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Det er lenge siden vi var barn

• Vi klatret i trær 
• Vi bygde trehytte
• Vi lekte ”boksen går”
• Vi fanget rumpetroll
• Vi snekret og kjørte kassebil
• Vi hengte oss på bilene på glatta
• Vi lot brøytebilen drukne oss i snø
• Vi lagde ”gniksbåter” og lot oss drive avgårde



Douglas Adams

• Anything invented before you were born is natural, normal and 
ordinary
• Anything invented between when you are 15 and 35 are new and 

exciting and you want to make a career out out it
• Anything invented after you are 35 are un-natural, un-normal and 

against the order of things





Er det grunn til å være bekymret?



Kjønnsforskjeller

• Generelt og i et Europeisk perspektiv, er det stadig mindre forskjell i 
bruk av internett og hva gutter og jenter bruker internett til
• I enkelte land, som Spania, Tyskland og Malta, er det sjelden barn 

bruker sosiale media
• I Norge derimot, er det både høy tilgang til, sosial aksept av og mye 

bruk av internett og digitale spill
• I Norge er det også store forskjeller i bruk av online spill hos gutter og 

jenter mellom 9 – 16 år, henholdsvis 70 og 16 prosent daglig bruk 
(EU Kids Online 2020)



Er barn og ungdom selv bekymret?

• Nei, ungdom er ikke bekymret
• 9 prosent mener selv de bruker for mye tid på spill eller for mye 

penger på spill

• Hva er de nest mest bekymret for?
üvirus



Pathological gambling 
ICD11 
• a pattern of persistent or recurrent gambling 

manifested by:
üimpaired control over gambling 
üincreasing priority given to gambling to the 

extent that gambling takes precedence over 
other life 

ücontinuation or escalation of gambling despite 
the occurrence of negative consequences 

• The behaviour pattern is of sufficient severity 
to result in significant impairment in personal, 
family, social, educational, occupational or 
other important areas of functioning

Pathological gambling 
DSM5

• Four of the following in a 12-month period: 
üneeds to gamble with increasing amounts of 

money in order to achieve the desired 
excitement

üis restless or irritable when attempting to cut 
down or stop gambling

ühas made repeated unsuccessful efforts to 
control gambling

üis often preoccupied with gambling
üoften gambles when feeling distressed



Litt nerding

• Dataspillavhengighet er ikke det samme som problematisk spilling på 
samme måte som forskjellen mellom psykiske plager og psykiske 
lidelser er ulikt
• På engelsk viser Dependence til opplevelsen av fysiske eller mentale 

abstinenssymptomer, mens Addiction viser til tvangspreget oppsøking 
og utførelse av en aktivitet
• Det har relevanse knyttet til forekomst av problematisk spilling og om 

vi forstår dataspilling som lidenskap, problem eller psykisk lidelse



Hva betyr det i praksis?

• Opplevd lidelse eller observert funksjonsfall på flere områder grunnet 
spilling
• Krangling med foreldre, søsken, venner og/eller kjæreste
• Høyt skolefravær, fall i karakterer eller avbrutt skolegang
• Endring i vaner til fordel for spilling
• Somatiske plager som mangel på søvn, dårlig blodsirkulasjon, vekttap, 

dårlig hygiene, samt redusert hygiene og lite opptatt av utseende
• Tap av sosialt nettverk utenfor spillingen
• Minsket interesse for andre tema enn spilling og medspillere



Hvor mange snakker vi om?

• Hos voksne snakker vi om 3 prosent med problemspilling og 0,3 
prosent som dataspill avhengige
• Om barn vet vi langt mindre, men det er grunn til å anta samme 

forekomst



Komorbiditet

• Ikke uventet er det høy samsykelighet og likhet i skjevutvikling 
mellom dataspillavhengighet og andre impulskontrolllidelser
• Flere studier viser at høy impulsivitet og lav sosial kompetanse 

predikerer dataspillavhengighet (f.eks Gentile m.fl. 2011)

• Det er usikkert om problematisk dataspilling fører til depresjon og 
isolering eller om dataspill med tilhørende isolering fører til 
depresjon, men det er en samvariasjon mellom de to
• Fortsatt fysisk aktivitet og sosial kontakt utenfor spilling, begrenser 

negativ effekt av spilling



Men det kommer an på...



Lek er viktig

• Du kan lære mer om et menneske gjennom en times lek enn med et 
års samtale” – Platon
• ”Lek gir direkte tilgang til barnets Ubevisste på samme måte som fri 

assosiasjon i analyse av voksne” – Melanie Klein 
• “We can play with everything – ideas, emotions, challenges, 

principles. We can play with fear, getting as close as possible to sheer 
terror, without ever being afraid. We can play with being other than 
we are – being famous, being mean, being a role, being a world”.
Koven, 2013



Og det er forskjell på lidenskap og sykelighet



Å snakke med barn og ungdom?

• Kompetanse er summen av:
üKunnskap
üFerdigheter
üHoldninger





Bekymringssamtalen

• Finn en arena
• Si du er bekymret
• Forklar (helt konkret) hvorfor du er bekymret
• Innrøm at du kan ta feil
• Slutt å snakke
• Inviter til motargument
• Avslutt mens leken er god
• Neste steg handler om han/hun er enig eller ikke om at det er et problem



Behandling

• Som alle andre problem og lidelser kan problemer løses ved hjelp av 
teknikker eller innsikt, vanligvis med en kombinasjon av de to
• Det beste utgangspunktet for behandling er å bygge på kunnskap om 

dataspillproblematikk spesielt eller avhengighet generelt



Den gyldne middelvei


