
spillguide til foreldre og lærere

• En plattform med millioner av spill. 

• Mange typer spill som bilspill, skytespill, fotball, 
restaurantspill, hinderløyper og skrekkspill.

• Gratis, men med kjøpemuligheter. 

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

• Både privatpersoner og selskaper lager disse 
spillene.

Hva er Roblox?

Android

iOS

Tilgjengelig på: Android (Google), iOS 
(Apple), Windows, Xbox One
Spillet har tegneseriegrafikk.

• Skummelt innhold i noen spill. 

• Vold, skyting. 

• Mas om å bruke ekte penger.  

• Chat med fremmede. 

• Utestenging, nettmobbing.

• Spillet samler inn 
personopplysninger.

Vær oppmerksom på:

Smarte innstillinger: • Voksne kan slå av/begrense chat.

• Eget filter fjerner upassende spill. 

• Totrinnsverifisering – slik at andre ikke stjeler 
kontoen til barna. 

Vold Frykt Kjøp i spill

Alle foto: Roblox



Hvem liker du å spille sammen med?

Diskusjonsspørsmål 
med barna

Er det noe med Roblox du synes er dumt, 
eller noe som du ikke liker så godt? Hvilke spill liker du best på Roblox, 

og hvorfor disse?

Ordliste

Robux – man betaler ekte penger for Robux for å 
kjøpe ting i spillet.

Avatar – hvordan spillfiguren ser ut. 

Obby – en type spill som er laget som hinderløyper 
eller labyrinter.

Tycoon – en type spill der man skal lage en forretning 
som tjener penger. 

Account restrictions – foreldrekontroll som stenger 
chat og fjerner upassende spill. 

Server – stedet der man spiller sammen med andre 
på Roblox. Kan være privat eller offentlig. 

Roblox premium – abonnement der man får robux 
hver måned og ting til spillfiguren. 

Trade – å byttehandle gjenstander man har fått i 
spillet. 

Hva kan barn og unge lære:

• Man kan lage egne spill og øve på spilldesign. 

• Samarbeid og kommunikasjon.  

• Noen spill simulerer bruk av ferdigheter fra virkeligheten, 
for eksempel bruk av penger i en restaurant, kjøre tog. 

• Reaksjon, strategi og problemløsing i visse spill.

Les mer på barnevakten.no/roblox

Hva slags spill kunne du tenke  
deg å lage i Roblox?

https://www.barnevakten.no/app/roblox/

