
• Et fotballspill der man styrer fotballspillerne på 
et lag. 

• Gjengir fotballsporten på en autentisk måte med 
ekte regler, fotballspillere og lag fra hele verden. 

• Man kan også være fotballtrener og velge 
taktikk, selge/kjøpe fotballspillere, håndtere 
budsjett og så videre. 

• I Ultimate Team konkurrerer man mot andre på 
nett. Her skal man bygge opp et fotballag ved å 
stadig kjøpe og selge bedre fotballspillere. 

Hva er Fifa?

Tilgjengelig på: Playstation 4 og 5, Xbox One og Series S og X, 
Stadia, Windows, Android (Google), iOS (Apple)

• Nettmobbing/ufin kommunikasjon i 
spillchat.

• Kjøpemuligheter. Man kan betale for å få 
bedre fotballspillere i Ultimate Team slik 
at man får et konkurransefortrinn. Her 
kjøper man pakker med fotballspillere, 
men man vet ikke hvilke fotballspillere 
man faktisk får. Innholdet er tilfeldig. 

• Reklame. På samme måte som i 
profesjonell fotball vises det frem 
sponsorer/reklame for sportsutstyr og 
lignende. 

Vær oppmerksom på:

Smarte innstillinger: • Sett passordsperrer for uforutsette kjøp på enheten. 

• Lag avtaler om pengebruk dersom barna skal få kjøpe ting i 
spillet. Eventuelt hvor mye/hvor ofte eller ikke i det hele tatt. 

• Spillet har chat og kontaktlister, og man kan rapportere og 
blokkere brukere.

Kjøp i spill

Alle foto: EA Sports

spillguide til foreldre og lærere

Android



Hva synes du om at man kan betale 
penger for å vinne i Ultimate Team?

Diskusjonsspørsmål 
med barn og unge

Hvilke moduser liker du best i FIFA? 
(Ultimate team/turneringer/Volta)Hva er favorittlaget/favorittspilleren 

din i FIFA? 

Hva kan barn og unge lære?

• Fotballregler, navn på spillere og fotballag.

• Taktikk og planlegging. 

• Budsjett og statistikk. 

• Kommunikasjon og samarbeid. 

• Konkurranse og mestring.

Ordliste

Ultimate team – En egen del av FIFA der man 
bygger opp et fotballag fra bunnen av og konkurrer 
mot andre på nett. Kalles FUT på kortform. 

Fotballkort/pakker – Et tilfeldig utvalg med 
fotballspillere som man kan få ved å spille FIFA, 
eller ved å betale ekte penger. 

FIFA-points – Spillets egen valuta som man kan 
kjøpe for ekte penger. Blant annet kan man kjøpe 
pakker med fotballkort (fotballspillere) og annet 
digitalt innhold.  

Karriere – En måte å spille FIFA på hvor man enten 
er trener for et lag, spiller som hele laget eller en 
enkelt fotballspiller. 

XP – Erfaringspoeng som man får når man spiller 
FIFA. 

Volta – Fotball, men på innendørs eller gatebaner 
med færre spillere om gangen. 

Fortell om den beste kampen du 
noen gang har spilt? 

Les mer på barnevakten.no/spill/fifa-22

https://www.barnevakten.no/spill/fifa-22/

