
 

Magnus lavede film om spilleafhængighed:  
”Jeg har lært, hvordan man hjælper nogen, der har spilleproblemer” 
 

 
Folkeskoleelev Magnus Blem 
 

Folkeskoleelev Magnus Blem lavede en film om spilleafhængighed og vandt Center for 
Ludomanis filmkonkurrence - og en klassefest. Læs om hans skoleprojekt.  
 
Magnus Blem gik i 9. klasse på Helsinge Realskole, da han hørte om Center for Ludomanis 
filmkonkurrence The Movie Maker, hvor folkeskoleelever kunne lave en film om 
spilleafhængighed og vinde en klassefest. 
 
”Vi havde projektuge om ludomani i min 9. klasse, og en af lærerne fra klassen fortalte mig om 
filmkonkurrencen. Jeg vidste ikke rigtig noget om spilleafhængighed og ludomani inden 
projektugen. Jeg havde spillet med mine kammerater og kunne også blive bidt af at spille. Jeg 
har bl.a. prøvet at spille roulette på nettet,” siger Magnus. 
  
I forbindelse med projektugen var han inde på Center for Ludomanis hjemmeside og deres 
læringssite Spillerum, hvor han bl.a. så en statistik over unge og spil.   
 
”Der fandt jeg ud af hvor mange unge, der har spilleproblemer, og jeg forstod, hvor store 
konsekvenser det kan få i den unges liv.”  
 
På www.spillerum.com så Magnus også en film om spilleafhængighed. 
 
”Jeg fik lyst at lave noget om emnet. Først skrev jeg en tekst om spilleafhængighed, men min 
lærer opfordrede mig til at lave en film og deltage i Center for Ludomanis Movie Maker 
konkurrence. Det så jeg som en spændende udfordring, og jeg begyndte at lave en film. Min film 
fremlagde jeg for klassen for at vise, hvad der kan ske, hvis man spiller for meget.”  
 
Magnus vandt Center for Ludomanis filmkonkurrence og en fest for hele klassen. Når han ser 
tilbage, synes han, at han har lært meget af projektugen om ludomani og sit filmprojekt.  
 
”Jeg har fået indblik i, hvorfor man spiller, og hvad det kan føre med sig, og jeg har ligesom 
resten af min klasse lettere ved at forstå og tale om spilleafhængighed. Jeg har lært, hvordan 
man hjælper nogen, der har spilleproblemer, selvom det er et tabubelagt emne. Jeg kan tage en 
snak med en ven, der spiller meget, og give et godt råd.” 
 



 

Se Magnus’ film her: http://spillerum.com/film/ludomani-projektopgave 
Se andre film her: http://spillerum.com/film/spillet 
 
Ny konkurrence: Lav en film om spilleafhængighed og vind en klassefest!  
Det er igen muligt for folkeskoleelever ml. 11-17 år at lave en film om spilleafhængighed og 
deltage i konkurrencen om en klassefest til 5.000 kr. Filmen skal uploades på 
www.spillerum.com senest den 1. maj 2014. 
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