
• Nettbasert skytespill.  

• Alle kjemper mot alle til en spiller eller et lag står 
igjen som vinner.

• Også en plattform med forskjellige typer Fortnite-
spill. For eksempel kjøre fly, bil, løpe gjennom 
farlige labyrinter. 

• Gratis, men med kjøpemuligheter. 

• Sosiale muligheter med chat (offentlig og privat), 
grupper og vennelister.

Hva er Fortnite?

Tilgjengelig på: Playstation 4 og 5, Xbox One og 
Xbox Series X/S, Windows, Mac, Nintendo Switch
Spillet har tegneseriegrafikk.

• Vold, skyting.

• Lekevåpen som ligner på ekte 
våpen. 

• Mas om å bruke ekte penger.  

• Chat med fremmede. 

• Utestenging, nettmobbing.

Vær oppmerksom på:

Smarte innstillinger: • Egen foreldrekontroll. 

• Slå av chat og venneforespørsler. 

• Gjør barnets brukernavn anonymt. 

• Filter for ufin språkbruk. 

Vold Kjøp i spill

Alle foto: Epic Games

spillguide til  
foreldre og lærere



Hvem liker du å spille sammen med?

Diskusjonsspørsmål 
med barna

Hva må til for å bli god i dette spillet?Hva liker du med Fortnite? 

Hva kan barn og unge lære?

• Samarbeid, kommunikasjon og taktikk. 

• Reaksjon og planlegging. 

• Navigering i 3D-rom, bygging. 

• Språk (for eksempel engelsk) når barn og unge 
kommuniserer med andre.

Ordliste

Save the world – en historiedel av Fortnite der man 
slåss mot zombier. 

V-bucks – spillvaluta som man bruker for å kjøpe ting 
i Fortnite. 

Battle royale – spillsjangeren til Fortnite, der alle 
kjemper mot alle til en vinner eller et vinnerlag står 
igjen.

Battle pass – sesongkort som gir flere skins og 
v-bucks. Må kjøpes. 

Skin – kostyme som endrer måten spillfiguren, eller 
våpen og utstyr ser ut. 

Solo, duo, squad – avgjør hvor mange som er på ett 
lag i Fortnite. 

Creative – en del av Fortnite der man kan bygge på 
en egen øy. 

Storm – en dødelig storm tvinger spillerne til å 
bevege seg til et stadig minkende spillområde. 

XP – hvor mye erfaring/poeng man har i spillet .

Frister det å kjøpe ting i spillet? 

Les mer på barnevakten.no/spill/fortnite

https://www.barnevakten.no/spill/fortnite/

