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GAME
OVER
– EN FILM OM DATORSPELSMISSBRUK
Vi svenskar spelar mest i Europa. Det är inspirerande
och avkopplande. Men när går spelandet för långt?
Vi tittar på de konsekvenser som överdrivet spelande kan leda till. Många vittnar om sömnsvårigheter,
ointresse för fritidsintressen och förlorade vänner,
försämrad hälsa, konflikter i familjen, sämre skolgång
och betyg. Vi lär oss också att se tecken på ett datorspelsmissbruk.
I filmen får vi träffa både f.d. datorspelsmissbrukare,
terapeuter, experter, kuratorer, föräldrar och vanliga
ungdomar som berättar om hur de ser på datorspelande. Vi besöker även en klinik för datorspelsmissbrukare.
Filmen syftar till att förklara vad datorspelsmissbruk
är, vilka som kan vara i riskzonen och ger konkreta
tips och råd för hur man kan undvika eller komma ur
ett datorspelsmissbruk.

Syfte/inlärningsmål
”Filmen var bra och gav bra råd för hur man kan
bli av med beroendet.”
– 17-årig gymnasieelev, Stockholm
”Bra, lärorik, intressant!”
– 17-årig gymnasieelev, Nacka
”Informativ, balanserad, intressant, tydlig – lyfter
inte endast negativa sidor med datorspelande.”
– Gymnasielärare, Nacka

FILMFAKTA

1586KM

Ämne: Samhällskunskap, Idrott och hälsa

• Att lära sig om vad ett datorspelsmissbruk är och
vilka varningstecken som finns.
• Att få konkreta tips om hur man kan komma ur ett
datorspelsmissbruk.

Vill du veta mer?

Gå in på www.kunskapsmedia.se för att se en
trailer. Du kan beställa filmen på hemsidan, via
telefon, e-mail eller genom att skicka in talongen
nedan.
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