
Lidenskapelig dataspilling 
 -sykt gøy eller bare psykt? 

Psykologspesialist Hanne Naug fra Ressursteam for ungdom 
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Kommunikasjon om spill 
I en familie vil nesten all kommunikasjon om spill handle om 
regulering 

 

Få vanlige samtaler knyttet til spill  (til forskjell fra andre 
fritidsaktiviteter) 



Foreldreinvolvering 
Barn og medier- 
undersøkelsen 
2018 
(Medietilsynet) 

 

«Hvor interessert 
synes du at dine 
foreldre / andre 
voksne du bor 
med er i…?» 



Dataspill som en fritidsaktivitet på linje med andre aktiviteter 

 

Hvilken verdi tillegger vi ulike fritidsinteresser? 





«Du spiller for mye!» 
Forskjellige meninger med hva som er «for mye» 

 

Fritidsinteresser i fritiden 

 

Hvilken plass i livet skal spilling ha? 

 



Hvorfor blir man så «hekta»? 

«Spill er laget for å bli spilt» 

De er designet på en måte som gjør at man får lyst til å spille mer 

 

Strukturer ved spillene som opprettholder:  

Lys-og-lydeffekter, hurtighet, umiddelbar belønning,  

kontakt med andre spillere, poeng, «leveling», etc. 



Når spillingen tar overhånd… 
…handler det oftest om noe annet 

 

Overdreven spilling korrelerer  

    ofte med psykisk uhelse. 

 

Flukt inn i spillet 

Eskapisme 

 

«Reality –  

worst game ever» 



Diagnose  

Gaming disorder (ICD-11) 

 
Dataspillavhengighet er definert i utkastet til den 11 versjonen av International 
Classification of diseases som et mønster av spillatferd kjennetegnet av mangelfull 
kontroll over spillingen, at spillingen får så høy prioritet at det går ut over andre 
interesser og aktiviteter, og at spillingen fortsetter eller øker i omfang på tross av 
negative konsekvenser.  

 



Bekymringer (1/2) 
Stillesitting? 
 

 

Mangel på sosial kontakt? 

 
 

Spillets innhold? 
 



Bekymringer (2/2) 
Stillesitting? 
Ville du vært like bekymret om det var Sjakk? 
Lekselesing? Politisk samling? 
 

Mangel på sosial kontakt? 
Mange spill er sosiale. Spør! 

 

Spillets innhold? 
Blir man voldelig og aggressiv? 





 









E-Sport 
Godt trente folk, som tjener godt med penger 

Er en publikumsaktivitet, på lik linje med en fotballkamp? 

Like sannsynlig å bli proff som i en hvilken som helst idrett 

Blir mer og mer en del av hverdagen vår 

Håvard «Rain» Nygaard 



Hverdagshelter 
YouTube har blitt dominert av gaming 

Helter på video, helter i laget 

Mats «Ibelin» 

Jacksepticeye 



Hva er videospill? 

Mål 

 

Regler 

 

Utfordringer 

 

Belønning  



Ulike typer videospill 

MMO: massiv multiplayer online 

FPS: first person shooter 

RPG: role playing game 

RTS: real time strategy 

Sportsspill  



Samarbeid og forpliktelser 





Spill er mye mer enn man tror 
 





Per Fugelli 

Byggesteiner til et godt liv 

• Verdighet. Bli godtatt slik man er:  
sammensatt og ufullkommen 

• Tilhørighet 

• Mening, grunn til å stå opp om morgenen 

• Handlingsrom i eget liv. Kunne bevege seg mot egne mål 

• Likevekt/balanse. Bli fornøyd med «godt nok»  

 















Ordføreren på besøk 

Ordfører  

Lisbeth Hammer Krog 

får prøve seg på 

Spillhuset… 





Behandling – for hva? 

Problemskapende spilling som symptom på psykisk strev 

 

Snakk om spilling på samme måte som du snakker om andre 
fritidsaktiviteter, altså med interesse og respekt. 

 

Spill – den nye leketerapien? 

 

Bruk av spill i behandling? 


