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Si meg hvem du omgås...



Atferd

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Mange foreldre er bekymret for at deres barn bruker for mye tid 
på dataspill. Kanskje de burde vært mer opptatt av hvordan 
de forskjellige spillene påvirker barn og unge?
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Dataspills påvirkningskraft

Tid kontra verdi
Medietilsynets undersøkelse «Barn og 
medier» for 2012 viser at det kun er 
seks prosent av norske barn og unge 
som ikke spiller data på fritiden. Ifølge 
undersøkelsen bruker gutter mellom 12 
og 18 år gjennomsnittlig 10-16 timer 
ukentlig på dataspill.

Det bekymrer mange foreldre at 
barna deres sitter alt for mange timer 
med digitale spill. Foreldre bør være 
mer opptatt av verdiene knyttet til 
dataspill enn tiden barna bruker på 
disse, mener enkelte fagfolk. Samtidig 
skal man ikke bagatellisere tidsbruken, 
for det finnes ungdommer som har 
store problemer med spillkonsumet 
sitt. Det går an å se på barns bruk av 
dataspill både som et spørsmål om 
tidsbruk og som et spørsmål knyttet til 
verdier og holdninger.

Menneskers verdier handler om det 
vi ønsker å omgi oss med og som er 
viktig for våre liv. Verdier er dermed 
noe alle mennesker har, selv om 
verdigrunnlaget varierer stort mellom 
mennesker. Det som for enkelte kan 

oppfattes som en negativ verdi, kan 
være noe positivt for andre. Det mange 
vil kunne oppfatte som negative 
verdier i spill kan relateres til bruk av 
vold, støtende språk, rusmidler, sex, 
diskriminering. 

Spillmarkedet
Hvert år kjøper vi spill for rundt 
1,5 mrd kroner i Norge. Mange av 
dataspillene som finnes på markedet 
er kontroversielle på grunn av sitt 
voldelige innhold. En del av spillene 
har 16 og 18 års aldersgrense, men det 
hindrer likevel ikke langt yngre barn i å 
spille dem. 

I Medietilsynets undersøkelse for 
2012 kommer det fram at 42 prosent 
av barna i undersøkelsen hadde 
spilt spill med 18 års aldersgrense. 
Undersøkelsen viser at det er spesielt 
gutter som har spilt spill med 
aldersgrense 16 og 18 år: 20 prosent 
av guttene i alderen 9-11 år, 61 
prosent i alderen 12-14 år og 88 
prosent av guttene i alderen 15-16 år. 
Undersøkelsen ble gjennomført med 

2000 barn og unge i alderen 9 til 16 år 
som svarte på spørsmål knyttet til bruk 
av PC, internett, mobil, dataspill og 
TV.

Voldelige dataspill kan rammes av 
straffelovens paragraf 382. Der heter 
det at «utilbørlig bruk av grove 
voldsskildringer i underholdnings-
øyemed» er forbudt. Dataspillet ”Grand 
Theft Auto” (GTA) ble i 2003 anmeldt 
for brudd på denne paragrafen, men 
anmeldelsen ble henlagt. I dag er spillet 
fremdeles populært blant barn og unge. 
Barn og medie-undersøkelsen av 2012 
viser at 8 prosent av guttene mellom 12 
og 14 år hadde spilt GTA. 

Et annet populært spill blant unge 
gutter er ”Call of Duty”. Ifølge medie-
undersøkelsen har hele 35 prosent av 
gutter i alderen 12-14 år brukt dette 
spillet, mens andelen 15-16 åringer var 
oppe i 50 prosent.  

Si meg hvem du omgås...
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Spillet ”Call of Duty” ble omtalt i 
rettsaken mot Anders Behring Breivik 
som hadde brukt spillet for å trene seg 
opp til angrepene i regjeringskvartalet 
og på Utøya. Under rettsaken uttalte 
Breivik: – Du kunne gitt det til din 
bestemor og hun ville ha blitt en topp 
skarpskytter. Dette bestrides imidlertid 
av flere fagfolk, blant annet Trond 
Børsum, som har deltatt i flere forsk-
ningsprosjekter om problematisk 
dataspilling. I forbindelse med retts-
saken uttrykte han at det er lite sann-
synlig at skytespill som ”Call of Duty” 
kan fungere som skytetrening.

Det spillet som har blitt mest 
omtalt, både under rettsaken mot 
Behring Breivik og ellers i media, er 
flerbrukerspillet «World of Warkraft» 
(WoW). Det er et spill som mange 
unge bruker mye tid på å spille, men 
det er ikke regnet som et voldelig 
spill. (Se artikkelen "Hekta på spill 
- avhengighet eller dårlig vane?" i 
Fosterhjemkontakt 3/11.)

Påvirkningskraften i voldsspill
Et spørsmål som mange stiller seg er 
om vold i spillene kan gjøre spilleren 
mer aggressiv. Spesielt foreldre har et 
behov for å vite om det kan være en 
slik sammenheng. Det finns imidler-
tid ikke klare, entydige svar på dette 
spørsmålet, men nyere forskning  
peker mot at det kan være en sammen-
heng mellom vold i spill og aggresjon 
hos brukere av slike spill. 

Det forskningen imidlertid ikke  
sier noe om, og som kan være vanske- 
lig å påvise, er årsaken til sammen-
hengen mellom voldelige spill og  
bruk av vold. Det kan være slik at 
volden trigger den som spiller til å  
selv være voldelig og aggressiv, men 
det kan også være slik at barn som 
allerede har slike tendenser, velger seg 
slike spill. Nyere forskning peker mot 
sistnevnte årsaksforklaring, nemlig 
at aggresjonen ligger der som et ut-
gangspunkt. 

En studie gjennomført av det 

svenske medierådet (Dalquist og 
Christofferson, 2011) har gjennomgått 
en stor del av forskningen på dataspill 
og vold de siste ti årene. Etter å 
ha gjennomgått 106 studier på 
området, konkluderte de med at det 
er klare indikasjoner på at det er en 
sammenheng mellom den volden 
man ser i media og den volden som 
skjer i den virkelige verden. Det var 
imidlertid funn i studien som tydet på 
at aggressive personer lettere oppsøker 
medier som har et voldelig innhold.

En ny undersøkelse utført av NOVA 
(Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring) viser at 
barn som spiller voldelige dataspill 
utøver mer vold. Undersøkelsen viser at 
jo mer alvorlig vold man ser i spillene, 
jo større er denne sammenhengen. 
Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk har 
uttalt til Barnevakten, en organisasjon 
som gir råd om barn og medier, at spill 
der man belønner aggressivitet kan 
være svært skadelig for utviklingen til 
barn og unge. Ifølge Bjørnebekk gjelder 
dette spesielt barn som har en tendens 
til å identifisere seg med voldsutøveren 
i spillet.

Bjørnebekk trekker fram spillet 
«Grand Theft Auto» som en type spill 
som er spesielt farlig for barn fordi det 
er lagt opp til repeterende voldelige 
handlinger. - Dette øker den negative 
læringseffekten, uttalte hun i intervjuet 
med Barnevakten. Det er blant annet 
det repeterende systemet i spill og 
som man ikke finner i film, som gjør 
det ekstra farlig i forhold til negative 
voldshandlinger, ifølge Bjørnebekk. 

Kjønnsroller og identitet
Spillverden vil dessuten kunne 
påvirke barns oppfatning av menns og 
kvinners kjønnsroller fordi spillene har 
en tendens til å framstille kjønnene på 
en bestemt måte. Mens jentene ofte 
framstilles som sexy og tilgjengelige for 
gutter, framstilles guttene som macho 
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og pågående. Dette skaper en negativ 
effekt fordi barn og unge gjerne 
lever opp til de kjønnsrollene som 
framstilles i media. 

Spillindustrien har etter hvert klart 
å gjøre karakterene i spill svært ekte, og 
dette forsterker barn og unges tendens 
til å leve opp til hvordan rollemodellene 
framstilles der. Dette setter et press på 
dem hva angår kropp, sex og utseende. 
Dette kan igjen påvirke selvbildet på en 
negativ måte.  Hvis de ikke klarer å leve 
opp til de forventninger som lyser mot 
dem fra en mektig medieverden, vil det 
kunne gi en følelse av utilstrekkelighet.

Pornografisk innhold i digitale 
medier, vil også kunne påvirke våre 
barn på negative måter. Porno er lett 
tilgjengelig for barn i deres surfing på 
nettet, men også gjennom spill-
markedet. I Medietilsynets under-
søkelse svarte 34 prosent av barn i 
alderen 13 til 16 år at de har surfet på 
pornonettsider siste året. 

Porno er i seg selv ufarlig. Ungdom 
har i generasjoner søkt medier som 
viser pornografiske bilder, dette har 
alltid vært en sunn del av puberteten og 
ungdomsårene. Det som er pro-
blematisk er at barn møter dette mye 
tidligere i dag, nettopp på grunn av 
nettets og dataspills tilgjengelighet for 
yngre barn. Yngre barn som ser porno 
har ikke forutsetninger til å forstå hva 
som skjer, og kan oppfatte det som 
skremmende. En annet problem er  
at pornografien kan skape holdninger 
til egen kropp og seksualitet som ikke 
er sunne for deres identitetsutvikling. 

Foreldrerollen 
Barn og unges digitale vaner er en del 
av foreldrerollens nye ansvar. Foreldre 
har gjort det mulig for barn og unge 
å få tilgang til digitale medier, og 
foreldre må derfor også sette sunne 
grenser for hvordan man beveger seg i 
denne verden. 

Det er lett for å ty til konsekvenser 

og straff, som å ta fra de unge mulig-
heten til å spille og surfe dersom de 
overskrider foreldres oppsatte grenser 
for bruk. Frode Gundersen fra politiet 
i Oslo vil heller anbefale foreldre å 
være i forkant av problemene enn i 
etterkant med straff. På et seminar 
om barns omgang med sosiale medier 
i regi av Redd Barna, uttrykte han 
forundring over at så mange foreldre 
lar barn ha PC på rommet sitt i stedet 
for å ha den på et sentralt sted. Da  
kan foreldre ha mulighet til å følge 
med på tidsbruken og innholdet 
som vises på skjermen, uttrykte 
politimannen. Selv om det kan være 
på sin plass med begrensninger i bruk 

av digitale medier, er det aller viktigste 
at foreldre er tett på og snakker med 
sine barn om utfordringer knyttet til 
bruk av digitale medier. Foreldre må 
utgjøre en motvekt til det de unge 
konsumerer fra medieverden. De må 
markere seg med gode holdninger mot 
voldelige handlinger, slå ned på stygg 
språkbruk og utagerende oppførsel. 

Risikogrupper
Noen barn er i risikogrupper for 
problematisk atferd knyttet til digitale 
medier. Barnevernsbarn utgjør en slik 
risikogruppe og noe som fosterforeldre 
må være ekstra oppmerksomme på. 
Barn som selv har opplevd aggresjon 
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og vold i nære relasjoner, vil lettere 
kunne bli påvirket av dette i voldsspill, 
slik en del forskning viser. Dersom 
barn og ungdom utviser stor interesse 
for voldsscener, er dette noe foreldre 
bør se som et faresignal og gjøre noe 
med.

Det er ikke slik at man kan legge 
skylden på teknologien når barn 
og unge blir ekstreme i den digitale 
verden. Teknologien spiller en rolle 
for at det kan skje, men har ikke 
skylden for de problemene som 
ligger til grunn. Problemene ligger 
i de relasjonene man har hatt og 
har til nære omsorgspersoner og i 
grensesettingen. 

Si meg hvem du omgås, og jeg skal 
si deg hvem du er. Hvem våre barn 
omgås i den digitale verden, bør være 
en pekepinn på hvilken risiko de løper 
både i den virtuelle og den virkelige 
verden. 

BARN OG MEDIEUNDERSØKELSEN 2012 
Hovedfunn
•  Kun seks prosent av barna oppgir at de aldri spiller data-/tvspill på fritida
•  86 prosent av barna spiller ukentlig i 2012 mot 56 prosent i 2010 og 71 

prosent i 2008.
•  92 prosent av guttene og 75 prosent av jentene spiller én gang i uken eller 

oftere.
•  72 prosent av barna mener foreldrene vet mye eller en del om spillene de 

spiller
• 42 prosent av barna har spilt spill med 18 års aldersgrense

Kilde: 
www.medietilsynet.no

Nylig etablerte Medie- 
tilsynet en ny nettportal. 
Den har fått navnet  
Problemspilling.no. Her 
kan foreldre, lærere og 
helsepersonell søke råd og 
få veiledning om ungdoms 
datavaner. 


