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FAKTA UNDERSØKELSEN 
● Utfører: InFact AS
● Populasjon: Landsrepresentativt, innbyggere +18 år
● Antall intervjuer: 2 048 i to separate undersøkelser, hvorav 635 har

omsorg for barn som spiller
● Vekting: Kjønn, alder og bosted
● Feilmargin: Maksimalt +/- 3,7 %
● Metode: InFact automatiske telefonintervjuer
● Periode: 25. oktober 2011

Foreldre gir blaffen i 18

ÅÅrreettss jjuulleeggaa
Av TOR-ERLING THØMT RUUD 

og GEIR ARNE KIPPERNES 

Under juletreet vil mange
barn i år finne dataspill
med 18-årsgrense, gitt i 
gave av foreldrene. 
Årets ferskeste krigsspillnyheter er
«Battlefield 3» med 16-års aldersgrense
og «Call of Duty: Modern Warfare 3»
med 18-årsgrense. Spillene har i disse
dager massiv markedsføring og kom-
mer til å ligge under mange juletrær.

En undersøkelse gjennomført for VG
viser at over 40 prosent av foreldre med
dataspillende barn har kjøpt spill med
høyere anbefalt aldersgrense til dem. 

Dette er i all hovedsak spill med vol-
delig innhold der hensikten i hovedsak
er å skyte ned sine motstandere.

Overser aldersgrensen
– Vi ser at foreldre er mindre restrikti-
ve og ikke forholder seg til aldersgren-
sene i like stor grad. Denne holdningen
har endret seg. Mange av disse spillene
blir julepresanger, sier forsker Leila
Torgersen ved Folkehelseinstituttet,
som har deltatt i flere studier om tema-
et.

I dokumentaren «Det er bare et spill»,
som har premiere på VGTV i dag, har
regissør Thor Bekkavik fulgt barn som
spiller krigsspill. I filmen ser vi hvor-
dan guttene spiller skytespill, og også
har blitt inspirert til å lage egen film
basert på krigen i spillene.

– Jeg har selv tabbet meg skikkelig ut.
I en butikk anbefalte en ung ekspeditri-
se spillet «Red Dead Redemption» for
min sønn. Jeg spurte om hun var sikker
på at dette var noe for min sønn på seks
år. Da svarte hun at dette var spillet
alle ville ha, sier Janne Sievers Bekka-
vik, som er mor til en av guttene i fil-
men og regissørens kone.

Spillet har 18 års aldersgrense.

«Mange blir gærne»
Barna i filmen gjør seg også tanker om
skytespillene:

– Mange blir gærne av å spille sånn,
så kanskje det ikke skulle vært funnet
opp sånne spill, men de gjør det jo bare
for å selge, sier en av guttene.

– Jeg klarer å skille. Det som skjer
der, det skjer inne i en boks. Det som
skjer i virkeligheten, da er skyting galt,
sier en annen.

I undersøkelsen InFact har gjennom-
ført for VG svarer hele 83 prosent at de
tror voldelige dataspill kan påvirke
barnas psyke.

– I studier har vi funnet visse felles-
trekk knyttet til problemer hos dem vi
karakteriserer som avhengige og de
som spiller mye, sier forskningsassi-
stent ved NOVA, Lars Roar Frøyland.

Utbredt
Også på dette feltet gjelder måtehold,
mener forskerne.

– Hvis du lar barnet bli stimulert av
videospill med skremmende innhold, så
er det klart at de blir påvirket av det.
Sliter barna med en voldsproblematikk,
så er det ikke gunstig å drukne seg i

voldelige spill, sier førsteamanuensis
Svein Mossige ved Psykologisk institutt
ved Universitetet i Oslo.

Medietilsynet er kjent med at barn
spiller voksenspill. Deres egen undersø-
kelse, «Barn og digitale medier 2010»,

viser at 30 prosent av 12-åringene har
spilt dataspill med aldersgrense 18 år,
opplyser rådgiver Rita Astridsdotter
Brudalen-Adriansen.

E-post: tor-erling.thomt.ruud@vg.no
geir.arne.kippernes@vg.no

Aldersgrensen som er
satt av PEGI-ordningen er
veiledende og ikke lovbe-
stemt.

– Som faghandlere har vi et
veldig godt innblikk i hva spil-
lene faktisk inneholder og
hvorfor det har fått den alders-
grensen det har fått, sier kom-

munikasjonsrådgiver Line
Lauvsnes Oddekalv i Elkjøp.

– Vi følger aldersgrensene.
Du må være 18 år for å kjøpe
spill som har anbefalt alders-
grense 18 år i våre butikker,
sier produktsjef og spillan-
svarlig André Holt i Platekom-
paniet.

!

MASSIVT: Denne uken lanseres «Call of Duty: Modern Warfare 3». Serien er blitt en massiv
årlig begivenhet – også for spillere under den anbefalte aldersgrensen på 18 år. Foto: ACTIVISION

MONSTERSLAKT: I «Gears of War 3» kan du blant annet samarbeide med venner om å
drepe bølger av monstre i spillets «horde»-modus. Foto: EPIC GAMES/MICROSOFT

FÅR FELLE
PLAGSOM

FUGL
En bråkmaker av en flagg-
spett har den siste tiden
hakket og hakket på Greta
Langfloens hus i Engerdal i
Hedmark.

Ifølge Østlendingen kom-
mer fuglen ofte tidlig om
morgenen og hakker kraf-
tig på huset. I tillegg forsy-
ner den seg grovt av fugle-
maten.

Nå har den frustrerte
huseieren fått fellingstilla-
telse på fuglen, som egent-
lig er fredet. Da Langholen
selv ikke har hagle, håper
hun nå at en erfaren jeger
kan hjelpe henne med å bli
kvitt urokråken.

REKORD PÅ 
GARDERMOEN
967 041 passasjerer reiste
innenlands over Oslo luft-
havn i oktober. Det er det
høyeste antallet på en må-
ned siden flyplassen åpnet
i 1998, skriver OSL i en
pressemelding. Totalt reiste
1,9 millioner passasjerer
via flyplassen i oktober i år.

For andre gang på fem da-
ger er en danske tatt for
khatsmugling. Tollerne på
Svinesund har avdekket i
alt 466 kilo khat i bilen hans
ved de to smuglingsforsø-
kene. Mandag ble han tatt
med 197 kilo fordelt på 18
striesekker som lå under
ett pledd i baksetet.

TATT MED 
KHAT - IGJEN 

Foto: TOLLVESENET

SE DOKUMENTAREN «DET ER BARE ET SPILL» PÅ VG
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– Pang!
Du er død
Mange ser for seg en
generasjon på vei mot
stupet. Men er voldelige
dataspill egentlig så 
farlige for barn?
En samtale jeg hadde med en
bekymret far, fritt etter hukom-
melsen:

– Sønnen min maser sånn.
Han sier alle vennene hans får
lov. Han sier han ikke får være
venn med dem hvis han ikke
spiller med dem. Hva skal jeg
gjøre?

– Hvor gammel er han?
– Han er tolv.

Denne typen spørsmål fra
fortvilte foreldre får jeg mange av.
Skal barna skjermes fra spill med
18-årsgrense, eller skal behovet
for å være inkludert gå foran?

Det er et forferdelig vanskelig
dilemma, men jeg har ikke noe
kategorisk svar. Det er foreldrene
som må sette grenser for sine
egne barn.

Så jeg forteller ham at inn-
holdet i flerspillerdelen, som
barna er mest opptatt av, ikke er
like problematisk som enspillerde-
len.

Når de spiller med og mot
venner, er det mestringsfølelse,
lagånd, taktikk og konkurranse
som er det viktigste.

Men jeg sier også at spill med
18-årsgrense kan ha svært detal-
jerte voldsskildringer. Jeg minner
ham på at det også finnes filmer
for voksne og at en viss type
innhold ikke kan vises på TV før
etter barn har lagt seg.

– Men kan han ta skade av å
spille denne typen spill?

Igjen, et vanskelig spørsmål.
Jeg har lest utallige under-

søkelser som forsøker å svare.
Og jeg er overbevist om at andre
faktorer er avgjørende for når
skillet mellom rett og galt blir
uklart.

Jeg mener i alle fall at barn og
unge i dag klarer å skille mellom
dataspill og virkelighet. Dette har
de vokst opp med.

Så jeg sier at det viktigste er å
snakke med barna om det de
forbruker av underholdning. Jeg
oppfordrer foreldrene til å dis-
kutere tematikken i spillene de
spiller på en skikkelig måte.

Og jeg oppfordrer dem til å
spille med dem, eller i det minste
se på mens de spiller.

Det handler om å sette seg inn
i barnas medievirkelighet.

Det handler om å ikke slippe
taket og la barna bevege seg
alene inn i en medieverden de

kanskje ikke forstår
så godt, de

heller.
Det handler
om å bry

seg.

-årsgrense på populære dataspill 

aavvee:: DDrraappssssppiillll

GODT MOTTATT: «Battlefield 3», som kom ut tidligere i høst, har fått god mottagelse og er en stor «Call of
Duty»-konkurrent. Spillet har 16 års aldersgrense. Foto: DICE/ELECTRONIC ARTS

VOKSENSPILL: «Heavy Rain» er ikke laget for barns bruk. Foto: QUANTIC DREAM/SONY

SPILTE PÅ HELTID
I avhør har massemor-
der Anders Behring
Breivik (bildet) forklart
at han har brukt mye
tid på spillet «World of
Warcraft». Ifølge mani-
festet tok han et friår
da han var 25 år for å
spille på heltid.

VG har tidligere skrevet at
32-åringen forklarer sine be-
vegelser på Utøya som om
han befant seg midt i et vol-
delig dataspill. 

24-åringen som
drepte Lars Erik
Flem Andersen (18)
i Kongsvinger i 2009
forklarte at han satt
og spilte voldsspill
før han gikk ut og
drepte.

Under etterforsk-
ningen av drapet på Oda
Moe (15) i Skaun fant politiet
at gjerningsmannen hadde
spilt voldelige TV- og PC-
spill. 

FAKTA RÅD TIL FORELDRE
1. ALDERSGRENSE: Følg
de anbefalte aldersgrense-
ne. Sett deg inn i hva barna
spiller og hva de handler om.

2. SNAKK MED BARNA:
Finn ut om barna forstår det
de ser eller spiller. 

3. GJØR ANDRE TING:
Det er viktig at dataspill ikke
er barnas eneste aktivitet.
Det er viktig at barn er sosia-
le og får variert stimuli, fysisk
og psykisk.

4. SETT GRENSER: Sett rimelige
grenser for tidsbruk, lag dem gjerne i
dialog med barna. Argumentet tren-
ger ikke være at spill er skadelig,
men at det er bra å gjøre andre ting.

5. MOTSTÅ PRESS. Foreldre bør
motstå presset om at vennene får
spille, selv om det ikke er enkelt.
Markedsføring påvirker også barn
og foreldre.

Kilde: Førsteamanuensis 
Svein Mossige ved Psykologisk
institutt ved Universitetet i Oslo

INFO

twitter.com/runefo

TV OG VG+ OG LES MER OM DATASPILL PÅ VG NETT

Foto: POLITIET


