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Ni av ti barn 
mellom 9-16 år oppgir 

at de spiller dataspill 
på fritiden.

4/10
BARN HAR SPILT SPILL 
DATASPILL SOM ER MERKET 
MED ALDERSGRENSE 18 ÅR



Aldersgrenser
4 av 10 barn og unge i alderen 9-16 år 
har spilt dataspill med 18 års alders-
grense. 

Flere gutter enn jenter har spilt spill 
med høyeste aldersgrense. 

2 av 10 av barn i alderen 9-11 år har 
spilt et dataspill med aldersgrense 
18 år. 

Hyppighet
9 av 10 barn oppgir at de spiller 
dataspill på fritiden. Alle gutter spiller, 
men også 9 av 10 jenter oppgir at de 
spiller dataspill.

Plattform
4 av 10 barn og unge spiller på 
nettbrett. I 2012 var det kun 2 av 10 
som gjorde dette.

Nettbrett er mer vanlig blant 9-11 
åringer, mens spillkonsoller og 
smarttelefoner er mer vanlig blant 
de i alderen 12-16 år.

FAktA

Vil du vite mer om merkeordningen 
PEGI eller problemspilling, gå til

www.medietilsynet.no/dataspill

De mest populære spillene
topp 5 for begge kjønn 

Blant guttene går Minecraft, Fifa og GtA 
igjen i alle aldere, mens det blant jentene 
er kun Hay Day som ligger på topp 5-
listen for alle jenter.

1/2
foreldre mener at 
aldersgrensene 
på spill er riktige

2/10
2 av 10 av barn i alderen 
9-11 år har spilt et data- 
spill med aldersgrense 
18 år

PÅVIRKNING
2 av 10 barn tror at dataspill kan 
påvirke barn slik at de blir avhengige. 
Det er særlig jenter i alderen 9-11 år 
som mener dette.

MOVIESTARPLANET
MINECRAFT
HAY DAY
INSTAGRAM
SNAPCHAT

Gutter
9 –11 ÅR

MINECRAFT
FIFA
CLASH OF CLANS
gTA
SUPER MARIO

FIFA
GTA
BATTLEFIELD
CALL OF DUTY
MINECRAFT

Gutter
15 –16 ÅR

Jenter
9 –11 ÅR

Jenter
15-16 ÅR

CANDY CRUSH
HAY DAY
SIMS
GTA 
FIFA

PROSENt

1 av 5 i alderen 9-16 år tror dataspill 
kan ha en voldelig påvirkning på barn. 
Det er flere jenter, enn gutter som 
mener dette. 

FORELDRE MENER
1 av 2 foreldre mener at aldersgrensene 
på spill er riktige, og 6 av 10 foreldre 
svarer at de alltid følger dataspillets 
aldersanbefaling. 

Kilde: Medietilsynets Barn og medier 
2014 og Foreldre om småbarns 
mediebruk 2014.


