spilleren til å fortelle om sin egen opplevelse 
av forvirring og utmattelse.

 Hjelpe til med å se og å forklare motstridene følelser 
for spillet.

 Ta del i spillerens selvrefleksjon. 

Å reflektere over seg selv er lettere når andre ikke sier 

«hva var det jeg sa...». Å reflektere over seg selv er 

lettere når andre spør «hva gjorde du da?» eller «hva 

skjedde da?» eller «hvordan er det for deg?»

Omstartsfasen

 Regulering av spilling: Vi regulerer spilling ut fra de 
regler og konsekvenser som til enhver tid er gjeldende.

 Anerkjennelse av opplevelser og erfaringer.

 Vise forståelse for betydningen av opplevelser fra 
den virtuelle verden.

 Delta i spillerens refleksjon over seg selv.

 Hjelpe til med å skape mening og se sammen- 
henger. 

Sammenhenger ses lettest når den andre sier «så når 
du gjorde sånn – så skjedde det?» 

 Høre på historiene om erfaringer fra å være en 
MMO-spiller.

 Hjelpe til med å organisere opplevelser og erfaringer. 

Det er viktig å ikke korrigere ungdommens følelser og 

spilleerfaringer.

FORELDREKONTROLL

Spillkonsoller er utstyrt med en foreldrekontroll. 

Foreldrekontrollen gjør det blant annet mulig å sette 

tidsbegrensninger og begrensninger på hvilke spill 

som kan benyttes på konsollen. For eksempel kan man 

sette en begrensning om at konsollen ikke fungerer på 

spill med høyre anbefalt aldersgrense enn 12 år. For 

mer informasjon se: http://issuu.com/griffdesign/docs/

pegi_ta-ansvar_spill_med 

Det er også en mulighet for å benytte seg av funksjo-

nen foreldrekontroll på enkeltspill. Blant annet finnes 

det en foreldrekontroll på World of Warcraft. Ved å 

ha tilgang til passordet til en spillkonto, kan man sette 

opp foreldrekontroll i et spill og samtidig bestemme 

passordet til foreldrekontrollen. Når foreldrekontrollen 

er satt, kan den bare endres av den som har pass-
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ordet. Passordet bestemmes før foreldrekontrollen 

aktiviseres.

For at foreldre skal få råderett over foreldrekontrollen 

kreves det at foreldrene oppretter spillkontoen og der-

med også har adgang til spillets passord. For å beholde 

råderetten over foreldrekontrollen holdes passordet 

hemmelig. 

Foreldrekontrollen i eksempelvis World of Warcraft 

fungerer som en timeplan hvor man kan merke av 

hvilke dager, klokkeslett og tider på døgnet spillet skal 

og ikke skal være tilgjengelig for spilleren.

For å sette opp foreldrekontrollen WoW, gå til:

 www.worldofwarcraft.com/account/parental- 
control-verify.html. 

Herfra blir du guidet steg for steg til å sette opp et 

passord og en spilletimeplan. Hvis du har tekniske 

problemer kan du kontakte kundestøtte på:

 http://us.blizzard.com/support/index.xml?gameId=11

Her kan du også hente ideer til en spilletimeplan. 

Foreldrekontrollen gjelder for alle karakterer som er 

knyttet til kontoen. Foreldrekontrollen iverksettes 30 

minutter etter at den er aktivisert.

Hvis du trenger hjelp til å finne hvilken tidssone du 

befinner deg i, finnes det hjelp å få på ulike web-

steder, for eksempel:

 www.timeanddate.com/worldclock/.

UTFORDRINGER

Å ha barn og unge i huset er noen ganger både 

utfordrende og slitsomt. Spesielt når barna er aktive i 

tidkrevende hobbyer og interesser kan de voksnes tid 

og oppmerksomhet kreves på en måte som mange 

vil tenke var forbeholdt småbarnstiden. Foreldre flest 

forventer kanskje å få mer tid til seg selv etter hvert 

som barna vokser opp. Å ha en dedikert MMO-spiller 

i huset kan kreve foreldrenes oppmerksomhet og til- 

stedeværelse. I tillegg krever det en forståelse for noe 

en kanskje finner både ubegripelig og ukjent. Mange 

foreldre mener også at spilling er bortkastet bruk av tid. 

Men MMO-spillere er kanskje ikke så annerledes enn 

andre mennesker? De trenger like mye støtte og forstå-

else. De er like stolte av sine resultater og prestasjoner 

og er glødende opptatt av spillet. De har en lidenskap. 

En lidenskap ses ofte på som en berikelse av livet.

MMO-spillere trenger ofte hjelp til å beholde sin liden-

skap. Uten slik hjelp vil lidenskapen kunne gå over til 

å bli noe som forringer livet, istedenfor å berike det. 

Slik hjelp er det familie eller andre omsorgspersoner 

som kan gi. Regulering, interesse og innlevelse hjelper 

spillere til å relatere seg til foreldre som ikke skjønner 

hva spilling er. Ved å vise interesse og innlevelse kan 

foreldre hjelpe spilleren til å unngå problemspilling.

NOEN NYTTIGE LINKER

www.medietilsynet.no

www.problemspilling.no

www.barnevakten.no

www.rus-ost.no

www.tryggbruk.no
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Å GI RÅD ER IKKE LETT

Gode råd er dyre heter det, noe det er en grunn til. 
Det er vanskelig å gi råd fordi rådene er avhengige av 
den spesifikke situasjon og sammenheng de skal virke 
i. Når vi i denne veilederen likevel presenterer noen 
generelle råd, gjør vi dette for å alminneliggjøre spill 
på den ene siden og potensielle problemer på den 
andre siden.

1. Snakk med barnet ditt om spilling på samme måte 
som du snakker til han/henne om andre fritidsakti-
viteter, altså med interesse og respekt. 

2. Når du setter grenser for ditt barns spilling gjør det 
på samme måte som du setter grenser for andre 
ting i livet, altså med direkte og klare beskjeder uten 
tvetydighet og ironi.

3. Hjelp barnet ditt til å regulere følelser. Det betyr å 
lære barnet til å takle glede, sinne og sorg, slik at 
ikke sterke følelser ødelegger for barnets samhand-
ling med andre. Dette gjør vi for eksempel ved å 
trøste, støtte, oppmuntre, lytte til og avlede barnet. 
På samme måte som du ikke vil la barnet ditt takle 
sine sterke følelser ved for eksempel å slå, kaste 
ting eller spise godteri, ikke la barnet kun regulere 
følelser ved hjelp av internettaktivitet/spill. 

4. Tenk over om du vil at barnet ditt skal ha PC med 
internettilgang på rommet sitt på samme måte som 
du ville vurdert om du skulle gi barnet ditt en hund. 

SAMMENDRAG 

HVEM BLIR PROBLEMSPILLERE?

 Personer som strever med personlige problemer for 
eksempel ensomhet, mangel på skolemotivasjon, 
skolevegring, indre konflikter og vanskelige følelser 
og valg og som bruker spillet som en måte å løse 
sine problemer på. 

 Personer som blir meget interessert i og opptatt av 
spillets prestasjonsfaktorer og de følelsesmessige 
eller økonomiske gevinster disse gir, og som ikke 
har noen underliggende problem.  

HVORDAN REGULERE ONLINE-SPILLING I  

HUSHOLDNINGEN?

 Bli enige om regler for spilling «slik vil vi ha det i 
forhold til onlinespilling i vårt hjem».

 Bli enige om konsekvenser for spillingen dersom 
reglene ikke overholdes – «dette skjer hvis ikke 
reglene blir overholdt».

 Bli enige om hva som skal til for å få spillemulig-
heten tilbake etter en eventuell inndragelse. 

 Plasser PC i felles rom eller rom hvor flere ferdes.

 Bli enige om annen internettbruk.

6. Fire råd på veien



«Anerkjenn at regulert 

spilling er en viktig 

aktivitet i ungdommenes liv.»

HVA KAN VI ELLERS GJØRE UT FRA HVILKEN FASE 

SPILLEREN ER I?

Anerkjenne regulert spilling som en viktig aktivitet  

i ungdommens liv.

 Inngangsfasen

• Regulering av spilling, dag, tid, sted.

 Øvingsfasen 

• Regulering av spilling.

• Vise gjenkjennelse av fortalte opplevelser  
fra spillet.

 Beherskelsesfasen 

• Regulering av spillet.

• Snakke om opplevelser fra spillet og følelser 
rundt opplevelsene.

 Utbrenthetsfasen

• Regulering av spilling.

• Hjelpe spilleren til å beskrive forvirrende eller 
motstridende følelser. 

• Gi støtte til spilleerfaringer.

 Omstartsfasen

• Regulering av spilling.

• Hjelpe spilleren til å se sammenhenger.

• Hjelpe spilleren til å organisere spilleopplevelser 
og erfaring som spiller.



HVILKE SPILL ER DET SOM SPILLES PÅ NETT?

Fra å være passive tilskuere og mottakere av infor-

masjon, kan vi i vår tid delta aktivt i toveis-kommuni- 

kasjon/dialog gjennom flere mediekanaler. Nettspill er 

et eksempel på dette.

På global basis finnes det et stort antall tilgjengelige 

onlinespill, der man kan spille med og mot flere spil-

lere samtidig. En fellesbetegnelse for disse spillene er: 

Massively Multiplayer Online

Det finnes flere kategorier under denne fellesbetegn- 

elsen, og disse er nærmere beskrevet i denne vei- 

lederen. Noen av de mest kjente spillene er Counter 

Strike (CS), Call of duty (COD), Habbo, FIFA, Minecraft,, 

GTA, World of Warcraft (WoW).

NÅR ER DET FOR MYE SPILLING?

Fantastisk grafikk, samhandling med andre og utvik-

ling av ferdigheter er noen av elementene som gjør 

spillene fascinerende. Tiden går fort når man spiller og 

man kan bli så opptatt av spillet at det går på bekost-

ning av andre aktiviteter. Barnas/ungdommenes egne 

oppfatninger av hva som er for mye spilling kan ofte 

være helt forskjellig fra foreldrenes syn.

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er riktig 

tidsbruk. Dette må hver enkelt familie ta stilling til. 

Når man opplever at spillingen går på bekostning av 

samvær med venner, skolearbeid og andre fritids- 

aktiviteter, bør foreldrene være på vakt! I denne vei- 

lederen kan du lese om konsekvenser, problemspill og 

avhengighet.

HVA KAN FORELDRE GJØRE?

Foreldrenes rolle er å gi barna/ungdommene gode 

vilkår for læring, vekst og utvikling. Dette må skje 

innenfor trygge rammer og grensesetting er en stor 

utfordring, ikke minst knyttet til spilleatferd.

I de aller fleste tilfeller er det foreldrene som gir barna 

mulighet for spilling gjennom tilgang til Internett, kjøp 

av spill, betaling av abonnementsavgift osv. Det er 

bedre å lage regler for bruk av spillene før de anskaf-

fes, enn å vente til problemene oppstår.

Foreldreveileder
for regulering av rolle- og strategispilling på nettet

KoRus-Øst
Kjonerud kompetansesenter
Løvstadveien 7, 2312 Ottestad

www.rus-ost.no
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