
Kunskapsstöd om skärmtid, digitala spel och 
spel om pengar riktat till föräldrar och andra 

viktiga vuxna i barn och ungas närhet



Varför tar vi fram det här 
kunskapsstödet? 

Det finns ett behov av stöd riktat till föräldrar och 
andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet som 
skola och föreningsliv. 

Större fokus på föräldrastöd i det spelförebyggande 
arbetet.   

 



Målgrupp och syfte 
Kunskapsstödet vänder sig till personal som möter föräldrar och andra 
viktiga vuxna i barn och ungas närhet

Syftet är att 

• öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas 
närhet om barns skärmanvändning för att förebygga spel om 
pengar. 

• starta givande diskussioner om skärmtid, digitalt spelande och spel 
om pengar. 

• förmedla vikten av vuxnas stöd till barn och unga

• hjälpa aktörer som möter föräldrar med ett material att använda i 
dialog med föräldrar. 



1. Filmer – fyra stycken/åldersgrupp, ca 1- 4 min.

2. Handledning för användning av filmerna

3. Diskussionsunderlag i form av en digital presentation 

4. Broschyr till föräldrar med fakta, tips, stöd och hänvisning 

till professionell hjälp

Vad består kunskapsstödet av?



Filmer 8-12 år 

Alla andra får ju!

Det är ändå ganska 
bra med skärmtid…

Jag är så trött idag!

Kolla mitt nya skin!



Filmer 13-18 år 

Alla andra får ju!

Det är ändå ganska 
bra med skärmtid…Det är ju din och min 

grej! 

Han blev liksom helt 
lost! 







Användning

Fundera över! 

• På vilket sätt kan du använda dig av 
materialet i din yrkesroll?

• Vilka andra verksamheter kan du 
samverka med? 



Här hittar du materialet

Materialet finns att hämta kostnadsfritt på 
Länsstyrelsernas webbplats. Sök på Spel om 
pengar. 

Vi tar gärna emot återkoppling. Mejla: 
Maribel.basualdo.raneskog@lansstyrelsen.se 

mailto:Maribel.basualdo.raneskog@lansstyrelsen.se


Spel som problem eller 
möjlighet? 

Ett samverkansprojekt för att förstå spel, spelande 
och spelkultur bland barn och unga 



Länktips 
 Folkhälsomyndighetens spelprevention.se  vänder sig till dig som arbetar med att 

förebygga spelproblem. Här hittar du kunskap om spelproblem och vägledning 
kring hur problemen kan förebyggas.

 På statens medieråds webbplats hittar du en variation av stödmaterial och verktyg 
som vänder sig till barn och unga, föräldrar och pedagoger gällande barn och 
ungas spelande.   

 Skolverket har samlat material för pedagoger 
 På Prataomspel.se  hittar du material riktad till pedagoger och elevhälsa
 Socialstyrelsen har samlat material till professionella på Spelproblem – 

Kunskapsguiden       
 Stodlinjen.se och Spelpaus.se vänder sig till personer med spelberoende i behov av 

stöd 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/
https://www.statensmedierad.se/pedagogiska-verktyg
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/andts-spel-om-pengar
http://prataomspel.se/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/missbruk-och-beroende/spelproblem/
https://stodlinjen.se/
https://www.spelpaus.se/

