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De sosiale 
  Vri åtter og Yatsy 

 

Teknologiens inntog – individet i sentrum 

   Knipsekassene 

   Spilleautomatene 

   Pengene blir viktigst  

 

Internett kommer – det sosiale er tilbake 
  Individet søker fellesskap 

   Chat 

   Rollespill 

 

Fellesskapet er virtuelt ! 

 

Sirkelen 



    Hnefatafl      sjakk  
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MMORPG = 

  Massively  

   Multiplayer  

    Online  

     Role-Playing  

      Game 

 



Forskjellige MMO 

RPG – Role-Playing Games 

    RTS – Real Time Strategy 

         SG – Social Games 

          FPS – First person shooter 

        Sportsspill 

                    Slåssespill 

                       Sandkassespill 



Steklov  



I bruk nå 
 Tera rising 

 Rift 

 Dragon nest  

   .... og mer enn 100 andre 

 

I beta 
Wildstar 

Elder scrolls online 

DayZ 

   ... og flere titalls andre 

 

Under utvikling  
   ... mange, mange 

 



PvP - PvE 

Player versus Player 
  Når spilleren konkurrerer med  

 en eller flere levende spillere 

 

Player versus Environment 
  Når spilleren konkurrerer mot «kunstig 

 intelligens» 
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FPS - TPS 

Førsteperson perspektiv 
  Spilleren ser gjennom siktet 

 

Tredjeperson perspektiv 
  Spilleren ser utenfra 
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First Person Shooter (FPS) 
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Third Person Shooter (TPS) 
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Hvorfor spille? 

lever seg inn i roller 

  foregår online – ”real time” 

    det sosiale 

      vennene er der 

        nye vennskap 

          morsomt 

            action og manipulasjon 

              utfordringer til lagspill og samarbeid 

                flukt fra mas og krav 

                  mestringen - kontrollen  

                     eventyrlige drømmeverden 
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Konsekvenser: Negative 

 Venner 

   Søvn 

          Skole/arbeid 

      Familien 

                           Selvaktelsen 

                                Identiteten 

                                    Aggressjon - Vold 

          ? 
             

©  Kalle Gjesvik 



Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk: 

– Voldelige spill bryter ned de moralske 

stoppmekanismene  

 

Men bare i ekstreme tilfeller 
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Medietilsynet 2012 - % 
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Alder 9-11 12-14 15-16 
Kjønn G J G J G J 

Minecraft  27   25   17   
FIFA 19   27   34   
Mario-spill   8 11   13     
Skate *   7     8       
MovieStarPlanet   7  34         
Need for Speed       8       
GoSuperModel   40   11     
WII   13         
Tetris       13   19 
Drawsomthing           14 
Wordfeud           14 
Temple Run           12 
123spill 11 11         
Sims   10 29   24 
Call of Duty  *   7   35   50 10 
Battlefield     12   13   
Grand Theft Auto       8     9   

Counterstrike         12   



Konsekvenser: Positive 
      Samarbeid – team  

       Hensyn 

              Ansvar 

                Mestring 

                    Kompetanseøkning 

       Selvfølelse 

                        Resultatorientering 

                            Planlegging 

               Strategi - Taktikk 

                              Internasjonalisering 

                                       Adferdsregulering  

       ? 
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Valg av avatar 

 

 idealisering eller projisering    
av egen identitet 

 

 eksperimentering med nye 
identiteter 

 
(Nick Yee) 
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WOW - avatar 
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To grøfter 

 

Total ignorering 

 

Alminneliggjøring 
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Prevalens 

 

 Definisjon av (online) dataspill 

   Definisjon av avhengighet 

     Måleinstrumenter/metode 

       Utvalg 
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Avhengighet 

 Eksessive og kompulsiv bruk av 

dataspill som resulterer i sosiale 

og/eller emosjonelle problemer: 

 

         Til tross for disse problemene er 

     personen ute av stand til å  

     kontrollere sin eksessive bruk 

(Lemmens, et al., 2009) 



To norske: 

 

Wenzel, Bakken og Johanson, 2009 

Mentzoni et al, 2011 
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Wenzel 

16-74 år 
Lifetime prevalence:   65,5 % 

16-29:  93,9 % 

 

< 1  t/dag:     89,8 % 

1-2  t/dag:       5,0 % 

2-4  t/dag:        3,1 % 

> 4   t/dag:       2,2 %  

2,2 % : «excessive» 

 

 ©  Kalle Gjesvik 



Mentzoni 
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Gaming Addiction Scale for Adolescents 

Salience 

Tolerance 

Mood modificaton 

Withdrawal 

Relapse 

Conflict 

Problems 

 Skala fra 1-5 

 «cutoff» - 3 - «noen ganger» 

 Addiction: samtlige 

 Problematisk bruk: fire eller høyere 
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16-40 
 Majoriteten av unge voksne  bruker 

videospill regelmessig 

 Den store majoriteten bruker det bare som 

fritidssyssel 

 

 Få avhengig    : 0,6 % 

 Problematisk bruk : 4,1 %   
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 Virtuelle 

verdener 
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Visste du at: 

 en virtuell representant for en politiker kan 

være mer overbevisende enn politikeren selv? 

 

 hjertet ditt banker like raskt når avataren til 

jenta di vinker virtuelt til deg som når hun 

kommer inn i rommet? 

 

 hvis du lager avataren slik at den etterligner din 

venns hode, er det mer sannsynlig at han gjør 

som du vil?  
 

(Bailenson og Blascovich, 2011) 
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 Bare et spørsmål om tid før avatarer og sosiale 
media går sammen 

 Belegg for å si at bruk av avatarer  kan medføre en 
sterk endring av vår sosiale atferd og måten vi 
arbeider på 

 til det bedre eller verre 

 Avataren kan bare være en realistisk representant 
for hvem du er og hva du gjør 

 Men også en filtrert og endret utgave som bare viser 
det du ønsker 

 Adferdsstudier har vist at disse forskjellene kan 
innebære en bemerkelsesverdig sosial kraft om du 
vil påvirke andre 

 
      (Bailenson og Blascovich, 2011) 

 



Dette gjør at VV 

 kan påvirke sterkere enn RL 

 kraftig verktøy for manipulasjon 

Positivt – rehabilitering, undervisning 

  - kanskje? 

Negativt – dirigere oppfatninger 

  - kanskje? 

 

Vi må starte diskusjonen NÅ! 
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Hvor mange er der? 

Ingen gode oversikter 

    Linden lab og en del andre: 3,5-13 mill 

    Noen gang registrert seg: 33 mill 

Bedre anslag: 

    Daglig:  30-70 000 

    Aktive:  150-200 000 

Antall synker – men flere kan jobbe offline 

Men ingen vet! 
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OpenSource 

Kildekoden (Source Code) åpen  

Alle kan lage egne verdener 

Styrer disse selv 

Gratis 
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Noen OpenSim grids 
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Et sted å sosialisere 

leve og bo 

  leke og sosialisere 

    treffe nye venner 

      dyrke hobbyer 

         lære nye ferdigheter 

           bygge  

             shoppe  

               pleie sosial kontakt 

                 leve ut drømmer 

                   utforske grenser 

                     gjøre alt man ikke kan/tør rl 
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En seriøs plattform 

undervisning, kurs og konferanser 

  kunstnerisk aktivitet 

    vitenskap og kultur 

      merkevarebygging og handel 

         arbeidsliv 
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En seriøs plattform 

globalisering 

   politisk propaganda 

       innsamlinger og aksjoner 

           organisasjoner  

       rehabilitering  
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  «Jonna» 
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Virtual ability 
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Gentle Heron aka Alice Krueger  
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 Briarmelle Quintessa aka Merle Hearns 
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Ratatorsk 

©  Kalle Gjesvik 



 

Unge foreldre i dag: Selv spillere 

 De kjenner spillene 

 De vet hvor grensene må gå 

 De kan snakke med barna om dem  

 

Men hva med neste trinn i utviklingen?   
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Det tar aldri slutt! 
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