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Støttet av

• Innovasjon Norge
• Ekstrastiftelsen Helse og 

Rehabilitering
• Helsedirektoratet
• For metodeutvikling
• For forebygging



• EU kids online
• Norske foreldre
• Full foreldrekontroll til selvregulering
• Problemer forbundet med for mye gaming
• Modell 



Internett er berikende – spill er gøy



EU kids 
online 
2010
2017

33 land
9 – 16 år
Høy bruk
Høy risiko



Høy bruk – høy risiko

• Foreldre ansvarlige for barnas sikkerhet online 
og offline

• Kjennskap til skadelige sider
• Pro-anorexi – oppfordrer til ekstrem slanking
• Hvordan begå selvmord eller selvskading
• Hatsider, rasistiske sider og voldelige sider
• Pornografi
• Mobbing
• Problemspilling



2014
• 95 % av norske 9-16 åringer har tilgang til 

datamaskin
• 82 % har eget nettbrett
• 94% har egen mobil
• Debutalder 18 måneder 
• 83 % av foreldrene sa at de alltid eller nesten 

alltid satt med barna når de var på nettet. Bare 
23 % av barna sa det samme



2010 - 2017

• Eksponering for skadelige sider har økt i hele 
europa

• Norske barn på topp når det gjelder 
eksponering for pornografiske sider, mobbing 
og sende seksuelle meldinger

• 34 % norske barn har sett pornografi mot 14 % 
av europeiske barn

• 42 % norske barn har sett potensielt skadelige 
sider som pro-anorexi, hat og selvmordssider



• Anbefaler dialog på grunn av den høye 
tilgjengeligheten

• Hjelpe barna til å utvikle gode 
håndteringsmekanismer – informere barn om 
trygg bruk

• Ha klare forventninger og regler for online 
atferd

• Unngå mediepanikk

Dialog



Norske foreldre er flinke

Regulere

Dialog

Tillater 
utforskning 
og 
sosialisering 
online



Regulere
følelser

Hjelp fra voksne



Av og til er sårt



Av og til er det vanskelig 



Av og til er det krevende



Av og til passer det 
bare ikke



Fra full foreldrekontroll til 
selvregulering

• Ikke alle foreldre har forbilder 
om hvordan de skal hjelpe 
ungene til å mestre den nye 
mediehverdagen.



Ny mediehverdag gir nye 
foreldreoppgaver

• Følge med på spillingen og annen mediebruk
• Håndheve aldersgrenser
• Ha kjennskap til mulige farer
• Sette rammer for bruken
• Ha dialog
• Barnas alder bestemmer foreldreinvolvering



0 – 2 år

Språk
Motorikk

Barn under 2 år har lite utbytte av TV/dataspill. 
Ikke nødvendigvis skadelig, men andre former for aktiviteter og 
samvær er mer stimulerende og utviklende enn å sitte foran en skjerm



3 – 6 år

• 1 time samlet skjermtid til 
dagen, noe mer i helgene

• Rettesnor – ikke en fasit
• Spill sammen med barnet 

hvis det spiller
• Foreldrene har full kontroll 

på spillingen



6 – 12 år

• Spill sammen med barna, de elsker å lære opp voksne om sin verden
• En time man er sammen med barnet foran skjermen er mer verdifull enn en time 

der barnet sitter alene foran skjermen
• Avvikle spill og TV i god tid før leggetid

• Lag gode vaner 
(nå mens du kan) 

• Styr tid og 
innhold

• Åpen dialog rundt 
spillet

• Vis interesse for 
spillet 

• Behov for lek og 
fysisk aktivitet



Ungdom • Foreldre bestemmer ikke alt
• Mediebruk er en normal del 

av tenårings-tilværelsen
• Pass på at det ikke blir den 

eneste
• God balanse mellom skole, 

fritidsinteresser og sosialt 
liv både virkelig og virtuelt

• 3 timer daglig - 21 timer i 
uken(Jane McGonigals. Reality is broken: Why Games Makes Us Better 

and How They Can Change The World. Penguin Press, 2011
Medietilsynet)

• Mer enn dette så avtar 
fordelene ved å spille bratt 
og erstattes ved negative 
effekter på fysisk helse, 
psykisk helse, relasjoner og 
på mål i livet



Å ha sitt sosiale liv på internett
• I starten har venner både online og 

offline
• Det sosiale i spillet er spennende og 

berikende
• Kjekt å snakke med folk fra andre land
• Det sosiale i spillet tilfører noe ekstra
• Lettere å få venner på nettet enn i 

virkeligheten
• Krever mer å ta vare på ”real life” 

vennskap
• Over tid skrumper det offline 

nettverket inn
• Det sosiale nettverket på internett kan 

ikke fylle like mange funksjoner som 
”real life” nettverket



Hva er poenget med et sosialt liv?

• Betydning for velvære og psykisk helse
• Buffer mot stress
• Reduserer risiko for sykdom
• Sosial tilpasning
• Trivsel
• Fellesskap
• Sosial støtte



Sosial kompetanse

• En viktig sosial kompetanse utvikles i "det 
virkelige liv", gjennom å være sammen med 
andre

• Gjennom foreldre, søsken, jevnaldrende ……
• Foreldrene er gjennom sin væremåte og 

omgangsform modeller for barnet.
• Voksne er mer tolerante for barnets atferd



• Ungdomstiden er en sensitiv periode for å utvikle 
sosiale ferdigheter 

• Sosiale opplevelser i ungdomstiden har derfor større 
betydning for å forme den sosiale hjernen enn 
tilsvarende opplevelser i andre faser i livet. 

• Ungdom som møtes ansikt til ansikt i den virkelige 
verden har større  muligheter til å stimulere og dermed 
utvikle den sosial hjernen.

• Det er denne treningen som bygger sosial selvtillit og 
sosial kompetanse

• Virtuell kommunikasjon gir ikke nok trening i å legge 
merke til de små tegnene og nyansene som samtaler 
ansikt til ansikt er fulle av

Kritisk periode for utvikling av 
sosiale ferdigheter



Sosiale ferdigheter

• Løse konflikter
• Empati
• Prososiale ferdigheter
• Forstå sosiale signaler
• Forstå det usagte

• Normer
• Kroppsspråk

• Passe selvhevdende – ikke for mye, ikke for lite
• Redusere impulsiv og aggressiv adferd ved 

problemløsning



Svake sosiale ferdigheter

Sosial angst

Når man ikke får det til - Ond sirkel

Depresjon



Depresjon og 
internett

• 200 Studenter, Missouri University of Science (Nordahl, M. In: 
Forskning.no/artikler/2012/august/330654)

• Tegn på depresjon hang sammen med mye internettbruk
• Målt faktisk tid brukt, ikke selvrapportering
• Mye dataspill, videotitting, chatting, e-postbruk eller rask 

hopping mellom flere aktiviteter og nettsteder



Dataspill og empati
• Kognitiv empati er viktig fordi at rask og automatisk 

forståelse av andres tanker og følelser gjør det mulig for 
mennesker å mestre komplekse sosiale samspill. 

• En koreansk studie fant at storforbruk av dataspill hos 
ungdom kan svekke utviklingen av kognitiv empati. (Shin, 
D.H og Ahn, D. (2013) Assosiations Between Game Use and Cognitive Empathy: A 
Cross-Generational Study in Cyberpsychology, Behavior and Social Networking vol 16, 
nr. 8 s. 599 - 603.) 

• De studerte bruken av dataspill i tre aldersgrupper: 
ungdom i alderen 16 – 19 år, voksne i alderen 37-41 år 
og eldre i alderen 58 – 62 år. 

• Studien fant at mye bruk av dataspill kan resultere i 
svekket utvikling av kognitiv empati hos ungdom, men 
ikke hos voksne og eldre.  

• Kun hos ungdom fant man at tiden brukt på dataspill 
var negativt assosiert med kognitiv empati. 



• Forskerne tenker at dette skyldes at inaktivitet i den 
sosiale hjernen over tid kan føre til en svekket utvikling 
av sosiale ferdigheter, spesielt kognitiv empati.

• Studien konkluderer med at storforbruk av dataspill kan 
skade ungdom ved å svekke utviklingen av sosiale 
ferdigheter som kognitiv empati.

• Forsinket utvikling eller varig svekket? 
• Dette betyr at en bør begrense bruken hos barn og 

ungdom da den sosiale hjernen fremdeles er under 
utvikling.  

• Det er viktig å huske på at ungdom som møtes ansikt til 
ansikt i den virkelige verden har større  muligheter til å 
stimulere og dermed utvikle den sosial hjernen.

Dataspill og empati fortsetter



Problematisk internettbruk

• Problematisk internettbruk referer til en bruk av 
internett som skaper psykologiske, sosiale 
og/eller arbeidsmessige vansker i en persons liv. 

• Skiller seg fra internettavhengighet som er en 
klinisk kategori. 



Problematisk internettbruk, 
foreldrekontroll og selvkontroll

• Kinesisk studie (Li, X., Li, D. Og Newman, J (2013) Parental behaviour and 
Psychological Control and Problematic Internet Use Among Chinese Adolescents: The Mediating
Role of Selv-Control in Cyberpsychology, Behavior and Social Networking vol 16, nr. 6)

• Ungdom hadde mindre problematisk 
internettbruk når foreldrene regulerte 
internettbruken ved å begrense hvor ofte og 
hvor mye ungdommene fikk bruke internett. 

• Ingen sammenheng mellom masing/overtaling 
og problematisk internettbruk. Masing virker 
ikke. 



Problematisk internettbruk, 
foreldrekontroll og selvkontroll
• Ved foreldrekontroll i form av å trekke tilbake 

kjærlighet, hengivenhet og involvering for å få 
ungdommene til å oppføre seg fint, var sjansen 
større for at ungdommen utviklet problematisk 
internettbruk.

• Ungdommene hadde mer problematisk 
internettbruk når de opplevde at foreldrene ble 
kalde og uvennlige når de ikke oppførte seg 
som foreldrene ønsket.

• Ingen sammenheng mellom induksjon av skyld 
og problematisk internettbruk (virker ikke)



Problematisk internettbruk, 
foreldrekontroll og selvkontroll
• Tilbaketrekning av kjærlighet positivt relatert til 

problematisk internettbruk. 
• Det er viktig å nevne at selv om restriksjon har 

positiv effekt på ungdoms utvikling, så kan 
sterkt overdrevet atferdskontroll føre til 
negative reaksjoner og tilpasningsforstyrrelser.  

• Det er derfor viktig at foreldrene setter rimelige 
grenser og bruker atferdskontroll sammen med 
kjærlig varme. 

• Foreldre bør bli klar over den negative effekten 
av å holde tilbake kjærlighet og varme og unngå 
denne strategien. 



Expressed emotion

Høy EE
• Kritiske kommentarer om ungdommen
• Fiendtlighet
• Følelsesmessig overinvolvering

Lav EE
• Varme
• Akseptering
• Positive bemerkninger om ungdommen



Muskel- og skjelettplager hos 
inaktive barn
• Barn sitter mer i ro bak skjermer
• Fører til flere holdningsrelaterte plager
• Menneskekroppen er ikke skapt til å sitte så mye 

hver dag
• Å sitte i sofaen med en datamaskin fører til at 

hodet synker ned, nakke og rygg krummes
• Bedre å sitte oppreist ved et bord
• Når man har hatt muskel og skjelettplager som 

barn er det større risiko å få det også som voksen
• At man har hatt vondt i ryggen før, er den sikreste 

faktoren for at man vil få vondt i ryggen igjen



Muskel og skjelettplager -
benmasse
• Benmasse bygges i hovedsak frem til og med 

puberteten
• Benmasse forhindrer brudd
• Nedturen starter ca 22-23 år
• Barn bygger benmasse med å få støt mot 

kroppen, vektbelastning og fysisk aktivitet
• Hoppe tau, paradis, dansing er gode aktiviteter
• Barn som er inaktive og ikke bygger benmasse 

starter nedturen i 22-23årsalderen på et mye 
lavere nivå

• Større fare for alle typer brudd i voksen alder



Søvn



Elektroniske dubbeditter

• Leggetiden forsinkes på grunn underholdning via 
elektronisk utstyr på soverommet. 

• Forskning: ungdom forskyver 4,5 timer i helgen
• Blir trøtte om morgenen i ukedagene og klarer ikke å 

hente inn døgnrytmen i løpet av uken. 
• Ødelegger det finjusterte systemet med biologisk 

klokke/døgnrytme
• Det er blitt så vanlig at ungdom sover for lite, så folk 

nærmest tror det er normalt.



Søvnkjemien blir forstyrret av 
elektronikken
• Hjernen operer fremdeles under den antagelsen at vi 

skal være våkne om dagen og sove om natten
• Søvnkjemien i hjernen er tilpasset dette 
• Hvis du presser grensene – våken om natten, spiser –

motstridende signaler til kroppen
• Kroppen vet ikke om den skal produsere kjemikalier 

som gir deg søvn eller til å gires opp til å starte en ny 
dag. 

• Ideelt skulle det blå lyset gå av når solen går ned
• Reduser kort-bølget blått lys om kvelden
• Full spektrum lys på dagtid
• Lavbølge lyspærer, briller, filterÅ manipulere lys –

mørke kompenserer for det moderne innendørslivets 
negative effekt på søvnen



Teknologirelatert redusert 
søvnkvalitet
• 236 college-studenter kartlagt 1 uke (Adams, S.K., Tiffani, S. & 

Kiesler: (2013) Sleep Quality as a Mediator Between Technology-related Sleep Quality, Depression and Anxiety. In 
Cyberpsychology, Behavior and social networking, vol. 16, nr.1, Mary Ann Liebert

Kjensil, B. in: Forskning.no/artikler/2011/mars/281722)

• 47% våknet om natten for å svare på 
tekstmeldinger

• 40 % svarte på telefonsamtaler om natten
• 1 av 10 13-18 åringer våkner nesten hver natt 

pga. Tekstmeldinger, telefoner, e-post



Foreldre har drømmer og ønsker

Klare seg bra sosialt
Få gode venner
Få kjæreste og barn
Utdanning, jobb
Godt trent i dagligdagse oppgaver
Rustet til å klare seg selv



Virkeligheten?

Dataspill mesteparten av 
dagen
Så korte pauser som mulig fra 
spillet til nødvendige ting som 
å spise, gå på do etc.
Isolasjon fra venner
Lite eller ikke noe bidrag til 
husarbeid
Reduserte skoleprestasjoner
Irritasjon, aggresjon hvis en blir 
oppfordret til å begrense 



Bekymringen



Bekymrede foreldre

• Når de unge spiller mye dataspill blir foreldre 
ofte redde og sinte

• Tåler ofte ikke å se ungdommen bak PCen
• Ungdommene fanger opp foreldrenes negative 

følelser og oppfatter dette som regel som kritikk
• Ungdom som er i en fase der identiteten formes 

er spesielt sårbare for kritikk
• Vil beskytte seg mot dette
• Krangling, likegyldighet



Bekymring

• Bekymring er en typisk menneskelig reaksjon på 
fremtidige hendelser som vi ikke har kontroll på

• En bekymringsløs tilværelse er ikke mulig
• Ville bety at vi ikke brydde oss om noe eller ble 

utfordret av noe
• Forestiller oss forskjellige muligheter for 

fremtiden
• Noen positive som vi gleder oss til
• Noen negative som vi gruer oss til

FOR Å BRY SEG OG VÆRE MOTIVERT TIL Å TA VARE 
PÅ SEG SELV OG SINE MÅ MAN HA EVNEN TIL Å 
BEKYMRE SEG



Bekymring fortsetter

• Tvil på at alt kommer til å ordne seg kan være 
lurt i noen sammenhenger

• Forutse og forhindre uheldige utfall 
• Følelser som skal få oss til å handle
• Bekymring skal føre til problemløsning



Mas

• Mislykkede forsøk på problemløsning av det 
man bekymrer seg over ender ofte med mas

• Mas er forsøk på grensesetting og rettledning 
som ikke har virket, men som man likevel 
fortsetter og fortsetter og fortsetter med.

• Jo mer mas, jo større er kanskje bekymringen 
som ligger bak

• Ungdommen fanger opp følelsene bak 
masingen og oppfatter det som kritikk

• Like stor plage for foreldrene som ungdommene



Hva er avhengighet?

• Vane- og impulsforstyrrelse
• Gjentatte irrasjonelle handlinger som har 

store negative konsekvenser for en selv 
eller andre

• Atferden oppleves ukontrollerbar



• En intens lyst eller trang
• Svekket evne til å kontrollere det å 

begynne, avslutte eller redusere bruken
• Abstinenssymptomer ved avhold
• Toleranseutvikling
• Prioriteres høyt og det går med mye tid
• Fortsetter til tross for negative 

skadevirkninger

Avhengighetsdiagnose



Avhengighet 
eller?

• Problemspilling
• Tenåringsopprør, grensesettingsproblematikk
• Psykisk lidelse 
• Skolevegring
• Storspillere



Det er for mye når

• Det går ut over jobb/skole
• karakterene synker
• man foretrekker å spille fremfor å være med venner
• søvnen blir forstyrret
• man ikke har andre fritidsaktiviteter
• man ikke har fysisk aktivitet
• det blir store konflikter med familie
• man ikke greier å stoppe selv om spillingen skaper 

alvorlige problemer
• spillet fyller ut mesteparten av dødtiden på dagen



Full foreldrekontroll til selvregulering
Fase 1
• Foreldrene 

bestemmer når 
og hvor mye det 
skal spilles. Har 
full kontroll over 
ruter. 

• For eksempel 2-3 
timer

• Fasen varer for 
eksempel i en 
uke før opprykk

Fase 2
• Delvis regulering
• Ruter åpen fra kl.. til 

kl…
• Hverdager/helg
• Krav som må oppfylles 

for at dette skal gjelde:
– Fysisk aktivitet
– Sosial aktivitet
– Husplikter
– Ikke skolefravær
– Lekser
– Snakke høflig til mor

• Rykkes ned dersom 
kravene ikke holdes.

• Rykkes opp etter for 
eksempel 1 måned 

Fase 3

• Ruter åpen 24/7
• Kravene for fase 2 

oppfylles uten 
videre oppfølging 
(masing)

• Rykkes ned til fase 
2 dersom kravene 
ikke holdes.

• Drop-out fra 
skolen fører til 
nedrykk til fase 1



Oppfølging

• Tett foreldreoppfølging i en periode
• Foreldre må bli enige
• Husmøte – forhandlingsmøte

• Alt kan forhandles om
• Ekstra spilletid av og til kan betales med mer 

sosial aktivitet
• La ungdommen få vinne noe, for eksempel på 

husplikter
• Konsekvenser slår inn uten mas og kjefting fra 

foreldrene
• Mas og kjefting skal opphøre
• Den avtalte spilletiden skal respekteres



Ved familiekonflikter

• Problemløsningsmetoden
• Lære å uttrykke bekymring konkret og på en 

måte som gjør at den kan problemløses
• Snakk i fredstid
• Unngå masing
• Barn er forskjellige – regler er ikke hugget i sten
• Bestemmelser man diskuterer seg frem til blir 

eid av begge



Takk!



Begrense tidsbruken
• Vi kan profitere mentalt og følelsesmessig på spill 

når vi ikke spiller for mye. 
• Hvor grensen går er avhengig av alder og modenhet
• Anbefalingene går på å se på barnets samlede 

mediebruk heller enn å være opptatt av hvor lenge 
man skal sitte foran den ene eller den andre 
skjermen

• Dataspill er spesielt stimulerende og barna blir 
derfor også mer slitne enn ved film/TV

• Snakk i fredstid



PEGI

• Merker spillet med den alderen barnet bør 
være for å spille spillet

• Spillet er også merket med symboler som sier 
noe om innholdet (vold, ufint språk, redsel, sex, 
narkotiske stoffer, diskriminering, gambling, 
online)



Aldersmerking

• 3 år 7 år 12 år 16 år 18 år
• Hvilken aldersgruppe de er egnet for
• Ikke vanskelighetsgrad
• Spillbransjens eget system



Innholdet antas å passe alle aldersgrupper. En del vold i 
en komisk kontekst (den type tegneserievold som man 
finner i Snurre Sprett Tom & Jerry) er akseptabelt. Helt og 
holdent fantasifigurer. Skal ikke inneholde noen lyder eller 
bilder som kan skremme småbarn. Stygt språk bør ikke 
forekomme. 

Ethvert spill som normalt ville fått aldersmerkingen 3, 
men inneholder scener eller lyder som kan være 
skremmende. 

Noe mer utførlig beskrevet vold som blir utøvd mot 
fantasifigurer og/eller ikke utførlig beskrevet vold som 
utøves mot menneskelignende figurer eller lett 
gjenkjennelige dyr, samt spill som viser noe mer utførlig 
beskrevet nakenhet, havner i denne kategorien. Stygt 
språk må være mildt, og ikke inneholde seksuelle 
skjellsord. 

Aldersmerking betydning



Aldersmerking betydning 2 
Voldsskildringen (eller skildring av seksuell aktivitet) når 
et nivå som likner det man forventer seg i virkeligheten. 
Ungdommer i denne aldersgruppen bør også være i stand 
til å kunne håndtere et mer ekstremt stygt språk, se bruk 
av tobakk og narkotika samt skildringer av kriminell 
aktivitet.

Aldersmerkingen for voksne gjelder når volden når et 
nivå som gjør det til en skildring av grov vold og/eller 
inneholder innslag av visse typer vold. Grov vold er 
vanskeligst å definere, siden det i mange tilfeller vil 
dreie seg om subjektive oppfatninger, men kan 
generelt sett defineres som voldsskildringer som kan få 
seeren til å føle avsmak. 



Voldskildringer

Ufint språk

Skremmende 
redsel

Sex

Bruk av stoffer

Diskriminering

Gambling

Online

Innholdsmerking bakside



Det garanteres at spillet ikke inneholder noe som 
helst materiale som krever en formell 
aldersmerking.

Inneholder IKKE noe av følgende:
vold
seksuell aktivitet eller seksuell hentydning
nakenhet
stygt språk
gambling
markedsføring eller bruk av narkotika
markedsføring av alkohol eller tobakk
skremmende scener

Pegi OK



Skal aldersgrensene følges?
• Noen voksne har vurdert spillet og funnet ut om 

det er passende for barn i den aldersgruppen
• Alle barn er ulike
• Har barnet nok emosjonell modenhet til  takle 

det som tas opp i historien
• Noen barn bør vente lenger enn det 

aldersgrensen tilsier
• Foreldrene bestemmer i eget hjem
• At nabogutten får lov er ikke nok – ingen grunn 

til å tro at ikke andre foreldre også strever med 
dette



Vis interesse
• Forstå hva de unge gjør når de 

spiller spill og har andre 
internettaktiviteter

• Inviter dem til å snakke om det
• Fotballtrening: Hvordan gikk det, 

lagde du mål?
• Dataspill: Vis samme interesse
• Spill gjerne sammen med dem
• Kan være god forelder selv om du 

ikke spiller
• Dialog fører til at barna tenker 

over hva som er rett, passende og 
ikke bare lar seg oppsluke



Gode spillvaner 1
• Ikke mer enn 3 timer daglig eller 21 timer i uken
• Å spille med virkelige venner og familie er bedre 

enn å spille alene eller med fremmede (styrker 
sosiale bånd)

• Prøv å ha halve spilletiden sosial
• Å spille ansikt til ansikt med familie og venner 

er bedre enn å spille med dem online
• Spill som krever samarbeid løfter humøret mer 

og styrker vennskapet mer enn konkurransespill
• Spill der man designer eller skaper styrker 

kreativiteten
• Spill som får deg til å føle deg dårlig er ikke bra 

å spille



Gode spillvaner 2
• Hvis du blir veldig opprørt når du taper eller 

hvis du krangler med venner, familie eller 
fremmede når du spiller, er du altfor involvert i 
spillet. Bytt til et mindre intenst spill en periode

• Hvis fremmede på nettet gjør eller sier ting som 
oppleves ubehagelig, blir det vanskeligere å få 
positivt utbytte av spillet

• Ikke kast bort tiden ved å spille med folk som 
drar deg ned og ikke gir deg positive 
tilbakemeldinger

• Hvis du kjenner at du spiller for mye (gamers 
regret), registrer hvor mye du spiller i en uke og 
reduser til under 21 timer)

• Avslutt spillingen i god tid før leggetid



Råd til foreldre 1
• Vis interesse
• Bli kjent med spillet – la barnet vise deg eller helst 

prøv å spille selv – eller prøv å finne en 
gjennomgang eller sammendrag av spillinnholdet

• Overhold aldersgrenser
• Forklar hvorfor visse spill ikke passer for dem.
• Vær oppmerksom på at spill på nettet av og til gjør 

det mulig å laste ned tilleggsprogramvare som kan 
endre innholdet i spillet og til slutt også 
aldersmerkingen spillet har fått.

• Spill i fellesrom – ikke la barna sitte bak lukkede 
dører

• Pass på riktig sittestilling
• Pass på at barnet får tilstrekkelig fysisk aktivitet
• Skal man ha TV, PC, spillkonsoller på soverommet?



Råd til foreldre 2
• Avgjør på forhånd hva, hvor lenge og når 

barnet kan spille. Forklar hvorfor du har 
bestemt deg for dette, hvis de ikke er enige 
med deg.

• Snakk med andre foreldre, lag avtaler
• Skap et generelt miljø med sunne aktiviteter
• Ikke la spill bli den viktigste fritidsaktiviteten
• Skap alternativer til spill
• Pass på at det blir tid til venner og familie
• Ha en god dialog med barnet om når det er 

greit å spille – skal det tas hensyn til når 
”laget” har avtalt å spille?

• Lytt



Råd til foreldre 3
• Sett tydelige regler og følg dem
• Respekter den avtalte spilletiden
• Ha spillefrie dager
• Tilpass reglene. Ingen barn er like, og til 

syvende og sist er det foreldrene som skal 
bestemme hva barna deres er i stand til å tåle

• Sett av tid til å snakke 
• Ikke dekk over
• Spill på nettet blir vanligvis spilt i virtuelle 

fellesskap, hvor spillerne skal interagere med 
ukjente medspillere. Fortell barna at de ikke 
skal gi fra seg personlige opplysninger, og at de 
skal melde fra om upassende oppførsel. 



• Oppmuntre barna til å snakke om og dele 
opplevelsene de har med spill.

• Barn og unge trenger fortrolige og støtte også 
ved konflikter på nettet

• Bidra til en god selvfølelse
• Ikke ha for høye forventninger
• Søk hjelp hvis det blir for vanskelig

Råd til foreldre 4



Motivasjon for behandling

• Mange problemspillere ønsker ikke 
behandling

• Spilleren opplever ofte at gleden ved å 
spille er større enn problemene det 
skaper

• Ofte foreldre, kjæreste, ektefelle, skole, 
barnevern eller andre som ønsker 
endring



Behandling
• Hjelp til å finne sin personlige målsetting
• Hva er dataspillavhengighet?
• Hvorfor oppstår dataspillavhengighet?
• Identifisere årsaker for hver enkelt
• Identifisere psykiske tilleggslidelser
• Teknikker for å ta kontroll
• Undervisning om angst og sosial angst
• Kartlegging av sosialt nettverk
• Styrking og utbygging av sosialt nettverk
• Interesser og aktiviteter hos seg selv og nettverket
• Non-verbal kommunikasjon
• Samtaleferdigheter
• Ressurser og positive spillerfaringer
• Problemliste og målsetting
• Aktivitetsplan
• Reguleringsteknikker
• Kriseplan



Veien tilbake

• Psykoedukasjon
• Aktiviteter
• Styrke og utvikle nettverket
• Reguleringsteknikker



Reguleringsteknikker

• Realistiske målsettinger
• Ikke mer enn 20 timer
• Finn andre belønninger
• Bruk stoppeklokke
• Finn pauseaktiviteter
• Gjør det motsatte av det man 

pleier
• Bryt flyt-tilstanden –

gjenerobre tidsopplevelsen
• Aktivitetsplan



Organisering av aktivitetsplanen

• Aktiviteter og spill
• Å spille med familie og venner er bedre enn å spille 

alene eller med fremmede
• Å spille ansikt til ansikt med familie og venner er bedre 

enn å spille med dem på internett
• Teamspilling og samarbeidsspill har flere fordeler enn 

konkurransespill
• Legg inn nedetid
• Bruk naturlige stoppere
• Korte og hyppige sesjoner
• Spillefri(e) dag(er)



Mestre risikosituasjoner

• Ubehagelige følelser
• Triggere
• Løse problemer
• Slett YouTube-konto og lag ny?
• Følg aktivitetsplanen



• Læring
• Bearbeiding av følelser



Hva skjer når vi logger av?





• Kritisk periode er en utviklingsfase hvor 
individet er spesielt mottakelig for påvirkning 
fra omgivelsene

• Biologiske modningsmekanismer styrer når 
denne perioden inntreffer og er bestemt av arv. 

• Kritisk periode for språkutviklingen 
• Hvis et barn ikke får noen språklig stimulering i 

de første leveårene, vil det føre til en varig 
svekkelse av språkfunksjonen. 

• Hjernens utvikling de 2 første leveår
• Det vi erfarer i barneårene er avgjørende for 

hjernens utvikling
• Alle erfaringer bidrar til å etablere forbindelser i 

hjernen

Kritiske perioder



Kreativ bruk av teknologi 

Let it Go (Idina) Light Dance 

Vi har lov å glede oss

https://www.youtube.com/watch?v=13CTEAZJ8YY


Fra full foreldrekontroll til selvregulering – 3 faser
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