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Sammendrag 

Forfatter: Iselin Berthelsen 

Tittel: Gaming på godt og vondt - et kulturpsykologisk perspektiv på gaming som 

fritidsaktivitet 

Veileder: Mona-Iren Hauge  

Oppgaven ser på sentrale problemstillinger som har vært reist i forskning på videospill og 

drøfter gaming i et kulturpsykologisk perspektiv. Problemfokuserte forståelser av gaming 

legger ofte til grunn en bekymring rundt videospill, og videospill har i forskning og 

samfunnet forøvrig blitt oppfattet som et «problem». Den problemfokuserte 

bekymringstematikken er spesielt knyttet til unge gutter. Oppgavens formål er å se nærmere 

på hvilke problemstillinger som har vært sentrale i forskning på gaming og se disse i lys av 

rådende forståelser av unge gutter som har gaming som fritidsaktivitet. Oppgaven gir et 

overblikk over forskningsfeltet rundt gaming og bruker kulturpsykologisk teori for å løfte 

frem hvilke forståelser av ungdomstiden som ligger til grunn for spørsmål som stilles i 

forskningen og bekymring rundt unge som gamer generelt. Gjennom å drøfte forståelser av 

gaming som kommer til uttrykk i forskningsfeltet og dagsaktuell debatt i lys av 

kulturpsykologisk perspektiv, søker jeg i oppgaven å utvide forståelsen av gaming og unge 

som gamer. I veldig mange sammenhenger blir det å ha gaming som fritidsinteresse sett som 

noe problematisk. Oppgaven tar sikte på å tilby andre forståelser og løfte frem gaming og den 

som gamer på en ikke-fordømmende og mer nyansert måte enn det som ofte ligger til grunn 

når gaming som fritidsaktivitet blir tematisert. Dette er viktig kunnskap for psykologer som 

møter unge som har gaming som fritidsinteresse, og foreldre, lærere og andre som bekymrer 

seg for disse unge. En nyansert forståelse av gaming viser at gaming ikke kan forstås som 

enten negativt eller positivt, og vi skal være varsomme med å være bekymret for alt som kan 

gå galt med unge. En bred tilnærming som ikke bare ser gaming som negativt er nødvendig 

for å komme i dialog med unge og foreldrene deres.  

Merknad: Oppgaven inneholder spoilers for videospillet Red Dead Redemption 2.  
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Forord 

Som en god film eller bok, kan videospill vekke sterke følelser hos spilleren, og gi spilleren 

en opplevelse han eller hun sent vil glemme. Et eksempel på dette er spillene Red Dead 

Redemption og Red Dead Redemption 2.  Red Dead Redemption kom ut åtte år før Red Dead 

Redemption 2, og omhandler karakteren John Marston, en tidligere «outlaw» i den 

Amerikanske ville vesten, som er på jakt etter tidligere banditt-medlemmer for å redde 

familien sin. I Red Dead Redemption 2 er spilleren karakteren Arthur Morgan, en «outlaw» i 

Van DerLinde, en banditt-gjeng i den Amerikanske ville vesten. Spillet forteller historien om 

Van DerLinde gjengen de siste ukene før den opphører i det nye lovlydige Amerika.  

  

Da Red Dead Redemption 2 kom på markedet var det mange som var kritisk til å spille som 

Arthur Morgan, ettersom man i det første spillet hadde spilt som karakteren John Marston. 

Mange spillere hadde allerede blitt knyttet til Marston, og Morgan var en ny og ukjent 

karakter i spillet. Men etterhvert som man fulgte historien til Morgan ble de som spilte 

knyttet til Morgan og ble gradvis mer opptatt av Morgan istedenfor Marston. Å spille disse 

spillene, innebærer å investere tid. I løpet av tiden jeg spilte skjedde det noe i meg som gjorde 

at jeg fikk et sterkt forhold til Morgan. Morgan og jeg ble en enhet, og Morgan og resten av 

Van DerLinde-gjengen begynte å bety noe for meg. Mot slutten av spillet dør Morgan, og jeg 

ble tvunget til å spille som Marston i den siste delen av spillet. Det at hovedkarakteren dør og 

man fortsetter spillet som en annen karakter skjer sjelden i disse spillene. Det vanlige er at 

spillere kan fullføre spillet som samme karakter hele veien. 

For meg var det utrolig tungt å fullføre spillet som Marston istedenfor Morgan. Scenen hvor 

Morgan dør vekket sterke følelser i meg, og jeg opplevde det som en av de tristeste og 

sterkeste øyeblikkene jeg har opplevd i et spill. Tårene rant, og det føltes som å miste en 

viktig person i livet mitt. I flere uker orket jeg ikke spille før jeg tilslutt fortsatte spillet som 

Marston. Perioden mellom de to karakterene var en sørgeperiode, det føltes som om Morgan 

var en ekte person jeg hadde mistet og som jeg aldri ville se igjen. Jeg lastet opp en eldre 

save-fil, en lagret fil av fremgangen i spillet, ettersom jeg veldig ofte lagrer fremgangen 
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manuelt underveis når jeg spiller. Slik kunne jeg spille som Morgan igjen, og jeg spilte på 

denne filen i flere uker før jeg omsider var i stand til å fullførte spillet som Marston. Når jeg i 

ettertid snakket med venner som også har fullført spillet forteller flere om sorgen de følte da 

karakteren Morgan døde. Mange hadde i likhet med meg opplevd scenen der Morgan død 

som et av de tristeste spilløyeblikkene de hadde opplevd. 

Red Dead Redemeption 2 ga meg ikke bare tristhet og sorg, men et sterkt sinne ovenfor 

karakteren som hadde «bad guy» rollen, og som bidro til splittelse av Van DerLinde gjengen 

og Morgans død. Ikke minst ga spillet meg en enorm glede da det for det meste inneholdt 

mye humor og en spillverden som føltes ekte. Etter å ha spilt Red Dead Redemption 2 tenker 

jeg på det som et av de beste spillene jeg har spilt. Selv nå, mange måneder senere blir jeg 

beveget når jeg hører musikken fra spillet. Det vekker igjen alle minnene og assosiasjonene 

jeg har knyttet til spillopplevelsen. Spillet var en opplevelse som har tatt plass i hjertet mitt, 

og som jeg aldri vil glemme.  

Når man først tenker på fenomenet «gaming» tenker man gjerne på det som en isolert og 

passiv aktivitet som ikke involverer følelser. Mange som har gaming som fritidsaktivitet vil 

ikke kjenne seg igjen i denne forståelsen. I media og fagdebatter har det å game fått en 

negativ klang. Dette gjorde at jeg ønsket å få mer kunnskap om hvordan vi kan forstå at det å 

ha gaming som fritidsaktivitet så entydig blir forstått som noe negativt, både i faglige 

sammenhenger og i hverdagslivet forøvrig.  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1.0 Introduksjon 

Denne oppgaven handler om gaming som fritidsaktivitet. Jeg vil se på historiske og 

dagsaktuelle forståelser av gaming, og drøfte forskning på gaming i lys av kulturpsykologiske 

perspektiver. Det finnes mye stigma rundt det å spille videospill og det har etablert seg en 

forståelse av gaming som en asosial og isolert fritidsaktivitet. Slike forståelser handler ikke 

bare om gaming som aktivitet, men også de som har denne aktiviteten som fritidsinteresse. 

Blant de som har gaming som fritidsaktivitet er det gjerne unge gutter i alderen 12-25 år som 

bekymringer om det å ha gaming som fritidsaktivitet ofte knyttes til. I oppgaven ønsker jeg å 

utvide forståelsen av gaming fra å være noe negativt som ikke er bra til å også romme 

positive sider ved denne fritidsinteressen. En utvidet og nyansert forståelse av gaming gir en 

annen forståelse av de som gamer som igjen får betydning for hvordan de blir møtt av 

foreldre, lærere og andre som bekymrer seg for deres ve og vel.  

Etter Virginia Tech massakren i april 2007, hvor Seung-Hui Cho drepte 32 studenter og 

professorer, oppstod det debatt om betydningen av voldelige videospill og andre former for 

voldelige media for voldelige handlinger. Kommentatorer som advokater og anti-spill 

aktivister Jack Thompson og Dr Phil McGraw («Dr Phil») stod frem i Amerikanske media 

med angivelser om at voldelige videospill hadde avgjørende betydning (McGraw, 2007; 

Thompson, 2007). Siden mange unge gutter spiller voldelige videospill var det mange som 

trakk slutningen om at Cho’s handling måtte sees i lys av disse spillene. Det kom derfor som 

et sjokk at Cho ikke hadde vist interesse for voldelige videospill (Virginia Tech Review 

Panel, 2007). Det er ikke bare media og politikere som trekker linjer mellom videospillvold 

og voldelige hendelser, også forskning har undersøkt denne sammenhengen (Anderson, 2004; 

Anderson og Dill, 2000). 

Debatten om hvorvidt videospill fører til mer aggresjon blant unge ble igjen aktuell etter en 

tragisk skyteepisode på Sandy Hook barneskole i 2012. Den 20 år gamle Adam Lanza drepte 

sin mor, 20 skolebarn og 6 voksne ansatte, og denne episoden vekket til live bekymringer om 

voldelige videospill var årsak til den tragiske hendelsen (Ferguson, 2015). I løpet av 
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etterforskningen kom det frem at Lanza muligens hadde spilt voldelige videospill 

innimellom, noe som senere viste seg å ikke stemme da det kom frem at Lanza spilte ikke-

voldelige videospill. National rifle association forsøkte å flytte skyld for skyteepisoden fra 

våpenkontroll til videospill, og det oppstod et offentlig press på det vitenskapelige miljøet, 

noe som kan ødelegge for integriteten av den vitenskapelige prosessen (Ferguson 2013). 

Forskning på gjerningsmenn bak massemord viser imidlertid at de vanligvis ikke er gamere 

(Ferguson, Coulson, & Barnett, 2011; Fox & DeLateur, 2014; U.S. Secret Service and U.S. 

Department of Education, 2002). 

I 1980 kom spillet Dungeons and Dragons som blant annet inneholdt hedensk religion. Dette 

skapte stor debatt i konservative religiøse grupper, og samfunnet fryktet Satanisme og 

moralsk fordømmelse, og det var spesielt bekymring for hvilken påvirkningskraft dette spillet 

ville ha på barn. Argumenter som «barn klarer ikke å skille fiksjon fra virkelighet» dukket 

opp. Slike argument er forøvrig basert på samme tro om kvinner under 1800-tallet, hvor man 

tenkte seg kvinner som leste bøker ville lide av uheldige effekter (Kirschenbaum, 2007).  

Faktisk forskning på barns evne til å skille mellom fiksjon og virkelighet med tanke på spill 

er imidlertid sparsommelig, men støtter generelt ikke dette synspunktet (Ferguson, 2008).  

Gaming er en voksende underholdningsindustri og er en fritidsaktivitet for mange barn, 

ungdom og voksne. Det er mulig å game via apper på telefonen, en spillkonsoll eller en PC. I 

takt med at gaming er blitt mer populært har det skjedd en endring i hvordan det å game blir 

oppfattet. Det er i dag blitt kult å være «nerd» og «geeky». Men dette har ikke alltid vært 

tilfellet. Tanken at det er normalt eller kult å spille videospill er relativt ny. 

Er det slik at vi som samfunn alltid trenger noe «å skylde på» for samfunnsmessige 

problemer og bekymringer, og ble gaming det nye paraply-begrepet for disse problemene? På 

lik måte som videospill har fått skylden for voldelige episoder har metal- og tidligere 

rockemusikk fått skylden for tragiske hendelser. Her var tenkemåten svært lik som ved 

voldelige videospill: forståelsen var at å høre på metal og rock gjorde lytteren mer aggressiv 

og/eller voldelig.  

!  2
 



Jeg ønsket å ta for meg hvordan gaming som fritidsaktivitet påvirker de som gamer på godt 

og vondt, og se på den historiske utviklingen av gaming og hvordan sosiale forståelser av 

gaming henger sammen med forståelser av forventninger om ungdomstiden. Med tanke på at 

det ofte er unge gutter som gamer som blir problematisert, vil oppgaven ta spesiell hensyn til 

gaming i ungdomstiden. Det ligger forventinger om hva som er «bra» for unge mennesker - 

de skal være aktive, tilbringe tid utendørs, være sosiale sammen med jevnaldrende, og 

«løsrive» seg fra foreldre. Det å sitte inne å game bryter med slike forståelser av 

ungdomstiden.  

Formålet med denne oppgaven er å se nærmere på sentrale problemstillinger som har vært 

reist i forskning på videospill og drøfte videospill i et kulturpsykologisk perspektiv. Med 

utgangspunkt i personlige erfaringer med å game og dermed god kjennskap til videospill, har 

jeg ønsket å utforske andre forståelser av gaming og forståelser av unge som gamer enn de 

som ofte kommer frem når gaming blir drøftet i hverdagslige og faglige sammenhenger. Slike 

forståelser av gaming legger ofte til grunn en problemsentrert forståelse. Et spørsmål jeg har 

stilt meg er hva som kan være grunnen til at gaming ofte blir oppfattet som problematisk for 

unge som har denne interessen. Hvorfor er det så lite interesse for å utforske hvorfor unge 

liker å game - og om gaming også kan være noe positivt i unges liv? Spørsmål som dette 

gjorde at jeg ønsket å se nærmere på hvilke problemstillinger som har vært sentrale i 

forskning på gaming og se disse i lys av rådende forståelser av gaming. 

Oppgaven vil gi et overblikk over forskningsfeltet rundt gaming, og forståelser av de som 

gamer som ligger til grunn for forskningen. Forskning om gaming foregår ikke i et vakuum, 

men kan ses i lys av kulturelle forventinger om ungdomstid og hverdagsliv. I oppgaven gjør 

jeg bruk av et kulturpsykologisk perspektiv som retter fokus mot spørsmål som reises i 

forskningen og ser de i lys av forståelser som dominerer i samfunnet forøvrig.  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2.0 «Gaming» - hva er det? 

2.1 Introduksjon av sentrale begreper 

Videospill er et interaktivt fenomen, noe som innebærer at spillere ikke er passive, men 

aktive deltagere i spillet. Spillere blir egne agenter. Det interaktive miljøet ved videospill gjør 

dem unike og skaper opplevelser hos spilleren som ikke kan gjenskapes på samme måte i 

film og bøker. «Gaming» kan beskrives som den aktiviteten som innebærer å spille dataspill 

eller videospill. En person som «gamer» på fritiden, og har videospill som en fritidsinteresse 

kan gjerne identifiseres som en «gamer», men dette trenger ikke å være tilfellet, da mange 

som spiller videospill ikke vil identifisere seg som en gamer. En kan være en «spiller» i den 

forstand i at man spiller et videospill, men det trenger ikke å bety at man er en «gamer». I 

oppgaven vil derfor begrepene «spiller» brukes om en person eller personer som ikke 

nødvendigvis oppfattes som «gamere», mens «gamer» vil brukes i kontekster hvor spill-

aktiviteten kan forstås som en hobby eller noe en person bruker sin fritid på.  

I oppgaven blir begrepene «gaming» og «videospill» brukt. Begrepet «videospill» omhandler 

spillene og «gaming» aktiviteten med å spille «videospill». «Gaming» inkluderer et subjekt, 

her den som spiller spillet og som ofte omtales som «gameren». I oppgaven referer begrepet 

gaming til både spilleren og videospillet som aktivitet, mens begrepet «videospill» henviser 

til spillet uten å inkludere spilleren. Et annet begrepsmessig skille er mellom «videospill» og 

«dataspill». I oppgaven bruker jeg begrepene «dataspill» og «videospill», for å referere til 

spill og andre interaktive opplevelser som spilles av ved hjelp av elektronisk utstyr. 

Videospill kan defineres som interaktivt multimedia i form av underholdning, drevet av 

datamaskin-elektronikk, kontrollert av et tastatur eller en mus (eller andre periferiutstyr som 

kontrollere), som blir vist på en skjerm (Merino, 2006). Men begrepene «videospill» og 

«dataspill» betyr ikke nødvendigvis det samme. «Dataspill» er gjerne spill som spilles på en 

PC, mens «videospill» inkluderer også spill som spilles på både PC, spillkonsoller og apper 

på for eksempel mobiltelefonen. Både mobiltelefoner og spillkonsoller er datamaskiner per 

definisjon, men i oppgaven inkluderer «videospill» dataspill, spill på mobiltelefoner og andre 

enheter.  
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2.2 Historisk utvikling av videospill 

Starten på det vi i dag tenker på som gaming begynte allerede på 1940-tallet med utviklingen 

av enkle spillmaskiner. Men det var ikke før tre tiår senere med fremveksten av «The Brown 

Box» og «Atari 2600» at videospill og spillkonsoller begynte å bli vanlig i mange hjem. 

Ettersom videospill vokste som en industri, ble det etterhvert mange unge som ble interessert. 

På begynnelsen av 1970-tallet vokste arkadene frem, med arkademaskiner fra Sega og Atari 

hvor spillere møttes på shoppingsentre, bowlinghaller og barer rundt verden i håp om å få 

«high score». De som spilte møttes ofte i slike spillhaller eller såkalte arkader. Spillene var 

lagt opp slik at poengsummene til hver spiller ble lagret, og spillerne konkurrerte om å ha de 

høyeste scorene. I denne første fasen var spillene først og fremst rettet mot unge og foregikk 

utenfor hjemmet. Senere ble det mer vanlig at unge fikk egne konsoller og spillingen foregikk 

mer og mer i hjemmet. På dette tidspunktet var det populært for den yngre generasjonen å 

spille slike spill, men det var ikke en realitet at de fleste husholdninger hadde en egen 

spillkonsoll.  

Det finnes en mengde ulike typer videospill i ulike sjangre: elektroniske kort- og brettspill, 

ferdighetsspill, simulasjonsspill, strategispill, eventyrspill, actionspill, onlinespill og 

læringsspill. Mange spill er «story-baserte spill», noe som innebærer at spilleren følger en 

eller flere spillkarakterer gjennom et historieforløp, og spiller som en eller flere av slike 

karakterer gjennom forløpet. De aller fleste spill i dag en form for online-spill, men det finnes 

spill som kun er mulig å spille online, på samme måte som det finnes spill som ikke kan 

spilles online. Videospill kan spilles på egenhånd, eller spilleren kan dele opplevelsen med 

andre via såkalte «multiplayer» spill. Dette er spill som gjør det mulig å spille samme spill på 

samme tid med andre spillere, ofte via internett.   

Utover 80-tallet ble personlige datamaskiner stadig mer populære ettersom de var gunstige i 

pris og ble annonserte som noe hele familien kunne ha nytte av. Med disse maskinene ble det 

mulig for hver og en å programmere egne spill. Den første generasjonen med personlige 

datamaskiner markerer også starten for det som betegnes multiplayer gaming, ettersom det 

ble mulig å koble datamaskinene sammen slik at spillere spilte mot hverandre på hver sine 

datamaskiner. Spillprodusentene var raske til å plukke opp denne muligheten, og det kom 
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raskt spill som ble utviklet med mulighet for å spille multiplayer. I 1993 ble de første 

datatreffene arrangert, det som betegnes LAN (local area network) og det var i denne 

perioden  multiplayer gaming virkelig tok av. LAN og senere internett åpnet opp for en 

revolusjon innenfor gaming, og gaming ble mer og mer en aktivitet der spillere spilte sammen 

fra ulike datamaskiner. Gamingen i denne første fasen var imidlertid veldig annerledes enn 

gaming slik vi kjenner det i dag, blant annet fordi internett var i en tidlig fase. 

Først på 2000-tallet ble det lansert konsoller som var bygget for online-spill. Sega var først 

ute med «Sega Dreamcast», og banet vei for konsoller som Xbox og Playstation. I tråd med 

den teknologiske utviklingen ble datamaskiner og spillkonsoller stadig kraftigere og istand til 

å prosessere mer og mer avanserte spill. Kostnadene for teknologi, servere og internett har 

sunket og høyhastighets-internett er nå blitt så tilgjengelig og vanlig i de fleste husholdninger. 

Omtrent 3,2 milliarder mennesker i verden har i dag tilgang til internettet (Chikhani, 2015). 

Og ifølge en  rapport fra ESA (Entertainment Software Association) har over 1,5 milliarder 

mennesker tilgang på videospill gjennom internett.  

Siden smarttelefoner kom på markedet i 2007 har videospill gjennomgått nok en evolusjon 

som har plassert videospill i kjernen av vår popkultur. Mobilspill-markedet har fått en enorm 

vekst, og har også utvidet demografien av spillere til å gjelde alle som eier en smarttelefon. 

Dette har også ført med seg at gaming igjen har fått stor fokus i media. Til tross for at spill på 

mobiler har blitt så populære, er konsoller fremdeles en voksende spillindustri, og det neste 

kapittelet innenfor gaming er fremdeles uklart.  

Som vist i avsnittene over skiller videospill seg fra annen media i at det er en interaktiv 

opplevelse som er unik for spilleren. Videospill henger tett sammen med film, TV og 

litteratur. I noen tilfeller blir det laget videospill som er basert på bøker, filmer eller tv-serier, 

men det er nesten like vanlig at det blir laget bøker, filmer og tv-serier som er basert på 

videospill. Et eksempel på dette er hvordan den kjente spillserien Tomb Raider ble laget som 

en filmserie, som igjen påvirket senere spill i serien. For å ta et annet eksempel er det planlagt 

en Netflix-original tv-serie The Witcher som er basert på spillserien The Witcher, som igjen er 

basert på fantasibøker skrevet av Andrzej Sapkowski.  I enkelte tilfeller henger spill og film 
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sammen i den grad at historiene er vevd inn i hverandre og man er nødt til å se filmen før 

man spiller spillet eller omvendt.  

Videospill har vokst frem som en av de mest lukrative underholdningsindustriene i verden, og 

har trådt frem som et kulturelt fenomen i den vestlige verden, med USA og Japan som viktige 

kilder. Det gjør at videospill i dag en av verdens største underholdningsbransjer, men også 

innenfor kunst og kultur begynner i dag videospill å bli et viktig medium. Videospill har fått 

en viktig posisjon i popkulturen, og de fleste unge i de vestlige kulturene vokser opp med 

videospill en eller annen form for videospill i dag.  

Videospill er underholdning på linje med film, bøker og tv-serier. Det ligger en enorm 

mengde arbeid bak videospill som lanseres i dag, og denne satsingen øker også med tiden 

ettersom etterspørselen for videospill øker i takt med populariteten for denne type 

underholdning. For å illustrere dette kan vi se på Red Dead Redemption spillene. Mens 

manus for Red Dead Redemption som ble lansert i 2010 hadde et manus på et par tusen sider, 

har oppfølgeren Red Dead Redemption 2 som ble lansert i 2018 et manus som er på 2000 

sider, noe som tilsvarer at bunken blir nesten 3 meter høyt. Så mange som 1200 profesjonelle 

skuespillere ble ansatt til Red Dead Redemption 2, og det finnes opptil 500 000 unike 

dialoglinjer (Fossum, 2018).  

2.3 Hvem er gameren?  

Et sentralt spørsmål som ofte blir reist er hvem det er som spiller videospill. I mediene blir 

det ofte pekt på unge gutter. Stemmer det at gaming i hovedsak er en interesse blant unge 

gutter?  

Det siste tiåret har det vært en en økning i ungdommer og voksne som spiller videospill, både 

blant kvinner og menn. I dag er det flest menn og gutter, men også mange kvinner og jenter 

som spiller videospill. En rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at de som bruker mest tid til 

spill er 20-24-åringene, med nesten 15 timer per uke, eller mer enn 2 timer per døgn. Unge i 

alderen 16-19 år bruker bare halvparten så mye tid på dette. Også blant de eldre er 

spillaktiviteten høy: i gruppen 67-79 år brukes det 6 timer i uka på å spille spill. (Vaage, 

!  7



2015). Fra samme rapport vises det at andelen som spiller hver uke har økt fra 29 prosent i 

2007 til 47 prosent i 2014, noe som tilsvarer en økning på 62 prosent. Denne økningen 

gjelder både menn og kvinner, selv om de fleste gamere i 2013 var menn (Vaage, 2015). 

Antallet timer brukt på spill har da også økt kraftig, fra 1,3 timer i 2007 til 6 timer i 2013, og 

økningen gjelder igjen både menn og kvinner. I 2013 brukte menn 7,5 timer i uka, mens 

kvinner brukte 4,3 timer. I alle aldersgrupper har tiden som brukes til spill økt betydelig fra 

2007 til 2013 (Vaage, 2015). 

Tall fra USA viser de samme tendensene. I en rapport utgitt av Entertainment Software 

Association eier omlag 67% av amerikanske husholdninger en spillenhet, og 65% av 

amerikanske husholdninger har minst en person som spiller videospill 3 eller flere timer i 

uken (ESA, 2017). I samme rapport fremgår det at andelen voksne som har spill som 

fritidsaktivitet øker. Den gjennomsnittlige spilleren er 35 år gammel, og mange flere kvinner 

spiller i dag enn tidligere (ESA, 2017). 53% av disse spillerene oppgir at de spiller 

multiplayer spill minst en gang i uken, med gjennomsnittlig spilltid på 6 timer i uken til 

online spill, og 5 timer i uken hvor de spiller sammen med andre, hvor de ikke er online 

(ESA,2017).  

Barna som vokser opp med spill, kan fortsette å spille i voksen alder, ettersom den 

gjennomsnittlige alderen på spillere er 35 år. Det viser at det ikke bare er barn og ungdommer 

som spiller videospill, men videospill er en fritidsaktivitet som blir vanlig for menn og 

kvinner i alle aldre. Dette viser at til tross for at gamere ofte blir fremstilt som unge gutter, er 

det å spille videospill en aktivitet mange på tvers av kjønn og alder interesserer seg for. 

I oppgaven vil jeg særlig utforske gaming i lys av unge gutter, ettersom det ofte er denne 

gruppen av gamere som samfunnet og forskning bekymrer seg for.  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3.0 Metode 

Da jeg gikk i gang med oppgaven ønsket jeg å undersøke forskning på videospill, og se 

nærmere på hvilke problemstillinger knyttet til det å game som ble reist i forskningsfeltet. 

Hvilke spørsmål har vært sentrale i forskning på gaming og de som gamer? For å si noe om 

dette søkte jeg etter litteratur som omhandlet gaming generelt og unge og gaming spesielt.  

Jeg brukte søkeord som «gaming», «video games», «social» og «positive», og brukte 

søkemotoren google scholar. I disse søkene fikk jeg omtrent 696 000 - 153 000 resultater, 

avhengig av hvor mange søkeord jeg inkluderte. For å velge ut artikler gikk jeg gjennom de 

første 20-40 sidene av de mest relevante artiklene som inneholdt flere av søkeordene i titlene 

eller sammendragene. For å få et inntrykk av tidsperspektiv og historisk utvikling sortere jeg 

flere ganger etter egendefinerte tidsperioder, som før 80-tallet, før 2000-tallet og etter 2000-

tallet. Jeg brukte også relevante referanser fra artikler jeg fant i første søk, og på denne måten 

fikk jeg et bredere nettverk av artikler å fordype meg i. Formålet med disse søkene var ikke å 

få en systematisk oversikt over forskningsfeltet, men få en oversikt over sentrale 

problemstillinger i forhold til forskningsfeltet. I denne fasen ble jeg tidlig oppmerksom på at 

store deler av forskningen la til grunn at gaming kunne være skadelig. Store deler av 

forskningslitteraturen undersøkte hvorvidt videospillvold øker aggresjon hos spiller, eller 

andre potensielt skadelige effekter av å spille videospill. Majoriteten av undersøkelsene var 

amerikanske og var basert på analyser av kvantitative datamaterialer.  

Etter hvert utvidet jeg søket, og forsøkte å inkludere perspektiver som kunne hjelpe for å 

forstå hvorfor forskningen var så problemsentrert – og perspektiver som kunne løfte frem 

andre forståelser. I denne delen av søkeprosessen inkluderte jeg søkeord som «qualitative», 

«culture», «psychology» og «perspective». Poenget var ikke nødvendigvis å finne forskning 

som viste at gaming er noe positivt, men gjennom å anvende et annet perspektiv kunne løfte 

blikket slik at forståelsene ikke sees entydig negative. Et utvidet søk ga tilgang på forskning 

fra Europa og Østen, av både kvantitativ og kvalitativ art. Men det oppleves at det er helt 

klart et mindretall av kvalitativ forskning innenfor gaming. Ved et utvidet søk åpnet det opp 
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en mer åpen og utforskende tilnærming, hvor forskning ikke problematiserte gaming i samme 

grad.  

Etter å ha lest meg opp på forskningen innenfor gaming begynte jeg etter oppfordring fra 

veileder å undersøke en kulturpsykologisk forståelse på gaming. Et kulturpsykologisk 

perspektiv kunne åpne for alternative forståelser og perspektiver som kunne være nyttig for 

fenomenforståelsen. For å forstå fenomenet gaming i kontekst begynte jeg å se på 

forskningen og problemforståelse rundt gaming i lys av kultur og kontekst. Jeg ønsket å løfte 

frem andre forståelser enn det som har vært dominerende og vanlig til nå, ettersom disse 

forståelsene ofte er svært problemfokuserte og reduserende for gaming som fenomen. 

Kulturpsykologi er ikke en teori om gaming i seg selv, men teoretiske perspektiver som kan 

anvendes for å forstå hvordan forståelser av fenomener blir etablert. Perspektivene hjalp for å 

få en mer «analytisk» forståelse av gaming, med andre ord – forstå hvorfor gaming ofte blir 

fremsatt som noe negativt.  
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4.0. Forskning på gaming 

For å skaffe et overblikk over forskning på gaming har jeg valgt å fokuserer på 

problemstillinger som har stått sentrale innenfor forskningen. I de neste avsnittene vil disse 

bli redegjort for. 

4.1 Forskning på utviklingspsykologisk konsekvenser av gaming 

Et av de første spørsmålene som ble reist i forskningsfeltet var hvorvidt unge som gamer 

lærer noe fra å spille videospill, og hvorvidt læringen foregår eksplisitt eller implisitt. Skjer 

det altså læring som man er bevisst på, eller lærer barn og unge ubevisst å handle eller tenke 

på andre måter basert på erfaringer fra å spille videospill? Det har spesielt vært spørsmål 

rundt læring av maladaptiv adferd og tenkemåter som kan føre til økt aggresjon og vold hos 

en som spiller voldelige videospill. Med andre ord har forskning vært opptatt av om unge 

som gamer tar skade av det å spille videospill, og om de blir negativt påvirket av voldelige 

videospill.  

Flere har argumentert for at læring er mest effektiv når den er aktiv, erfaringsbasert, 

situasjonsbestemt, problembasert og tilbyr umiddelbar tilbakemelding (Boyle, Connolly og 

Hainey, 2011). Videospill er nettopp designet for å dekke disse områdene, og det tenkes 

derfor at å spille videospill kan være en viktig kilde til læring. Læring i denne forstand kan 

betyr økt kunnskap, utvikling av kognitive evner som oppmerksomhet og hukommelse, men 

også eventuelle maladaptive kognitive tankemønstre og problematisk adferd. Med andre ord 

kan gaming gjerne bidra til læring på både godt og vondt.  

4.1.1 Har gaming betydning for utviklingen av aggressiv adferd? 

Et sentralt tema i forskningsfeltet er i hvilken grad videospillvold øker aggresjon hos 

spilleren. Spilleren i denne forstand er her ofte unge gutter, ettersom den typiske gameren 

ofte er en gutt som bor i et land som har tilgang på teknologi og internett. Det finnes 

tusentalls med artikler som forsøker å fordype seg i området videospillvold og dets effekter 

på individet. Det potensielle problemet med videospill er at de er utviklet for å være 
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underholdende, og de inneholder stadig større mengder vold. Videospill lærer trolig bort noe, 

uansett om det er intensjonelt eller ikke. Det er på grunn av denne forståelsen at mange blant 

annet er bekymret for i hvilken grad særlig unge gutter kan bli voldelige som følge av å spille 

mye videospill. Flere har gitt uttrykk for bekymring for om de som spiller kan bli mer 

aggressive generelt.  

Forskning på videospillvold og aggresjon kan oppleves stor, diffus og selvmotsigende 

(Sherry, 2007). Til tross for at svært mange studier har undersøkt sammenhengen mellom 

videospillvold og aggresjon finnes det fortsatt ikke en konsensus: forskere som primært er 

innenfor «mainstream» psykologi forventer stadig å finne store effekter, men er ikke istand til 

å finne slike tall (Sherry, 2007). Craig Anderson og hans kollegaer (2003) har lenge vært 

opptatt av å undersøke forholdet mellom voldelige videospill og økt aggresjon, og har 

konkludert med at debatten angående effekten av voldelige videospill hos ungdommer er 

«essensielt over». De hevdet at voldelige videospill fører til en økning i aggressive tanker, 

følelser og adferd. Bygget på begrunnelsen om at vold i film og tv fører til modellering av 

vold og fungerer som trigger for aggressive handlinger, har det blitt argumentert at disse 

spillene øker sannsynligheten for økt aggresjon hos ungdom både på kort sikt og på lang sikt 

(Unsworth, Devilly og Ward, 2007). Mens slike påstander kan være svært overbevisende på 

et «sunn fornuft» nivå, er det bred støtte i forskningsfeltet for at vold i media ikke gir økt 

voldelig kriminalitet (Browne og Pennell, 1998; Hagell og Newburn, 1994) og at voldelige 

videospill ikke fører til sosial dysfunksjon (Egli og Meyer, 1984). I tillegg til dette har andre 

forskere ikke funnet skadelige effekter fra å spille videospill (Fleming og Rickwood, 2001; 

Nelson & Carlson, 1985; Winkel, Novak, og Hopson, 1987), men istedenfor har empiriske 

studier funnet positive (katarsisk) effekter (Kestenbaum og Weinstein, 1985). Ettersom 

resultatene ved forskning om videospillvold og aggresjon er så splittet har blant annet 

Reichhhardt (2003) foreslått behovet for en teori som slår sammen ulike perspektiver, eller i 

det minste en forenelig teori.  

Forskningen innenfor videospillvold og aggresjon har de siste tiårene spisset seg og er nå delt 

i to fronter. På den ene siden har vi forskning som konkluderer med at videospillvold øker 

aggresjon (Anderson et al., 2010). På andre siden argumenteres det for at forskningen som 
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har funnet effekter for økt aggresjon ved videospillvold er grunnet i dårlige studier, oppblåste 

tall, publikasjons- og siteringsbias, samt at de faktiske effektene er så små at de ikke er 

signifikante (Ferguson, 2015). Denne siden av forskningen tar også opp at mange studier ikke 

finner økt aggresjon hos spillere, og at flere studier til og med finner redusert aggresjon hos 

spillere (Ferguson, 2015).  

Det meste av forskningen på gaming tar sikte på å undersøke korrelasjoner og årsak-effekt-

sammenhenger. Det meste av forskningen bygger på kvantitative design, metodene som 

brukes er stort sett randomiserte kontrollundersøkelser og spørreundersøkelser. Det stilles 

imidlertid spørsmål ved majoriteten av kvantitative studiers validitet og generaliserbarhet. 

Blant annet innebærer ofte forskning på videospillvold og aggresjon ustandardiserte 

aggresjonsmål, en manglende klinisk validitet, er ikke kontrollerte for tredjevariabler, og 

bruker selektiv tolkning samt siterings- og rapporteringsbias (Ferguson 2015). Per dags dato 

har forskning fokusert på college-studenter i USA i de fleste studiene som omhandler 

videospillvold og aggresjon. Når bekymringen rundt gaming omhandler barn og ungdom, er 

det dermed vanskelig å anvende resultater hentet fra studier med voksne mennesker som 

deltagere. Metastudier av videospill og aggresjon har også generelt støttet seg på studier som 

har brukt college-studenter i samme kategori som de studiene som har undersøkt barn, og 

konklusjoner fra disse metastudien kan dermed bli vanskelig å generalisere (Anderson et al., 

2010; Ferguson, 2007; Sherry, 2001). Videre har forskning ofte svake standardiserte 

utfallsmål (Ferguson, 2015), noe som gjør at de omtalte studiene ikke er de beste for å belyse 

spørsmål rundt hvorvidt videospillvold faktisk øker aggresjon. Det finnes studier som er godt 

designede, og holder høy kvalitet, men disse er mer sjeldne (Ferguson, 2015). 

Det er interessant å se på hvorfor forskning fortsetter å lete etter effekter av videospillvold og 

aggresjon, på tross av overveldende nullfunn og ikke-signifikante effekter. De studiene som 

finner resultater viser tross alt så lave effekter at det ikke er urovekkende. Et spørsmål jeg har 

stilt meg i arbeidet med å få overblikk over forskningsfeltet er hva det er som gjør at 

forskningen i over 50 år fortsetter å lete etter de store urovekkende tallene som slår fast at 

videospillvold gir økt aggresjon, til tross for nullfunn? Forskningsfeltet i tråd med påvirkning 
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fra media og politikk oppleves å ha en agenda for å bevise en problemfokuserende forståelse 

rundt gaming.  

4.1.2 Har gaming betydning for utviklingen av prososial adferd? 

Hvorvidt det finnes positive og negative påvirkningseffekter hos ungdommer som spiller 

voldelige videospill forblir et kontroversielt tema i den vitenskapelige litteraturen. Men hvis 

det er tilfellet at videospill kan lære bort aggressiv adferd, kan det tenkes at videospill også 

kan være i stand til å lære bort prososial adferd. 

Greitemeyer og Osswald (2010) gjennomførte et eksperimentelt studie og fant at deltagere 

som hadde spilt et prososialt videospill var mer sannsynlig til å hjelpe etter et uhell, mer 

villige (og ga mer tid) til å assistere videre eksperimenter, og grep inn oftere i situasjoner med 

trakassering. De fant også at eksponering til prososiale spill aktiverte tilgjengeligheten av 

prososiale tanker, som igjen promoterte prososial adferd. Dette leder mot en forståelse av at 

det er mulig å lære bort prososial adferd såvel som aggressiv adferd gjennom videospill. 

Disse effektene er imidlertid på kort sikt, og vi kan dermed ikke konkludere om prososiale 

spill gir en varig effekt på prososial adferd. I Fergusons metastudie (2015) fant han at i likhet 

med at korrelasjonen mellom videospillvold og aggresjon var lik null, var dette også tilfellet 

for videospillvold og redusert prososial adferd, noe som indikerer at voldelige videospill ikke 

nødvendigvis reduserer prososial adferd. 

Ferguson og Garza (2010) var også interessert i å se på om det var forskjellig effekt av 

videospill på online prososial adferd, og samfunnsengasjement. Deres resultater indikerte at 

jenter såvel som tenåringer som hadde foreldre som var mer tekniske av seg tenderte til å 

delta mer i samfunnsengasjerende adferd. Eksponering for «actionspill» predikerte mer 

prososial adferd online, men påvirket ikke samfunnsengasjement i hverken positiv eller 

negativ retning. Men eksponering for actionspill i kombinasjon med foreldreinvolvering 

hadde en interagerende effekt som promoterte samfunnsengasjement. Ungdommer som spilte 

actionspill og som også hadde foreldre som var involvert i deres spillaktiviteter og ga tilsyn, 

var mer samfunnsengasjert enn deres jevnaldrende som ikke spilte actionspill, eller som 

hadde foreldre som var mindre involverte. Disse resultatene gir lite støtte til troen på at 
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actionspill eller voldelige spill reduserer prososial adferd og/eller samfunnsengasjement. 

Ferguson og Garza (2010) fant i motsetning at eksponering til actionspill var assosiert med en 

liten økning i prososial adferd og samfunnsengasjement, muligens på grunn av de lag-

orienterte multiplayer mulighetene i disse spillene.  

4.1.3 Har gaming betydning for utvikling av perseptuelle ferdigheter?  

Videre innenfor temaet om læring har forskning funnet at videospill ser ut til å bedre 

perseptuelle evner. Ved hjelp av randomiserte kontrollundersøkelser har forskning for 

eksempel funnet at det ser ut som at personer som spiller videospill viser bedre 

oppmerksomhet til «cues» i det visuelle feltet, og er bedre til å holde oppmerksomheten på 

slike visuelle «cues», enn personer som ikke har erfaring med å spille videospill (Green & 

Bavelier, 2003). En annen studie fant at kirurger som har erfaring med videospill presterer 

raskere og gjør færre feil når de gjennomfører lapraskopiske operasjoner enn kirurger uten 

spillerfaring (Rosser et al., 2004).  

I en metastudie av Uttal et al., (2013) ble det konkludert at spatielle evner som ble forbedret 

gjennom å spille kommersielt tilgjengelige skytespill var sammenlignbart som med effekten 

av formell utdannelse (high school og universitets-nivå) som var designet for å forbedre disse 

evnene. De fant også at spatielle evner kan trenes på med videospill i en relativt kort 

tidsperiode, at fordelene ved øving varte over en forlenget periode, og at disse evnene var 

overførbare til andre spatielle oppgaver utenfor videospill-konteksten. Den mest robuste 

evidensen for at videospill lærer bort spatielle evner kommer fra eksperimenter som 

undersøker skytespill. Vi vet derfor ikke om andre typer spill som RPG- eller strategi-spill gir 

samme eller lignende effekter.  

4.1.4 Har gaming betydning for evnen til å løse problemer?  

I tillegg til spatielle evner er det i forskningen ofte stilt spørsmål ved om videospill er et godt 

verktøy for å utvikle problemløsnings-strategier og evner (Prensky, 2012).  Prensky 

argumenterer at eksponering til videospill med åpen-ende problemer og andre lærings-

erfaringer har påvirket en generasjon av barn og ungdommer som har vokst opp som 

«digitale natives». Istedenfor å lære gjennom eksplisitte lineære instruksjoner (som for 
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eksempel lese en manual), erfarer mange barn og ungdommer problemløsning gjennom 

prøving og feiling. Det finnes i imidlertid svært lite forskning innfor dette, men den 

longitudinell studie av Adachi og Willoughby (2013) viser at ungdommer som rapporterte å 

spille mer strategiske videospill viste mer forbedring innenfor problemløsning året etter. De 

fant ikke det samme resultatet ved «raske» spill som bilspill eller fighting spill. Men i tillegg 

viste denne studien en indirekte medierende effekt ved å spille strategiske videospill, 

ettersom de predikerte en høyere selvrapport av problemløsnings-evner, som igjen predikerte 

bedre akademiske karakterer.  

4.2 Forskning som undersøker om gaming virker inn på unges helse 

I den store mengden av forskning på videospill finnes det svært lite om gaming og generelle 

helseskader i forhold til overfloden av forskning på videospillvold og aggresjon. Men det 

finnes på tross for dette et forskningsfelt som er opptatt av å undersøke de uheldige 

helseeffektene videospill kan ha, foruten eventuell aggresjon.  

Som tidligere nevnt har noen studier funnet negative helsemessige effekter av å spille 

videospill. Forskning har funnet en korrelasjon mellom høye mengder av videospill og 

røyking (Kasper, Welsh, & Chambliss, 1999) og overvekt (Subrahmanyam, Kraut, 

Greenfield, & Gross, 2000). Videospill-induserte anfall, også kalt «Dark Warrior epilepsi», 

har blitt notert i noen få barn (Dorman, 1997). Ifølge Kasteleijn-Nolst Trenite finnes det 50 

dokumenterte tilfeller av videospill-induserte anfall som har blitt rapportert på verdensbasis. 

En tredjedel av disse barna opplevde imidlertid tidligere anfall som ikke var relatert til 

videospill (Dorman, 1997).  

Til tross for frykt for andre negative konsekvenser som latskap, reduserte sosiale evner og 

akademiske prestasjoner, overvekt, psykopatologi, sykdom og andre helseplager hos ungdom 

som spiller videospill har det vært relativt lite forskning innenfor disse områdene i forhold til 

forskningen på videospillvold og aggresjon. Når det gjelder disse negative effektene og 

videospill, har forskningen imidlertid ikke klart å identifisere noen store urovekkende 

negative effekter ved å spille videospill (Van Schie & Wiegman, 1997; Fleming og 
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Rickwood, 2001; Nelson & Carlson, 1985; Winkel, Novak, og Hopson, 1987) Forskningen 

har altså ikke funnet de resultatene den først gjerne forventet å skulle finne. 

4.2.1 Har gaming innvirkning på psykisk helse?   

Det er svært lite forskning innenfor helse og gaming i forhold til videospillvold og aggresjon, 

men forskning har vært opptatt av effektene av voldelige videospill og psykopatologi hos 

barn og unge. Forskningen som finnes tyder på at effektene av å spille videospill på 

psykopatologi er ubetydelige (Ferguson, 2015).  

Med det nåværende data som vi har er det ikke tilstrekkelig til å besvare hvorvidt spesifikke 

subpopulasjoner av sårbare barn er mer utsatte for negative effekter av videospill. 

Eksempelvis jobbet Markey og Markey (2010) med college-studenter og fant at voldelige 

spill muligens hadde en interaksjonseffekt med personlighetstrekket psykotisisme. Men med 

utvalg av barn har forskning ikke klart å finne samme evidens for en slik interaksjon 

(Ferguson, 2011) og i en nylig metaanalyse av Ferguson og Olson (2014) fant de lite evidens 

for at videospillvold påvirker barn med allerede eksisterende mentale helsesymptomer. I lik 

måte fant man i en annen studie at hverken individer med autisme-spektrumlidelse eller de 

uten lidelsen var påvirket av voldelige videospill (Engelhardt et al., 2015). Det er likevel 

manglende forskning på barn med allerede eksisterende mentale helseproblemer og effektene 

av å spille videospill for å kunne besvare om hvorvidt videospill har en negativ effekt hos 

majoriteten av barn og ungdom.  

En studie av Desai et al (2010) fant svært variable resultater for videospills påvirkning på 

barns mentale velferd. De fant at å spille videospill reduserte depresjon hos jenter, men ikke 

hos gutter, og at problematiske utfall var relatert til patologisk gaming, men ikke til generell 

eksponering. Andre studier har foreslått en kurvelineær relasjon mellom videospill og mental 

helse (Allahverdipour, Bazargan, Farhadinasab, & Moeini, 2010; Kutner & Olson, 2008; 

Przybylski, 2014). I hvert tilfelle har de største nivåene av symptomer på psykopatologi vært 

blant barn som ikke spilte videospill i det hele tatt (Ferguson, 2015).  
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4.2.2 Kan unge utvikle avhengighet til å spille videospill?  

Spillavhengighet er et populært tema innenfor forskningsmiljøet, spesielt nå ettersom 

spillavhengighet nylig har blitt klassifisert som en egen lidelse i diagnosesystemet. 

Spillavhengighet fører med seg en rekke uheldige og skadelige effekter, blant annet 

neglisjering av søvn, diett, mosjon og sosialisering av vennskap og relasjon utenfor gaming-

miljøet (Young, 2004). 

Det finnes en risiko for å utvikle patologisk spillavhengighet dersom barn og ungdom spiller 

videospill (Gruesser, Thalemann, & Griffiths, 2007). Patologisk gaming er i dag også blitt en 

egen diagnose i ICD-11. Spillavhengighet har tidligere i forskningsmiljøet blitt klassifisert 

som en type internett-avhengighet. Forskning finner at de aller fleste som spiller ikke utvikler 

en spillavhengighet. Studier som undersøker spillavhengighet finner prevalens som varierer 

fra alt fra 15% til 1% avhengig av hvor streng definisjon som blir brukt. Det ser midlertidig 

ut at en mer korrekt estimat av prevalens ligger på 3.1% (Ferguson, Coulson, & Barnett, 

2011). Patologisk gaming er også knyttet til forhøyede nivåer av angst og depresjon 

(Mentzoni et al., 2011).   

Sammen med spillavhengighet finner man i forskning en rekke effekter som følger den 

patologiske gamingen: Noen studier har som tidligere nevnt funnet en korrelasjon mellom 

høye mengder av videospill og røyking (Kasper, Welsh, & Chambliss, 1999), en erosjon av 

offline vennskap (Kraut, Rice, Cool, & Fish, 1998; Kraut et al., 1998), overvekt 

(Subrahmanyam, Kraut, Greenfield, & Gross, 2000) og dårligere akademiske prestasjoner 

(Anderson & Dill, 2000; Harris & Williams, 1985; Lieberman, Chaffee, & Roberts, 1988; 

Lynch, Gentile, Olson, & van Brederode, 2001; van Schie & Wiegman, 1997). 

Forskningen tegner et skille mellom patologisk gaming og engasjement. Flere argumenterer 

for at det å spille mange timer videospill i uken er ikke det samme som å være spillavhengig: 

faktoranalyser av videospill har bekreftet at det finnes en distinksjon mellom engasjement og 

patologisk gaming (Charlton, 2002; Charlton og Danforth, 2007). Mens karakteristikker av 

patologisk adferd predikerer negative akademiske prestasjoner, er hverken tid bruk på å spille 
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videospill eller engasjement negativt relatert til akademiske prestasjoner (Skoric, Teo og Neo, 

2009).  

4.3 Forskning som undersøker gaming som en sosial aktivitet  

Forskning som tar for seg gaming og dets sosiale kontekst og konsekvenser har ikke vært et 

vanlig felt før de siste tiårene. For dem som selv ikke spiller videospill kan det virke rart å 

påstå at å spille videospill er en sosial aktivitet. Men det finnes en svært sosial natur ved 

videospill. Dersom ungdommer spiller multiplayer-spill, spiller de nettopp sammen eller mot 

andre spillere. Dette innebærer ofte et samarbeid eller konkurranse mellom spillere hvor unge 

gutter og jenter prater sammen via en «chat» eller et «party». I gaming miljøet er det normen 

at spillere har et headset med mikrofon, slik at de kan kommunisere med medspillere, noe 

som er viktig for å kunne gjennomføre oppgaver og aktiviteter i videospill. Mange spillere 

opplever å møte mange nye mennesker og opprette nye vennskap via videospill. Spillere 

trenger heller ikke å måtte spille online for å spille multiplayer.   

Orleans og Laney (2000) demonstrerte at gaming økte risiko for isolasjon (spesielt hos yngre 

grupper). Dette har vært nok en bekymringsproblematikk rundt gaming og effekter ved 

gaming. Mye tidlig forskning var interessert i å undersøke hvordan gaming isolerte spilleren, 

samt hvordan videospill bidro til å erodere relasjoner og i den forstand forstyrre sosial 

funksjon. Men det oppleves at forskning har funnet at gaming i større grad skaper en sosial 

plattform heller enn å utrydde den. 

En kvalitativ studie av Hussain og Griffiths (2009) gjorde semistrukturerte intervjuer med 

voksne gamere i alderen 18 til 54, noe som tillot deltagere å skape sine egne narrativer når de 

fortalte om deres følelser og erfaringer rundt egne daglige erfaringer med å spille videospill. 

Denne analysen undersøkte gamere som spilte MMORPG spill, en type multiplayer online 

spill i en stor åpen verden. De fant at det var seks hovedtema som vokste frem gjennom 

tematiske analyser. For det første  fant de at i forhold til integrering av videospill i hverdagen, 

var de fleste gamere ganske organiserte og klarte å administrere deres tid ganske bra. Det er 

det motsatte av hva den generelle oppfatningen av gamere er, hvor tanken er at de som spiller 

videospill mister kontroll på livene sine. Hussain og Griffiths (2009) fant at deltakerne spilte 
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for det meste på fritiden etter arbeid, skole eller universitet. Fra responsene fra intervjuene 

fant de at gamere ikke hadde et problem med å kombinere et arbeidsliv sammen med 

videospill som en fritidsaktivitet. Det fantes ingen reell konflikt mellom dem, selv om de 

gjerne spilte og jobbet hjemmefra. Å integrere det virtuelle livet inn i hverdagen ble i 

motsetning en enkel oppgave.  

Hussain og Griffiths (2009) fant at mange integrerte det sosiale livet gjennom å spille med 

venner, og et fåtall spilte under arbeidstiden. Responsene fra deltakerne tyder på at gamere 

spiller sammen med venner, og at dette gjør videospill til en sosial aktivitet som unge gutter 

og jenter vil kunne nyte sammen med venner i både det virkelige liv og det virtuelle. Mange 

deltagere spilte også sammen med sine romantiske partnere eller ektefelle. Dette belyser også 

den sosiale naturen av videospill. Til tross for at Hussain og Griffiths (2009) fant at 

deltagerne klarte å kombinere arbeidslivet med gaming som fritidsaktivitet, svarte de fleste 

deltagerne at de spilte veldig mye («excessively»), men det var en høy grad av bevissthet 

rundt hvor mye de spilte videospill. De kommenterte da at det gjerne var det sosiale aspektet 

ved gaming som gjorde at de ble stadig ble dradd tilbake til videospill. 

Analysen av Hussain og Griffiths (2009) illustrerer gaming på både godt og vondt. Den 

fremmer at gamere klarer å integrere online gaming inn i deres vanlige liv, og at gamere 

planlegger gaming rundt det daglige livet uten at det nødvendigvis går på bekostning av 

utdanning, skole, arbeid eller hjemmeoppgaver. Halvpartene av deltagerne oppfattet sin egen 

gaming-vane som overdreven i at de spilte for mye, og flere så på MMORPG som svært 

avhengighets-skapende. Men det kom også frem en rekke fordeler og positive utfall ved 

gaming, som en måte å møte nye mennesker og få venner, lære nye kulturer, fasilitering av 

samarbeid, bedre forståelse av datamaskiner, samt lære seg leseforståelse, matematikk og 

økonomi. I tillegg fant de at gamere brukte videospill som en måte for å lindre negative 

følelser. Denne studien har igjen sine begrensninger og på grunn av den kvalitative natur er 

det vanskelig å generalisere. Det er et behov for flere kvalitative studier som kan utforske 

gamere sine tanker og opplevelser fra andre spill enn MMORPG.  
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Som nevnt har spillere rapportert at den sosiale siden ved gaming er viktig for dem, og dette 

er en av de sterkeste motivasjonene for å delta i spill for mange gamere (Frostling-

Henningsson, 2009; Jansz & Martens, 2005; Jansz & Tanis, 2007).  Og som Hussain og 

Griffiths (2009) fant i deres intervju med gamere var det ofte det sosiale aspektet ved gaming 

som gjorde at spillere igjen og igjen logget seg på for å delta i den virtuelle verden. Det blir 

tydelig at den sosiale delen av gaming er minst like viktig, om ikke viktigere, for 

motivasjonen for å spille videospill for mange gamere. Dette avhenger så klart med hvilke 

type videospill det gjelder, men hvis det er lov å generalisere litt, kan man si at den sosiale 

siden ved gaming er en av det mest attraktive sidene ved videospill.  

Videospill legger tilrette for en sosial plattform hvor spillere kan møte mennesker verden 

rundt. Her har unge gutter muligheten til å møte personer med felles interesser, og bli kjent 

med personligheten bak den virtuelle veggen. Spillere logger på og kommuniserer jevnlig 

med andre spillere, og vennskap etableres. Det er ikke for å si at gamere er helt ukritiske til 

hvem de spiller med, ettersom de trolig ikke vil like alle personene de møter her. Gaming 

skaper en mulighet for å møte nye mennesker og skaffe venner, og til og med romantiske 

relasjoner. Det er ikke uhørt at de som spiller videospill treffer sin partner gjennom 

videospill. Kan vennskap i den virtuelle verden være like reelle som vennskap i den virkelige 

verden? Dette er tross alt relasjoner mellom ekte mennesker, som kommuniserer gjennom 

den virtuelle verden. Men vennskapene som ligger til grunn kan argumenteres for å være like 

valide og sterke som relasjoner ellers i livet.  

4.4 Forskning som undersøker om gaming fører til mer lykke  

4.4.1 Flow theory og gaming 

I skrifter datert helt tilbake til antikken for 2300 år siden, konkluderer Aristoteles med at 

fremfor alt annet, søker mennesker personlig lykke og nytelse. På midten av 1970-tallet, i et 

forsøk på å forklare lykke, introduserte Mihaly Csikszentmihalyi konseptet om «flow», noe 

som i dag har blitt et fundamentalt felt innenfor positiv psykologi. Flow representerer en 

tilstand der personen er fullstendig fordypet i en aktivitet, med et høyt nivå av nytelse og 

oppfyllelse. Når man er i en flow-erfaring, mister man sans for tid og bekymringer. Vårt nivå 

av fokus maksimerer vår evne til å prestere, og vi henter ut glede fra aktiviteten som 

!  21



gjennomføres når vi er i flow (Chen, 2007). Flow er også kalt den optimale erfaringen, eller å 

være «i sonen». Flow er ikke spesifikk til en enkelt aktivitet, men er en tilstand som er felles 

hos alle mennesker (Chen, 2007). Et liv som ville blitt vurdert som «lykkelig» er vanligvis 

bundet sammen med ulike kort-tids og lang-tids erfaringer med flow, innenfor alt fra karriere 

og familie, til daglig underholdning som TV, film og videospill (Chen, 2007).  

Som et resultat av mer enn tre tiår av kommersiell konkurranse i spillindustrien, har det 

medført at de aller fleste spill som lanseres i dag utnytter de nødvendige komponentene for å 

skape flow hos spilleren (Chen, 2007). Et godt designet spill transporterer spillere til deres 

personlige flow sone, noe som medbringer genuine følelser av nytelse og lykke (Chen, 2007). 

Når det gjelder gaming, har ulike spillere ulike evner og forventer dermed ulike utfordringer. 

For å være i flow sonen, må en oppgave være passende utfordrende. En oppgave må ikke 

være så utfordrende at det frustrerende og skaper angstfølelser, men oppgaven bør heller ikke 

være for enkel, da dette vil føre til at man begynner å kjede seg. 

4.5 Oppsummering av forskningsfeltet  

Etter å fordypet meg i forskningsfeltet rundt gaming og utforsket hvilke forståelser som lå til 

grunn bak forskningen ble jeg opptatt av at gaming ble sett på som veldig negativt og ensidig. 

To temaer begynte imidlertid å tre fra: gaming ble forstått som maladaptiv eller skadelig. 

Temaene om maladaptiv gaming og skadelighet kan igjen kategoriseres videre i tre områder: 

bekymring for om gaming fører til psykopatologi, bekymring for om gaming skadelig for 

psykisk og fysisk helse og bekymring for om gaming fører til avhengighet. 

Siden videospill kom på markedet har det blitt forfulgt av negative assosiasjoner og rykter 

om hvordan det blant annet kan negativt påvirke barns utvikling. Videospill er med andre ord 

forstått som et «problem», noe samfunnet har bekymret seg over, og en slik forståelse er 

fremdeles aktuell i dag. Det er et spesielt fokus på feiler eller problemer med videospill og 

det å game i forskningen, noe som igjen gjenspeiler hva tradisjonell psykologi er interessert i 

å undersøke. I den vestlige kultur har det vokst frem stereotypier om hva det betyr å være en 

gamer. Den stereotypiske gameren er en tenåringsgutt med dårlige sosiale evner som isolerer 

seg selv og bare sitter alene på rommet i timesvis og spiller videospill. Men dette er nettopp 
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en stereotypi, en negativt ladet oppfatning av en gruppe mennesker som ikke nødvendigvis er 

knyttet til fakta. Det gjenspeiler likevel en felles oppfatning i den vestlige kultur: en tanke om 

at gaming fører med seg disse elendighetsbeskrivlesene: isolasjon, latskap, reduserte sosiale 

evner, reduserte akademiske prestasjoner, overvekt, sykdom og helseplager, osv. Media bidrar 

her også for å skape frykt hos foreldre ovenfor å la barn spille videospill, i tilfelle det vil 

medføre en rekke negative konsekvenser. Ikke minst finnes det bekymringer for hvordan 

samfunnet vil se ut om vi lar alle spille videospill. De bekymringsfokuserte oppfatningene 

har gitt motivasjon til å undersøke gaming, eller rettere sagt undersøke om det å spille 

videospill medfører maladaptive endringer i barns utvikling.  

Forskningsfeltet er altså preget av det som kan argumenteres for å være problemfokuserte 

forståelsene av gaming som aktivitet og hvem de som gamer er. På grunn av dette har 

forskning rundt gaming i mange tiår rettet oppmerksomheten mot hvorvidt videospill har 

negative konsekvenser, og i hvilken grad dette da er tilfellet. Spørsmål som ofte dukker opp i 

forskningsfeltet er om gaming er skadelig, eller om det medfører maladaptiv adferd. Et 

spørsmål som går igjen i forskning er om voldelige videospill gjør de som spiller mer 

aggressive. Dette spørsmålet blir ofte rettet mot hvorvidt det at barn og unge spiller videospill 

gjør at de blir mer aggressive og dermed skadelig for andre eller deres psykiske helse. Er det 

at mange barn og unge spiller videospill årsaken til at noen senere begår voldelige og 

kriminelle handlinger? Det oppleves at det foreligger et driv for å undersøke alt som er 

problematisk og bekymringsfullt rundt gaming som fenomen, uten å ta et objektivt 

perspektiv. Gjennom tiårene har forskning da fokusert og funnet evidens som støtter 

hypoteser om negative utfall ved gaming. Evidensen er i hovedsak basert på kvantitative 

studier som er av både eksperimentell art, og av korrelasjonell art. Empirisk evidens hentet 

fra randomiserte kontrollundersøkelser fungerer som gullstandarden.  

Både samfunnet forøvrig og forskningsfeltet på videospill og ungdommer, har vært preget av 

problemfokuserte elendighetsbeskrivelser (Staunæs, 2004). I den grad samles alle 

bekymringer rundt abnormal utvikling av ungdommer innunder gaming. Forståelsen er at 

gaming som fritidsinteresse forstyrrer en sunn og normal utvikling for barn og ungdommer, 

hvor disse ungdommene blir sittende mye i ro på rommene sine, uten frisk luft, aktivitet, 
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dårlig kosthold og manglende sosial kontakt. Tradisjonelt vil den kulturelle oppfatningen av 

en normal og sunn utvikling for tenåringsgutter innebære fysisk aktivitet, og sosialisering 

med jevnaldrende. Ungdomstiden er en periode hvor utvikling av identitet og det å løsrive 

seg fra foreldre ved hjelp av å dra bort fra hjemmet er viktige elementer. En oppfattelse er 

derfor gjerne at gaming ikke passer inn i det tradisjonelle synet på en normal ungdomstid.  

«Ungdom som spiller mye data, gjør det dårligere på skolen», er overskriften på en 

nettartikkel som baserer seg på en norsk spørreundersøkelse som undersøker forholdet 

mellom å spille dataspill, skoleprestasjoner og idrett (Sletten, Strandbu, Gilje, 2015), hvor det 

legges vekt på at å spille mye videospill fører til dårligere karakter enn dersom ungdom 

bruker tid på idrett. En mer ekstrem formening kommer fra NAV Trondheim som skriver at 

«gaming er et større problem enn rus». NRK nettartikkelen beskriver et bilde hvor det trekkes 

en sammenligning mellom gaming og heroin for unge. Videre vises det til tall hvor NAV i 

Trondheim anslår at mellom 50 og 60 prosent av unge som verken går på skole eller jobber 

sliter med overdreven spilling (Sandmo, Toftaker og Johannesen, 2017). Men i nyere tid 

dukker det også opp medieartikler som argumenterer for at gaming faktisk er sosialt, bra, og 

til og med sunt: «Gaming bør få anerkjennelse som fritidsaktivitet, på linje med tennis og 

korps» skrives det blant annet i en NRK nettartikkel (Vebenstad, 2017).  

Ettersom forskning etter hvert fant at videospill ga gunstige fordeler innenfor læring, har 

perspektivet på videospill i de siste årene rettet seg mer og mer mot positive effekter ved 

gaming, og hvordan gaming som fenomen i mange år har vært misforstått. Etter hvert som 

perspektivet har blitt utvidet, har forskning begynt å fokusere på andre områder enn 

aggresjon og funnet at det å spille videospill kanskje bringer med seg fordeler så vel som 

eventuelle ulemper. Fokuset på videospill som fenomen er i dag et svært populært felt. 

Forskingen innenfor gaming har i hovedsak vært lokalisert i USA, men i senere år har det 

blitt et mer globalt fenomen, og det finnes i dag mye europeisk og også norsk forskning på 

gaming og dets bruksmål og konsekvenser. 
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4.5.1 Den tradisjonelle psykologiens forståelse i forskningen 

Hvordan blir forskningens kunnskapsteoretiske forståelse reflektert i spørsmål som blir 

undersøkt og metodene som blir anvendt?  

Et positivistisk syn er rådende innenfor den tradisjonelle psykologien. Det tenkes at jo mer 

forskning undersøker fenomenet, jo nærmere kommer forskningen en bred forståelse. Og det 

finnes her kun én vitenskapelig metode, nemlig den empiriske kvantitative metoden med 

eksempelvis bruk av randomiserte kontrollundersøkelser.   

Som allerede beskrevet i avsnittene over er gaming tradisjonelt oppfattet som et «problem». 

Dette sammenfaller med en tradisjonell eller «mainstream» psykologisk forståelse, hvor 

fokus på intervensjoner problematiseres i forhold til svakheter eller mangler. Det er først etter 

at problemet oppstår at tiltak blir opprettet og gjennomført med forsøk på å «løse problemet», 

og målet med intervensjoner er i hovedsak å redusere «maladaptiv adferd». Slike 

intervensjoner kan forekomme som behandling eller rehabilitering. En slik «problemløsende» 

vitenskapelig forståelse finnes i forskningen som til nå har blitt presentert. Gaming har i 

mainstream psykologisk forskning blitt ansett et problem i den grad den skaper effekter hos 

barn og ungdommer som er maladaptiv eller skadelig, eller gjerne begge deler. Problem blir 

også ofte definert via individet, og på denne måten vil en tradisjonell tro gjøre det mulig å 

«skylde på offeret». I forhold til gaming kan det tenkes at selve gaming er subjektet her, og i 

den forstand skylder en tradisjonell tro på videospillene for eventuelle problemer som oppstår 

i etterkant.  

Tradisjonell psykologi er interessert i det interpersonlige på et mikro-nivå. En slik interesse 

gjenspeiles i forskningen som blant annet fokuserer på individet. Forskningen ser på effekter 

videospill har på den enkelte og måler disse effektene eller ser på korrelasjonene. Som 

beskrevet I avsnittene over, foreligger det mye forskning på gaming som aktivitet og 

konsekvensen det å spille kan få for den enkelte, og her har subjektforståelsen av gameren 

gjerne vært unge gutter uten andre muligheter.  
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Når det gjelder tradisjonell psykologi blir det lagt vekt på individuell etikk, verdi-nøytralitet 

og unevnt akseptering av nåværende tilstander, spesielt når det gjelder sosiale eller politiske 

spørsmål. Etter å ha gjennomgått forskningen om gaming og gamere, sitter jeg igjen med en 

følelse av at det stilles lite kritiske spørsmål til hvorfor forskningen i utgangspunktet ser på 

gaming som problem. Dersom holdningene som oppleves å ligge til grunn for forskningen 

blir satt i søkelys, virker det som en forutinntatt sannhet at videospill bør problematiseres, 

ikke utforsket i et utvidet perspektiv. Det virker imidlertid til at de problemfokuserte 

holdningene som har dominert forskningsfeltet er i ferd med å nyanseres, og moderne 

forskning har åpnet opp på alternative forståelser med en mer objektiv grunnholdning i 

forhold til videospill.  

4.5.2 En overflod av kvantitative studier, og en mangel på kvalitative studier  

Forskningen innenfor gaming og gamere har stort sett vært svært kvantitative empiriske 

studier som undersøker en spesiell demografi som barn, ungdommer og college-studenter i 

USA, og spesifikke videospill som kategoriseres som voldelige. Det har vært spesiell fokus 

på videospillvold og aggresjon, og mange av studiene har vært av eksperimentell- og 

korrelasjonell art. Denne tradisjonen har hatt en spesiell rolle i USA, trolig som et resultat av 

påvirkning fra politikk, media og den generelle populasjonen. 

Men det finnes en mangel på kvalitative studier i forskningsfeltet om gaming. Tradisjonell 

anvendt psykologi har rådet forskningsfeltet frem til nå, og har vært drevet av et 

problemfokusert bekymringsnarrativ. Det har blitt viet lite tid og ressurser til å undersøke 

økologien og kvalitetene rundt det å spille videospill, og det å være en gamer. 

!  26
 



5.0 Gaming i et kulturpsykologisk perspektiv 

En av grunnene til at det forskes på problemer som følge av gaming er at det er unge som 

spiller - og det er en bekymring for at ungdom som spiller ikke gjør det som er forventet av 

ungdom å gjøre. Det er altså ikke nødvendigvis selve gamingen som aktivitet som gjør at 

gaming ofte ses som et problem, men at det å game bryter med forventninger om hva unge 

skal gjøre på fritiden.  

Kulturpsykologi er studiet av hvordan kulturelle tradisjoner og sosial praksis regulerer, 

uttrykker og omformer den menneskelige psyke, noe som heller resulterer i etnisk variasjon i 

tro og tenkning, i selv og følelser, enn i noe universelt menneskelig (Thorsen et al., 2002). 

Kulturpsykologi er studiet av måter subjekt og objekt, selvet og andre, person og kontekst, 

figur og grunn, praktiker og praksis, lever sammen, er avhengige av av hverandre - og 

dynamisk, dialektisk og i fellesskap former og skaper hverandre (Shweder, 1990). 

Kulturpsykologi trenger ikke å bety et prosjekt som omfatter mennesker med forskjellig 

kulturell bakgrunn. Kulturpsykologi dreier seg heller ikke om adskilte og autonome enheter 

som påvirker hverandre, men om fenomener som overhodet ikke kan tenkes uavhengige av 

hverandre (Thorsen et al., 2002). Og her er det "person" og "samfunn" som ikke kan sees på 

som uavhengige av hverandre. Et poeng her er gjensidighet - personen påvirket sitt miljø, og 

på lik måte påvirker miljøet personen. Det er en interaktiv prosess som ikke kan isoleres.  

I boken «The Person In Social Psychology» argumenterer Vivien Burr for betydningen av å 

se personen i lys av kulturen den lever i. Med dette mener hun at personer ikke må forstås 

uavhengige av den sosiale konteksten. Psykologi sin eksperimentelle tradisjon har vært 

opptatt av å utforske karakteristikker av individer i deres sanne form, før den blir forurenset 

av eksterne variabler i den ytre, materielle og sosiale verden utenfor laboratoriet (Burr, 2002). 

Et kulturpsykologisk perspektiv vil heller ta for seg individet nettopp i den ytre verden 

sammen med de som i en kvantitativ tradisjon forstås som  ytre variabler, det vil si, 

forståelser og betingelser som omgir oss mennesker. Kulturpsykologien forsøker å 

overkomme individ-samfunn dualismen, og tenker ikke variabler. Kulturpsykologien ser 
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personen i kontekst, og forsøker å forstå det som blir gjort, sagt, forstått i lys av de forståelser 

og meninger i konteksten personen beveger seg rundt i (Nelson og Prilleltensky, 2010).  

Kultur kan forstås som et bestemt system av meningssammenhenger, et univers av meninger 

som ordner og gir form til menneskelig erfaring og virkelighet (Solheim, 1990). Når kulturen 

er i stadig endring innebærer dette også at meninger og forståelser rundt personen endrer seg. 

En slik forståelse av kultur viser til at etablerte meningssystemer befestes, utfordres og endres 

gjennom personers handling og samhandling (Thorsen et al., 2002). På denne måten endrer 

forståelser av fenomener seg fra generasjon til generasjon. Ofte er det slik at det ikke er før 

etablerte meningssystemer kommer under press eller utfordres, at de blir synlige eller 

tydelige i kulturen.  

Felles forståelse av et fenomen eller en situasjon skapes gjennom forhandlinger. 

Forhandlingbegrepet viser til handling, samhandling og kommunikasjon som inngår i 

bestrebelsene (Gulbrandsen, 1998). Her brukes forhandlinger som et analytisk begrep som er 

egnet til å analysere prosesser der utfallet ikke er gitt (Rudie, 1984). Særlig nyttig er 

forhandlingsbegrepet til å analysere interaksjonen mellom aktører der det er makt-ulikhet, 

som mellom kjønn og generasjoner (Thorsen et al., 2002). Det handler ikke nødvendigvis om 

at aktører setter seg ned og diskuterer for å komme til enighet, men som forsker eller 

observatør kan personers handlinger og ytringer betraktes som innspill i en diskusjon om hva 

som er mulige og gyldige måter å forstå et fenomen på. Tilbakemeldingene på en persons 

innspill i det sosiale feltet er samtidig ny kilde til denne personens forståelse og oppfatning av 

seg selv (Thorsen et al., 2002).  

For å forstå personlige utviklingsforløp må vi bestrebe oss på å forstå utviklingsprosesser i de 

sosiale feltene der den enkelte deltar over tid (Thorsen et al., 2002). Utviklingsmessige 

bevegelser i et sosialt felt kan følgelig analyseres på ulike plan, både som personlige og som 

sosiokulturelle forløp (Thorsen et al., 2002). Med et kulturpsykologisk metaperspektiv vil 

forskning eller samfunn altså kunne betrakte dette som to sider av samme prosess. Den ene 

siden blir ikke forståelig uten at den andre tas i betraktning (Gulbrandsen, 1998: Rogoff, 

2008).  
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Kulturpsykologien gir muligheten til å se på alternative forståelser av gaming, ettersom den 

gir rom for forståelse rundt forhandlinger av gaming. Det forekommer hele tiden en 

forhandling av mening og forståelser av fenomener, og gaming er intet unntak. Måten vi 

forstår oss på gaming er i stadig endring, og disse forståelsen kan fortelle oss mye om hvor 

interessefeltet ligger, og i hvilke retninger vi bør søke oss videre i. 

5.1 Et kulturpsykologisk perspektiv gir rom for et utvidet perspektiv  

Kulturpsykologien åpner ofte opp from for et mer kritisk blikk på sosialitet og kontekst, og i 

slik grad bidra til å promotere sosiale endringer. Mens tradisjonelt anvendt psykologi har 

interdisiplinære bånd knyttet til andre hjelpe-profesjoner som psykiatri eller psykisk 

helsevern og klinisk sosial praksis, er kulturpsykologien mer alliert med mer kritiske 

perspektiver i en rekke sosial- og helsemessig vitenskap som fokuserer på grensesnittet 

mellom mennesker og sosiale miljø (Nelson og Prilleltensky, 2010). Mens tradisjonell 

psykologi har vært opptatt av det interpersonlige på et miko-nivå, er kulturpsykologien 

opptatt av å analysere systemet på et økologisk nivå, hvor en inkluderer både mikro, meso og 

makro-nivåene.  

Tradisjonelle anvendte psykologiske intervensjoner kommer ofte sent inn i bildet, først etter 

at problemene allerede har oppstått. Når det gjelder kulturpsykologiske intervensjoner 

vektlegges derimot viktigheten av å forebygge og inngå i tidlig intervensjon. Mens 

tradisjonelle psykologiske intervensjoner forsøker å redusere «maladaptiv» adferd eller finne 

løsninger på det som oppfattes som «mangler» gjennom behandling og rehabilitering, har 

kulturpsykologien som mål å fremme kompetanse og velferd gjennom selv-hjelp, 

samfunnsutvikling og sosiale og politiske handlinger (Nelson og Prilleltensky, 2010). Et 

kulturpsykologisk perspektiv ser ikke på adferd som «maladaptiv», men søker å få kunnskap 

om hvordan personer forsøker å tilpasse seg på beste måte under stressende og vanskelige 

betingelser (Nelson og Prilleltensky, 2010). Begreper som «psykopatologi» og «avhengighet» 

viser til forståelser som kulturpsykologien søker å utvide og tilby andre perspektiver på. 

Mens den tradisjonelle psykologien har som perspektiv at gaming kan føre til skade og 

psykopatologi, er kulturpsykologien opptatt av å forstå hvordan forståelser etableres og blir 
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tatt for gitt. Overført til gaming og det å game, tilbyr kulturpsykologien perspektiver som 

hjelper å forstå hvorfor det å game ofte ligger til grunn som et potensielt onde særlig for unge 

gutter som har dette som fritidsaktivitet. I tillegg tilbyr kulturpsykologien perspektiver og 

begreper som vrir om på forståelser som blir tatt for gitt innenfor andre grener av 

psykologifaget.  

5.1.1 Fra fokus på ‘individet’ til fokus på ‘personer i kontekst’  

Kulturpsykologi er ofte opptatt av menneskelig utvikling, politisk aktivitet og vitenskapelige 

henvendelser, tre elementer som ofte er i konflikt med hverandre (Nelson og Prilleltensky, 

2010). Men kulturpsykologien søker å forstå og forbedre livskvaliteten for individer, miljø og 

samfunn (Dalton, Elias og Wandersman, 2001). Kagan og Burton (2007) poengterer at 

kulturpsykologien fungerer som en alternativ til den dominerende individualistiske 

psykologien som vanligvis undervises og praktiseres. Innenfor kulturpsykologien vektlegges 

et nivå av analyse og intervensjoner som skiller seg fra individet og dens nærmeste 

interpersonlige kontekst. Men det er kulturpsykologi fordi den uansett er opptatt av hvordan 

personer føler, tenker, erfarer og handler mens de jobber sammen for å skape en bedre verden 

(Burton, Boyle, Harris og Kagan, 2007).  

Tradisjonelt sett har psykologi fokusert på det individuelle nivået av analyse. Mens anvendt 

psykologi til tider retter fokus mot mikro-systemene, slik som familie og jevnaldrende, har 

mesteparten av teoriene av personlighet og klinisk psykologi vektlagt individualistiske 

forklaringer av adferd og individuelle strategier for endring som psykopatologi (Nelson og 

Prilleltensky, 2010). En slik måte å tenke på er veldig dominerende i den vestlige kulturen, 

som på mange områder er preget av en individualistisk tankemåte hvor individet plasseres i 

forgrunnen og kultur og samfunn i bakgrunnen. I motsetning til dette er kulturpsykologien en 

mer holistisk og økologisk analyse av personen innenfor multiple sosiale systemer, alt fra 

mikrosystemene (som familien) til makro-sosiopolitiske strukturer (Nelson og Prilleltensky, 

2010). Innenfor kulturpsykologien finnes det som tidligere nevnt en sterk tro på at mennesket 

ikke kan forstås uten konteksten.  
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Når problemer blir definert i form av individualistiske forståelser av menneskelig natur, kan 

dette føre til en holdning av "å skylde på offeret" (Ryan, 1971), noe som gjerne skjer i 

sosialvitenskapene. Hvorvidt det er intensjonelt eller ikke, gjør en "skylde på offeret-

holdning" individer ansvarlige for årsakene og løsningene for deres problemer (Nelson og 

Prilleltensky, 2010). Men dersom problemer blir omformulerte slik at de tar hensyn til deres 

sosiale kontekst og sett på som en konsekvens av degraderende sosiale betingelser, vil denne 

tendensen til å skylde på offeret bli redusert (Caplan og Nelson, 1973). I tillegg tenderer 

kulturpsykologien til å fokusere på styrkene til personer som lever i uheldige betingelser 

såvel som styrkene i samfunn istedenfor å fokusere på individuelle eller samfunnsmessige 

«mangler» eller problemer. Fokuset på styrker skaper en plattform for å kunne bygge videre 

på de faktiske ressursene hos individet og konteksten rundt individet.   

5.1.2 Bort fra problemforståelsen? 

Hvorfor er det slik at forskning og samfunnet forøvrig har et negativt syn særlig på de unge 

guttene som spiller videospill? Kan det henge sammen med forståelser av hva som blir ansett 

som «gode» fritidsinteresser for unge gutter? Som drøftet i avsnittene over er 

kulturpsykologien opptatt av å forstå personer og fenomener i sine sosiale kontekster.  

Selv om problemforståelsen har vært den rådende og dominerende forståelsen av gaming og 

gamere, har flere forsøkt å utforske og forstå hvorfor gaming blir oppfattet som et potensielt 

problem for unge som har dette som fritidsaktivitet. Kulturen er i stadig endring, og 

forståelser endrer seg. Noe som for flere tiår siden var sett på som isolerende aktivitet som 

bare var bortkastet tid, har blitt til det de kule barna gjør. Det som en gang var en aktivitet for 

«nerdene» som ikke hadde mange venner, har blitt til noe som betraktes som «vanlig» særlig 

for unge gutter å bruke tid på. Dette viser at forståelser av hva som er «vanlig» endrer seg 

mellom generasjonene som har vokst opp med videospill, og de generasjonene som ikke 

hadde videospill som fritidsaktivitet i sine barne- og ungdomsår. Til tross for slike endringer 

er gaming fortsatt en fritidsaktivitet unge gutter ikke skal være for opptatt av. I de neste 

avsnittene vil jeg se nærmere på hvorfor forståelsen av gaming som potensielt skadelig har så 

sterkt fotfeste.  
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5.1.3 Flukt fra prestasjonskulturen? 

Det å spille videospill kan ved første øyekast oppfattes til å ikke passer inn i de tradisjonelle 

rollene for passende aktiviteter for barn og ungdom. Spesielt med tanke på norsk tradisjonell 

kultur, som er preget av en prestasjonskultur i forhold til idrett og friluft, strider gaming som 

en fritidsaktivitet imot kulturelle idealer. En samfunnsmessig forståelse av en sunn og normal 

utvikling for ungdom er preget av å være sosial med venner, å dra ut på tur i frisk luft og 

delta i lagidrett av ulike slag. En slik forståelse er kanskje spesielt tilfellet for norske gutter, 

da rollene for jenter er mindre preget av idrett og lagidrett, men vel så viktig å være sosial 

med venner og dele de samme fritidsinteressene som sine jevnaldrende som kommer og 

ringer på døren. 

Kan gaming fungere som en flukt for et stadig økende prestasjonsjag? Her er det imidlertid 

viktig å skille mellom kategorier som «casual gaming», «engasjert gaming» og «profesjonell 

gaming». Det finnes ulike gamere som er tiltrukket av spill basert på ulike motivasjonelle 

faktorer, og disse gamerene vil trolig illustrere at det finnes en grad av variasjon for denne 

unngåelsesadferden. Det er ikke nødvendigvis slik at de guttene og jentene som spiller mye 

gjør dette for å unngå prestasjonskulturen, men kanskje vil en profesjonell gamer inngår i en 

annen prestasjonskultur innenfor gamingkulturen. Å prestere godt eller bedre enn 

gjennomsnittet er også et fenomen innenfor gaming-miljøet. 

5.2 Ulike forståelser av gaming 

Når det gjelder gaming og gamere finnes det noen ulike forståelser som bør beskrives. Dette 

er nødvendig for å kunne åpne opp for ulike perspektiver som setter de opp mot hverandre. 

Som beskrevet til nå fremstår det at det i forskning finnes flere negative forståelser rundt 

gaming, spesielt innenfor videospillvold og aggresjon. Gaming kan forstås gjennom flere 

perspektiver, og noen av disse har frem til i dag vært svært problemfokuserte. Frem til nylig 

har samfunnet og forskning hatt en negativ forståelse av fenomenet gaming. For å ta et 

ekstremt eksempel for å illustrere dette blir det tydelig hvilken verdi videospill har i Kina 

etter at det blir innført et rangeringssytem av borgere. Spiller du videospill som kinesisk 

borger trekkes du i borgerpoeng er et «mindre verdt» menneske med mindre kredibilitet.  
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5.2.1 Forståelser av gaming som en usosial aktivitet 

Først og fremst ligger det til grunn en forståelse av gaming som en isolerende og usosial 

aktivitet, hvor en felles oppfatning av gaming  innebærer å isolere seg fra relasjoner og 

aktiviteter. Her er en klassisk illustrasjon av gameren en som sitter alene i et rom å spiller, 

uten kontakt til den fysiske og relasjonelle verden rundt. Gjerne henger det sammen med en 

forståelse om at gaming fungerer som en flukt fra den virkelige verden, hvorvidt det gjelder 

det sosiale eller det praktiske. Gameren spiller spill på bekostning av obligasjoner og ellers 

samfunnsmessig foretrukne aktiviteter. Gameren trekker seg bort fra andre mennesker, noe 

som bidrar til et forfall av sosialt samvær og nære relasjoner. Til sammen resulterer gaming 

til en reduksjon i unge gutters funksjon. Disse bekymringsnarrativene omhandler her 

individet, og er individ-sentrert. Feilen ligger da hos gameren, det er de unge guttene som 

isolerer seg og er usosiale.  

Men en slik forståelsen er mangelfull, gaming er som tidligere beskrevet ikke en usosial 

aktivitet. De fleste spill er laget for å spille sammen med andre, og selv om gutter spiller 

alene eller sammen med noen deltar de i et voksende og aktivt spillmiljø. For de aller fleste 

som spiller videospill vil det oppleves som en sosial aktivitet. Videospill skaper en arena som 

tillater gamere å møtes og knytte bånd uavhengig av hvor de befinner seg i verden. Det å 

spille multiplayer videospill er og oppleves som en sosial aktivitet. 54% av aktive spillere 

rapporterer at videospill hjelper dem å ha sosial samvær med venner, og 45% rapporterer at 

videospill hjelper familien til å tilbringe tid sammen (ESA, 2017). Unge gutter får gjennom 

videospill en mulighet til å opprette relasjoner med hverandre, nyte og dele de samme 

interessene, vokse og lære å like hverandre, ha hobbyer og lage minner sammen, som venner 

eller som familie. 

Gamere har rapportert at den sosiale siden ved gaming er viktig for dem, og er en av de 

sterkeste motivasjonene for å delta i spill (Frostling-Henningsson, 2009; Jansz & Martens, 

2005; Jansz & Tanis, 2007). Dette er noe spillutviklere er klar over, og spill utvikles dermed 

for å utnytte den sosiale arenaen til det ytterste, hvor de inkluderer ulike aspekter som gjør 

det lett, naturlig eller til og med obligatorisk å spille sammen med andre. Multiplayer 

innebærer også å kommunisere med andre gamere, og normen i dag er voice-chat hvor 
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spillere snakker sammen. Et headset er et krav for enhver spiller som spiller multiplayer. 

Kommunikasjon og samarbeid er ofte en helt essensiell del av spill som blir utviklet i dag. 

Videospill er dermed en fritidsaktivitet som legger til rette for å være sosial.  

Et annet punkt som forståelsen av isolasjon ikke tar for seg er hvordan gaming er et sosialt 

fenomen ikke bare på individbasis, men på et samfunnsbasis. Det har vokst frem store og små 

nettverk av miljø og til sammen ligger det et fellesskap og et samhold i gaming som er sosial 

av natur. Nettsidene YouTube og Twitch legger til rette for «lets plays» og strømming av 

videospill. «Lets plays» er YouTube videoer hvor innholdsskapere tar opp video av når de 

spiller, mens de kommenterer valgene der gjør underveis i spillet. Gjennom både YouTube og 

Twitch kan gamere strømme mens de spiller videospill, noe som gjør det mulig å se på mens 

andre spiller, eller dele egen spillopplevelse med andre som ser på mens du spiller. Den store 

forskjellen her er at strømming skjer «live», mens «lets plays» er spilt inn på forhånd. Det har 

vokst opp en enorm underholdningsbransje rundt både  «lets plays» og strømming av 

videospill, og ikke minst har det skapt en stor sosial plattform hvor gamere møtes for å dele 

entusiasme og fellesskap rundt videospill. Hvem som helst kan skape «lets plays» eller 

strømme mens de spiller videospill, noe som gjør at miljøet er tilgjengelig for alle gamere. 

Innholdsskaperne er gamere selv, som igjen gjør at andre unge gutter kan identifisere seg med 

dem, og dette legger godt til rette for et felleskap med samhold. 

5.2.2 Distinksjon mellom personen og gamingen  

En annen forståelse som går igjen i forskningsfeltet er hvordan det finnes en distinksjon 

mellom virkeligheten og den virtuelle verden. En slik forståelse utelukker ikke forståelsen om 

hvordan gaming er en isolerende aktivitet, men kommer i tillegg. En generell oppfatning i 

forskning og kulturen har vært at det er tenkt at det er et skille mellom virkeligheten og 

videospill, hvor den virkelige og den virtuelle verden er separert fra hverandre, uten noen 

flytende grenser. Det som skjer i den virtuelle verden er ikke en del av virkeligheten, og 

kommer heller aldri til å bli det. Det blir dermed ikke mulig for unge gutter å fullstendig 

kombinere disse to verdene. Denne forståelsen forsterker også forståelsen om gaming som en 

isolerende aktivitet, da det som skjer i den virtuelle verden blir «bortkastet tid», og vil ikke 

kunne brukes på en produktiv måte i den virkelige verden.  
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Men en distinksjon mellom personen og gamingen er ikke reell. Det er heller slik at den 

virtuelle verden er en del av den virkelige verden. Grensene mellom dem er flytende og 

flytter seg stadig. I dagens samfunn med smarttelefoner er vi alle «online» hele tiden. Vi 

kommuniserer umiddelbart gjennom apper som messenger og snapchat. Og det samme 

gjelder spillverden. Når unge gutter logger av spillet eller slår av konsollen, er de fremdeles 

tilgjengelig for kommunikasjon.  

Dette gjelder også relasjoner. Etablerte vennskap i den virtuelle verden er relasjoner med 

andre ekte mennesker, og selv om vennskapet tar plass i et spill er disse relasjonene valide i 

like stor grad som i den fysiske verdenen. Unge gutter lærer hverandre å kjenne på et 

personlig nivå når de spiller sammen. Disse gutter deler en interesse og begynner å like 

hverandre. For mange unge gutter er det det sosiale aspektet som gjør det gøy å spille. For 

meg var det mange ganger ikke spillet i seg selv som trakk meg tilbake til å spille det igjen og 

igjen, men det var gleden i å spille sammen med de andre gamerene jeg hadde blitt kjent med, 

og som jeg hadde etablert vennskap til.  

Unge gutter er ikke adskilt fra gamingen, men påvirker og interagerer istedenfor med miljøet 

i den virtuelle verden i likhet med hvordan det virtuelle miljøet interagerer og påvirker de 

unge guttene.  

5.2.3 Gaming og affekt 

En vanlig forståelse i forskning og samfunnet generelt er gaming som en aktivitet uten affekt. 

Her ser forskning og samfunnet igjen de unge guttene isolert i et mørkt rom uten sollys, og 

helt uten at dette skaper følelser hos dem. Dette henger også sammen med de andre 

forståelsene, ettersom det ligger til grunn en tanke om at gaming er isolerende og er uten 

sosial kontakt som kunne ha vekket følelser hos unge gutter som spiller videospill. 

Forståelsen er at gaming foregår i en adskilt verden som ikke rører ved personen. Når det 

først er snakk om affekter ved gaming er det heller snakk om bekymring rundt hvordan vold i 

videospill øker aggresjon og sinne hos gutter som spiller voldelige videospill. Men det 

stemmer ikke at gaming er affektløst. Som beskrevet i introduksjonen medbringer gaming 
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mye affekt. Videospill bringer med seg affekt i ulike slag, og gjør deg både glad, sint og trist 

bare for å nevne noen følelser. Hver opplevelse er også unik for hver spiller.  

5.2.4 Gaming som en normal fritidsaktivitet 

En forståelse som også er svært utbredt er hvordan det å spille videospill blir sett på som 

bortkastet tid. En slik forståelse henger også sammen med de andre forståelsene av gaming 

som tidligere har blitt beskrevet, ettersom gaming ikke er en del av personen og den virkelige 

verden, og ettersom gaming er en isolerende aktivitet. En slik forståelse legger det til grunn at 

gaming ikke er noe produktivt, og ikke bidrar til noe spesielt positivt. Gaming stiller i denne 

forståelsen ikke som en fritidsaktivitet på linje med andre aktiviteter som fotball, eller henge 

med venner. Unge gutter som spiller videospill anses dermed ikke å ha en sunn eller valid 

hobby eller fritidsinteresse. De unge guttene «kaster bort» tiden sin, blir det heller sagt. Men 

dersom vi anvender et kulturpsykologisk perspektiv kan det tenkes at gaming ikke er en så 

veldig annerledes fritidsaktivitet enn andre fritidsaktiviteter.  

5.2.5 Videospill med moraliserende funksjon 

Videospill lærer trolig bort noe, uansett om det er intensjonelt eller ikke. Gjennom et 

kulturpsykologisk perspektiv trer det frem en forståelse av at videospill på lignende måte som 

filmer og tv-serier er videospill istand til å videreformidle budskap og verdier til de som 

spiller. Disse verdiene er gjerne ikke tydelige med mindre forskning setter seg inn i hvert 

enkelt videospill. En videreformidling av budskap og verdier, og en forståelse av hva som er 

rett og galt er gjerne spesielt tilfellet ved spill som er story-drevet. 

For å ta et eksempel kan vi igjen se på spillet Red Dead Redemption 2. Som Morgan kan 

spilleren velge å interagere som en «good guy» eller «bad guy», og disse handlingene 

påvirker spillerens omdømme gjennom spillet. Det finnes et «ære» barometer som justerer 

seg etter hvert som spilleren gjør gode eller slemme handlinger. Spilleren kan velge å snakke 

nedlatende og trakasserende til andre ikke-spillbare karakterer, rane dem, eller myrde dem. På 

den andre siden kan spilleren hilse pent på dem og la dem fortsette videre på sin egen 

fredfulle ferd. Karakteren Morgan får også et godt omdømme dersom spilleren velger å 

donere penger og hjelpe andre karakterer i nød. Omdømme er også påvirket av hvordan 
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spilleren behandler dyr. Som Morgan har spilleren muligheten til å jakte på dyr og selge kjøtt 

og pels til slakteren i nærmeste by. Men dersom spilleren som Morgan dreper dyr uten å ta 

med deg pels og kjøtt går derimot omdømmet til Morgan nedover på skalaen. Det er også 

viktig å ta godt vare på hesten Morgan rir på, og dersom Morgan behandler hesten godt 

gjennom å mate den, vaske den og klappe på den knytter Morgan og hesten raskere bånd 

mellom hverandre. Dersom spilleren intensjonelt dreper Morgans egen hest eller lar den lide i 

nød uten å hjelpe den vil dette også påvirke omdømmet til Morgan i negativ retning.  

Basert på om Morgan har godt eller dårlig omdømme vil visse karakterene reagere forskjellig 

til ham. Dersom Morgan har et dårlig omdømme vil andre karakterer bli redde for han og 

være på vakt for at han skal forsøke å rane eller myrde dem. Dersom Morgen har et godt 

omdømme vil de hilse pent og gi han rabatter i sine butikker og lignende. Dette legger tilrette 

for å kunne spille slik spilleren ønsker, men spillet straffer spilleren dersom Morgan har 

dårlig omdømme, og belønner spilleren dersom Morgan har et godt omdømme. Et slikt 

belønningssystem formidler et budskap om at det alltid lønner seg å gjøre gode handlinger. 

Det vil gjerne ta lenger tid å tjene penger dersom spilleren velger å spille som en hederlig 

Morgan, men i det lange løpet tjener spilleren mer penger, og spilleren får også tilgang på å 

kjøpe eksklusive gjenstander dersom han eller hun spiller hederlig. Med et godt omdømme 

får spilleren også mulighet til å spille noen ekstra «good guy» baserte scener. 

5.3 Fra 'skadelig' og 'problem' til 'meningsfull aktivitet' 

Et kulturpsykologisk perspektiv er mer interessert i å løfte frem styrker og ressurser hos 

individer i et gaming-miljø istedenfor å problematisere individet. I den populære psykologien 

gjøres nemlig det motsatte: forskning tillegger skyld hos gameren, de unge guttene som sitter 

å spiller videospill og «kaster bort» tiden sin blir problemet. Som illustrert gjennom teksten 

har forskningsfeltet og det vestlige samfunnets holdninger rundt gaming vært preget av en 

frykt og forståelse av at gaming er et «problem» som medfører seg skadelighet i forhold til 

fysisk og psykisk helse, relasjoner, aggresjon, akademiske prestasjoner osv. Dersom vi 

anvender et kulturpsykologisk perspektiv på dette forstørrelsesglasset kan det observeres at 

gaming er mer enn det ved første øyekast ser ut som. Kulturpsykologien gir rom for diversitet 

og en endring av normalitet. Når forskning i tradisjonelt anvendt psykologi forsøker å 
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identifisere hvordan gaming er skadelig og problematisk, og forsøker å finne hvilken 

variabler som på et interpersonlig nivå bidrar til dette, er et kulturpsykologisk perspektiv mer 

opptatt av å se på hvorfor dette er tilfellet, på mikro, meso og makro-nivå. 

Hussain og Griffiths (2009) gjennomførte en kvalitativ tematisk analyse av gamere sine 

opplevelser og fant at selv om gamere forteller at de spiller veldig mye (excessively), tenker 

de ikke selv at de kaster bort tiden sin. De beskriver gaming som en hobby. Dette belyser et 

viktig poeng om gaming som en fritidsaktivitet. Gaming kan være en hobby på samme måte 

som idrett og sport, kunst, musikk. Det kan argumenteres at det å spille videospill er en like 

valid hobby som det å for eksempel tegne, fiske, lese bøker, strikke, spille lagidrett? «Time 

you enjoy wasting is not time wasted» heter et sitat fra ukjent kilde. Å lese bøker er en 

sittestillende aktivitet i likhet med gaming, og ikke er det en spesielt sosial aktivitet. Men 

likevel blir ikke aktivitetene som lesing av bøker uglesett eller problematisert slik gaming 

blir, gjerne fordi å lese bøker blir sett på som «positivt» og bryter ikke med forventinger som 

tillegges ungdommer.  

Kvalitative studier og intervjuer av gamere vil gjerne belyse hvordan gaming for mange 

gutter oppleves som en meningsfull aktivitet. Som i Hussain og Griffiths (2009) kvalitative 

analyse, fant de individets personlige erfaring, noe som innebærer hvordan gaming er 

meningsfullt for unge gutter og gamere forøvrig. Videospillene har betydning for de unge 

guttene, og kan spille en viktig rolle i deres liv og livsglede. Dessverre finnes det ikke et 

mangfold av kvalitativ forskning på gaming i dagens forskningsfelt som kan belyse et slikt 

perspektiv.  

5.4.1 Gaming og agens – mulighet til å iscenesette seg selv?  

Gutter og jenters agens (agency) er troen om at de har mulighet og evne til å påvirke viktige 

situasjoner, og for hvordan han eller hun kan tilnærme seg eller unngå disse. Agens innebærer 

også ens nivå av motivasjon og utholdenhet, samt ens trivsel (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, 

Loftus, Wagenaar, 2009). En følelse av agens kan øke eller dempe betingelser et individ 

møter, og kan dermed påvirke hvordan gutter og jenter begir seg ut på ulike situasjoner.  
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Gaming gir muligheter og agens, hvor unge gutter har et åpent handlingsrom for å kunne 

agere på ønskede muligheter. Disse mulighetene finner gameren selv, og videospill legger 

opp til agens hos spilleren. Som gamere har unge gutter mulighet til å sette seg selv i 

egenvalgte roller. I spill har de muligheten til å redigere sitt utseende, velge sine styrker og 

svakheter, velge passende titler og opprette sine unike brukernavn. For å illustrere dette kan 

vi se på medieoppslaget om Mats, en gutt med Duchennes muskeldystrofi som satt i rullestol 

(Schaubert, 2019) . Ved hjelp av videospill fikk Mats muligheten til å gå inn i den virtuelle 

verden å ta på seg roller som adelsmann, helt og detektiv. I den virtuelle verden var ikke Mats 

begrenset av å sitte i rullestol, da ingen visste at Mats satt i rullestol. Han hadde muligheten 

til å være den han ønsket å være, og hans venner i gaming miljøet ble kjent med den Mats 

egentlig var, den indre personligheten han uttrykket i den virtuelle verden.  

I flere multiplayer spill har unge gutter muligheten til å velge roller som passer best til sin 

egen personlighet. For eksempel kan de velge rolle som "support", hvor de er essensiell for å 

helbrede og støtte andre spillere på laget. Dersom dette ikke er noe for den aktuelle kan han 

eller hun velge å være den spilleren som er fremst i feltet hvor oppgaven er å fokusere på å ta 

skade på fienden og beskytte support spillere. Vanligvis finner gamere flere ulike «roller» de 

kan spille i multiplayerspill. Også i singleplayer spill finnes ulike roller gamere kan velge. 

Simuleringsspill gir gode muligheter for å leve seg inn i en simulering av virkeligheten, hvor 

unge gutter får muligheten til å utforske og fordype seg inn i en virtuell verden de ellers 

gjerne ikke hadde hatt tilgang til. Videospill skaper altså unike muligheter til å iscenesette seg 

selv.  

Videospill gir barn, ungdom og voksne en mulighet til agens, og en mulighet til å iscenesette 

seg selv. Unge gutter får muligheten til å være den de vil være, og de får muligheten til å leve 

et virtuelt liv basert på deres egne nære verdier. Unge gutter som gamer får muligheten til å 

oppsøke personer med like interessert, og vennskapene som dannes gjennom videospill fyller 

et sosialt rom istedenfor å tappe det. Gaming er ikke en passiv aktivitet uten agens, slik en 

problemforståelse gjerne ville antatt.  
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5.4 Fra fokus på 'individ' til fokus på sosial praksis og fellesskap 

Som tidligere beskrevet er gaming en sosial aktivitet, både i den virtuelle verden og den 

virkelige verden. Kulturpsykologien innebærer et perspektiv som får psykologien til å skifte 

fokus fra individet og dets problemer, til et fokus på den sosiale praksisen og fellesskapet 

rundt videospill. Ettersom et kulturpsykologisk perspektiv er mindre opptatt av variabler 

rundt individet, og mer opptatt av individet i kontekst, kan vi begynne å se hvordan gaming 

som aktivitet innebærer mange andre mennesker enn den enkelte gameren, og et miljø som 

åpner opp en sosial praksis og et fellesskap. Forskning og samfunnet generelt blir da ikke 

interessert i å utforske bekymringsforståelsen rundt gaming som problem for unge gutter, 

eller videospill som problemet.  

I et kulturpsykologisk perspektiv analyseres gaming gjennom en økologisk linse, altså hvor 

det tas hensyn til mikro, maso og makro-nivåene av systemer rundt individet. Med andre ord 

vil et kulturpsykologisk perspektiv snu seg mot samfunnet, politikken, familien, samt skole- 

og arbeidsmiljø for å forstå gaming og de unge guttene som gamer. Miljøet rundt gaming er 

et sosialt miljø hvor ungdom deltar ikke bare i selve gamingen, men også gjerne i 

fellesskapene på YouTube, Twitch og spesifikke forum. Gjerne er det slik at unge gutter 

foretrekker å delta i de spesifikke fellesskapene som hører til spesifikke videospill, men det 

eksisterer også et overordnet gaming-miljø som inkluderer alle som identifiserer seg som «en 

gamer». Denne tilhørigheten skaper også en opplevelse av å være en del av noe større, gjerne 

et positivt tillegg til gutter og jenters personlige identitet.  

I den kvalitative studien av Hussain og Griffiths (2009) fant de at kun 1 av 5 gamere 

foretrakk å sosialisere i online verdener istedenfor offline verdener, men at gamere så en 

online verden som en hyggelig og tilfredsstillende verden som ga likhet mellom kjønn. De 

fant også at gamere foretok seg «gender swapping», hvor gutter og jenter kan velge å spille 

som det motsatte kjønn. Jenter ønsket å gjøre dette både på gøy, men også for å unngå 

uoppfordrede tilnærminger fra menn. Mange gutter spiller gjerne som en kvinnelige karakter 

på gøy, ettersom de har friheten til det.  
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5.5 Fra 'isolerte' til emosjonelt fortettet aktivitet og emosjonelt betydningsfulle 

fellesskap 

Med gaming som en sosial aktivitet blir forståelsen av gaming ikke lenger sett som en isolert 

og avstumpet aktivitet. En slik forståelse belyser det kulturpsybologiske perspektivet 

gjennom å vektlegge hvordan gaming som system og aktivitet legger opp til sosialisering og 

emosjonelt betydningsfulle fellesskap. Istedenfor å isolere unge gutter i aktiviteten, forsøker 

et kulturpsykologisk perspektiv å se på ungdommen i konteksten, og det innebærer å se på 

systemet og det sosiale rundt de unge guttene.  

5.6.1 Gaming og affekt 

Når det gjelder affekt har kulturpsykologien tidligere sett bort fra det affektive, ettersom det 

tenkes at det er diskurs som skaper mening hos mennesket. Men Wetherell (2012) 

argumenterer for at menneskelig affekt er uløselig knyttet til meningsskaping, med det 

semiotiske og det diskursive. Hun mener de henger sammen, og at det hovedsakelig er 

affekten som knytter mening sammen med objekter og enheter. Det blir derfor feil å tegne 

tykke linjer mellom enheter, tale og tekst, ettersom de er så nært knyttet opp mot hverandre. 

Wetherell (2012) beskriver en affektiv praksis, som tar for seg en stadig «ongoingness» med 

tanke på mønster og prosess. En slik tanke minner oss på at kulturpsykologiske forståelser 

også er opptatt av affekter.  

Den virtuelle verdenen ved gaming åpner opp for emosjonelt oppslukende, narrative 

filmatiske erfaringer. I dag er følelsesmessige erfaringer blitt svært vanlige. Mennesker er 

emosjonelt påvirkbare vesner, og dersom affekt ikke blir ordentlig formidlet eller vekket 

under spillaktiviteten kan det ødelegge for gaming-erfaringen (Gilleade, Dix, Allanson, 

2005). Dagens videospill er mer enn i stand til å videreformidle affekt på like god måte som 

tradisjonell media (f.eks film og bøker). På mange måter er videospill bedre til å vekke affekt 

enn film og bøker er, ettersom videospill er interaktive. I motsetning til tradisjonell media er 

videospill dynamiske, de endrer seg etter hvordan gameren interagerer med dem. En spill-

opplevelse er derfor unik for hver gamer.  
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Kaye og Bryce (2012) fant at sosiale gaming-kontekster forsterker den emosjonelle 

erfaringen av gaming. Sosial gaming oppleves som fornøyelig og gøy, og disse følelsene 

fasiliteres av sosial tilhørighet, nettverking og interaksjoner med venner i en sosial gaming 

kontekst (Kaye og Bryce, 2012).  

5.6 Fra 'klinisk problem' til en del av barn og unges oppvekster 

I motsetning til mainstream psykologi er kulturpsykologien ikke interessert i hvordan gaming 

er et klinisk problem, men er istedenfor opptatt av velferd (wellness). Det som blir viktig er 

hvorvidt unge gutter som spiller videospill har god velferd. Velferd er noe som er lettere å 

utforske ved hjelp av kvalitative design studier, ettersom velferd på mange måter er en 

subjektiv opplevelse. Strukturerte eller semi-strukturerte intervju gir muligheten til å utforske 

denne subjektiviteten, og studere hvordan gamere opplever at videospill påvirker deres liv på 

godt og vondt.  

5.7.1 Gaming og identitet 

Det å identifisere seg som en «gamer» kan for mange unge gutter være en viktig del av 

hvordan de opplever seg selv som person. Gaming er for mange en forlengelse av identiteten, 

ikke bare en hobby. Å erfare å bli en dyktig spiller kan være en viktig kilde til 

mestringsfølelse. I disse dager har det dukket opp en rekke yrker som er knyttet til eller som 

passer bra til å ha erfaring med videospill. For eksempel er «e-sport» en ny sportsgren hvor 

gutter og jenter spiller på lag i turneringer. E-sport kan sammenlignes med all annen sport i 

den grad de tilbyr underholdning og er en mulig arbeidskilde. Nettsider som YouTube og 

Twitch har millioner av seere som henter underholdning i å se på at andre spiller videospill. 

Gamerene som tilbyr underholdningen kan på denne måten skaffe seg en inntekt via disse 

nettsidene. Det å spille videospill fører så med seg et felleskap med andre gamere, hvor disse 

nettsidene blir et møtested for å treffe nye mennesker og potensielt vennskap. 

5.7.2 Et samfunn i endring - gaming som en anerkjent fritidsaktivitet for unge gutter 

Et kulturpsykologisk perspektiv er opptatt av å undersøke den sosiale etikken over den 

individuelle etikken. Da vil fokuset istedenfor ligge på frigjørende verdier og sosial endring.  
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I samtid som vi setter gaming i lys av et kulturpsykologisk perpektiv er det nødvendig å 

anerkjenne at kulturen er i stadig endring, og vi kan se en spesielt spennende ending i 

hvordan gaming utvikler seg som fritidsaktivitet.  

De som vokste opp før gaming ble til en «vanlig» fritidsaktivitet har mindre kunnskap om 

hva videospill er, og har gjerne ikke erfaring med å spille videospill selv. Individer fra 

generasjoner som vokser opp med videospill kjenner til hva gaming innebærer. De har mer 

kunnskap innenfor feltet, og gjerne også mer forståelse for hvordan gaming kan være en 

normal og valid fritidsinteresse. Mens barn og ungdom som vokser opp med å spille tenker 

på dette som en normal og harmløs aktivitet, opplever foreldrene frykt for hvilke negative 

effekter deres barns gaming vil påføre dem, som vi har sett. Men etter hvert som 

forskningsfeltet ikke klarer å finne noen urovekkende funn, ser vi en bevegelse mot en mer 

nøytral grunnholdning og muligheter for positive effekter ved gaming, hvor foreldre blir 

mindre bekymret for gaming som fritidsaktivitet. Barna som vokste opp med gaming har 

også selv gjerne blitt foreldre, og de gamle problemfokuserte forståelsene fases muligens ut.  

Gaming blir i stadig større grad en aktivitet som anerkjennes som betydningsfull i hverdagen 

til unge gutter og jenter, på linje med andre fritidsaktiviteter. Ikke bare er gaming blitt mer 

vanlig, ferdigheter og kompetanser de som liker å game har utviklet gjennom gamingen er i 

større grad blitt ferdigheter og kompetanser som blir etterspurt i arbeidslivet. Mulighetene er 

flere, men unge gutter kan blant annet satse på å spille som profesjonell gaming-utøver, eller 

de kan forsøke seg som innholdsskaper (content creator) på Twitch og YouTube. YouTube er i 

dag så stort, at kjente skuespillere som Jack Black kaster seg på trenden og lager sine egne 

«gaming kanaler».  
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6.0 Avslutning 

I tråd med at videospill blir en stadig mer populær fritidsaktivitet blir det desto mer 

nødvendig å forstå hvilken betydning slike spill har, spesielt for barn og unge. Som jeg har 

vist i oppgaven er gaming en aktivitet knyttet til mange bekymringer. Ved å ta i bruk et 

kulturpsykologisk perspektiv har jeg i oppgaven forsøkt å løfte frem alternative forståelser av 

gaming.  

Når teknologien utvikler seg, så endrer det også betingelsene for gameren. Når videospill 

forflyttet seg fra spillehallene til hjemmet, var ikke lenger gaming privatisert og tilgjengelig 

for alle, men det oppstod nye bekymringer rundt gaming som fenomen. Nå ble gaming en 

usosial aktivitet hvor unge gutter buret seg inne på et rom uten kontakt med dem rundt seg, 

og foreldre og utenforstående bekymret seg over hvordan dette ville prege utviklingen hos 

gutter som spilte videospill. Ulike bekymringer har vært aktuelle til ulike tider, og dagens 

bekymringer har vært høyst aktuell i debatten og forskningsfeltet. På 80-tallet var samfunnet 

bekymret for om ikke rockemusikk ville føre til økt aggresjon og vold hos lytteren, og det 

kan virke som denne frykten har forflyttet seg fra rockemusikken på 80-tallet til videospill på 

2000-tallet. Er det slik at samfunnet trenger «en å skylde på», en syndebukk som kan forklare 

eventuelle negative endringer særlig hos unge gutter? Forståelser av gaming som aktivitet har 

gjort at mange foreldre bekymrer seg for sønner og døtre som har gaming som fritidsaktivitet. 

Men er det virkelig grunn til bekymring? Og når er det i så fall grunn til bekymring? 

Ettersom demografien av gamere i hovedsak er gutter, blir problematisering rundt gaming 

gjerne knyttet til både kjønnsroller og forventninger til det som betraktes som sunn og normal 

utvikling av gutter. Det kan virke som at det gjerne ikke er unge barn samfunn og forskning 

er mest bekymret for med tanke på gaming, men gutter i alderen rundt 14-25 år, hvor det 

gjerne er foreldre som er bekymret. Grunnen til dette er gjerne fordi det er gutter i denne 

alderen som spiller mest videospill, og ungdomstiden er en periode vi tenker på som svært 

viktig for utviklingen til voksen alder. Det er i ungdomsalderen at gutter og jenter løsrives fra 

barndommen, drar bort fra hjemmet og familien og skaper nye relasjoner med jevnaldrende. 
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Hvordan skal det gå med de guttene som ikke tar del i jevnaldringsfellesskapet? Som 

beskrevet i oppgaven er forståelser av gaming som en lite sosial aktivitet som foregår 

innendørs misvisende. For mange som gamer er gaming en fritidsinteresse de opplever som 

sosial ettersom de gamer med venner og på den måten opplever at gaming er å være sammen 

med venner. Det å være sammen med venner online, uten nødvendigvis å være tilstede i det 

samme rommet, blir ikke anerkjent som «sosialt» på samme måte. Et kulturpsykologisk 

perspektiv løfter frem personen i kontekst, altså den sammenhengen unge som spiller 

befinner seg i. Og denne sammenhengen er ofte en kontekst som innebærer jevnlig kontakt 

med andre mennesker, gjerne venner. Dersom gutter som spiller videospill isolerer seg fra et 

fellesskap i den fysiske verden, tar de likevel del i et fellesskap i den virtuelle verden. Det 

virtuelle fellesskapet kan på mange måter være sammenlignbart med fellesskapet i den 

virkelige verden. Det er et fellesskap av virkelige mennesker og relasjoner som oppleves som 

betydningsfulle - selv om man ikke nødvendigvis har møtt hverandre utenfor spillet. Det er 

slike forståelser av hva som anses som «sosialt» kulturpsykologien blant annet hjelper oss til 

å bli oppmerksomme på.   

Etter å ha satt meg inn i forskning på gaming sitter jeg igjen med en bredere kunnskapsbase 

og forståelse for gaming på både godt og vondt. Konklusjonen tar derfor ikke sikte på å 

fastslå om gaming er enten positivt eller negativt for unge som har dette som fritidsinteresse. 

Snarere er kunnskapen fra denne oppgaven at betydningen av gaming ikke er svart eller hvitt. 

Gaming er en aktivitet med mange fasetter. Basert på forskningen som jeg har løftet frem i 

denne oppgaven vil det sannsynligvis finnes en liten sjanse for å utvikle spillavhengighet ved 

å spille videospill. Det er usikkert om voldelige videospill gjør spillere mer aggressive, da 

forskningsfeltet ikke kommer til konsensus ved de eventuelle svært små effektene. 

Overdreven gaming kan for enkelte komme på bekostning av andre funksjoner av livet som 

helse, akademiske prestasjoner og jobb. På spørsmål om gaming kan være skadelig gir ikke 

forskningen et klart svar på dette.  

Basert på hva forskning har funnet vil det imidlertid være positivt for både foreldre og barn 

dersom foreldre har kunnskap og forståelse av hva gaming er. Det vil gagne både foreldre og 

barn når foreldre vet om hva som faktisk skjer i den virtuelle verden, og videospill kan bli et 
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felles kunnskapsfelt og samtaleemne. Videospill blir først et bekymringsmoment når det 

begynner å forstyrre andre funksjoner i livet. Dette ser imidlertid ikke ut til å være tilfelle ved 

de fleste barn og ungdom, og i ytterligere mindre grad når foreldre og voksne rundt er 

involvert i barns spillverden. 

Det som stort sett har blitt bemerket innenfor forskning er at de aller fleste ikke har en 

redusert funksjon av å spille videospill, selv om de spiller mange timer i uken. Ikke bare det, 

men videospill tilbyr enormt mange fordeler, ikke bare underholdningsverdi. Gaming gir en 

plattform for læring, og kan dermed brukes som verktøy i blant annet akademiske miljø og i 

helsesektoren. Gaming gir muligheten til å være sosial, møte nye mennesker å etablere 

relasjoner som utvikles til vennskap. Gaming er meningsfullt, og kan være en viktig 

ingrediens for mange menneskers lykke.  

Gjennom å belyse gaming i et annet perspektiv ligger et budskap i å formidle andre 

forståelser som ikke trenger å være problemfokuserte. Et mål ved oppgaven var å belyse 

gaming i et perspektiv som var ikke-dømmende, men åpen, anerkjennende, og interessert. En 

tilnæring som forsøker å forstå gaming kan se på fenomenet uten briller som fargelegger eller 

forstyrrer oppfattelsen. En «ikke-dømmende tilnærming» gir muligheten til å se videospill for 

hva det virkelig er, ettersom et slikt perspektiv ikke er overskygget av problematiserende 

forståelser. Når videospill blir sett på i et nøytralt lys, kan videospill som aktivitet også 

likestilles med andre fritidsaktiviteter. Å game blir en hobby som er like valid som for 

eksempel strikking eller å spille fotball. Videospill er ikke «bare bortkastet tid», men heller en 

alternativ arena for utvikling av ferdigheter og underholdning. En økt forståelse hos foreldre 

kan også gjøre opplevelsen av å spille videospill til en delt opplevelse mellom foreldre og 

barn, og som tidligere beskrevet i oppgaven er videospill for mange familier en felles 

aktivitet.  

En mindre dømmende tilnærming åpner opp for at de positive effektene av videospill 

anerkjennes, og det blir mulig å utnytte videospill og dets potensiale for helse og læring. 

Kanskje blir det viktigste med en ikke-fordømmende tilnærming nemlig en nyansering av hva 

gaming er og gjør. Å spille videospill innebærer både negative og positive effekter, som det 
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meste i livet gjør. Det handler gjerne om en balanse i mengde spilling og prioritering av andre 

deler av livet. Å spille videospill er ikke det samme som å forsømme andre aktiviteter, selv 

om det for en liten gruppe gjerne kan bli slik. Gaming som fritidsaktivitet er ikke en perfekt 

aktivitet. Videospill har sine svakheter, men det har også sine styrker.  

Hvordan kan kunnskapen som blir lagt frem i oppgaven brukes av psykologer som møter 

barn og ungdommer som identifiserer seg som gamere eller spiller videospill på fritiden? 

Med en bredere kunnskap og forståelse av hva gaming er og gjør kan det åpne opp for mer 

ikke-dømmende tilnærming av videospill, og en aksept av videospill som en vanlig 

fritidsinteresse. På denne måten kan unge gutter føle seg sett og hørt, uten å føle på at 

fagpersoner og foreldre ugleser deres interesser. En slik forståelse kan gjøre det lettere å 

etablere kontakt og allianse med klient i en klinisk setting, og det kan skape et miljø som er 

avvepnende og som legger til grunn en ytterligere trygghet for klienten. Å vise interesse og 

åpenhet for gaming som en valid fritidsaktivitet på linje med andre typiske aktiviteter kan 

være et viktig moment for å forstå hvor klienter kommer fra, og hva det er de faktisk 

opplever.  Når voksne som ikke selv spiller videospill likevel forstår at gaming innebærer 

kontakt med jevnaldrende og etablering av sosiale relasjoner kan det føles tryggere å 

akseptere at unge gutter sitter å spiller videospill istedenfor å «henge med venner» utenfor 

hjemmet.   

Forskningen beveger seg i skrivende stund i retning bort fra problemfoståelsen, mot en mer 

undrende og åpen tilnærming. De siste tiårene har det åpnet opp en flom av forskning som 

har fått øynene opp for hvordan videospill gir positive effekter. Det er viktig at forskning 

forsøker å ha et objektivt perspektiv, slik at den ikke blir fargelagt av å forsøke å bekrefte 

personlige hypoteser, og ikke utelukker ulike forståelser.  

For å skaffe alternative og økologiske forståelser av videospill og gamere vil det være et 

behov for mer kvalitativ forskning, noe som tidligere beskrevet at det er mangel på innenfor 

forskning på gaming. Kvalitative undersøkelser og studier kan fordype seg i feltet og gi en 

ytterligere forståelse som kvantitativ forskning ikke kan. Slike undersøkelser vil trolig også 

opprette flere spørsmål, noe som kan lede til en bredere forgreining av forskning og 
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forståelser. Gaming er et komplekst fenomen, og vi trenger å ta i bruk flere mulige 

tilnærminger for å skaffe et så helhetlig bilde av fenomenet som mulig. Det er mye vi enda 

ikke vet om gaming, og det vil alltid være behov for mer kunnskap.  
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