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Gennemsnitsalderen for en computer-
spiller er 30 år og der findes en lang 
række spil, som er lavet udelukken-
de til voksne. Computerspil er både 
underholdning og socialt samvær med 
venner. Nogle spil skal spilles alene 
og andre spil bliver spillet af tusindvis 
af spillere på samme tid.

Det er skønt at spille computerspil 
– især hvis det foregår under regler 
og aftaler, som alle i familien har det 
godt med.

Denne guide er en hjælp til at få styr 
på netop sådanne regler og aftaler.
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PÅ COMPUTEREN



A
B
C
D

TIPS TIL FORÆLDRE

KØB I SPIL

FORÆLDREINDSTILLINGER

PEGI ALDERSMÆRKNING



TIPS TIL 
FORÆLDRE

A
Computerspiler god underholdning for 
hele familien – især hvis man er blevet 
enig om nogle gode spilleregler, som alle i 
familien har det godt med.



1. ALDERSMÆRKER
Hold øje med aldersmærkerne på spillene, enten på spillets cover eller i beskri-
velsen af spillet i online-butikken.

2. SÆT DIG IND I SPILLET
Prøv at finde en beskrivelse eller anmeldelse af spillet. Det allerbedste vil være, 
at du selv prøver kræfter med spillet sammen med dit barn.

3. TAL OM SPIL
Kig en gang imellem dit barn over skulderen når han/hun spiller computerspil, 
og tal med barnet om spillet og spillets indhold. Forklar barnet hvorfor nogle 
spil måske ikke er egnede for ham/hende.

4. TIDSFORBRUG
Bliv enig med barnet om, hvor meget tid han/hun hver uge må bruge på compu-
terspil. Husk at opfordre barnet til at tage en spille-pause en gang imellem.

5. SPIL SIKKERT
Hvis du finder det nødvendigt, så sæt grænser for dit barn (aldersgrænse på 
spillet, tidsforbrug, forbrug af penge på spil og i spil, muligheder for chat med 
andre spillere i spillene) ved at benytte forældreindstillingerne.

Øvrige overvejelser 
Alle børn er forskellige. I sidste ende er det dig som forælder, der bedst kan 
vurdere hvad der er bedst for dit barn: 

• Vær bevidst om, at nogle spil inde i selve spillet tilbyder ekstra køb af nyt 
indhold

• Online spil bliver spillet i et virtuelt fællesskab, hvor barnet kan chatte med 
ukendte medspillere

• Fortæl dit barn, at han/hun ikke skal dele personlig information med perso-
ner de ikke kender og at de skal rapportere om upassende adfærd

• Hold øje med aldersmærkerne og læs gerne en beskrivelse af spillet
• Spil computerspil med dit barn, det er den bedste måde at lære spillene at 

kende
• Bliv enige om hvor meget tid der må bruges på computerspil
• Motiver barnet til at tage pauser.
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PEGI ALDERS- 
MÆRKNING

B
PEGI (Pan European Game Information) 
leverer aldersklassifikationer for compu-
terspil – og hjælper dermed forældre med 
at træffe informerede beslutninger, når de 
køber computerspil.

PEGI aldersmærkerne vejleder forbrugere, især forældre, og hjælper dem med 
at beslutte, om de vil købe et bestemt produkt eller ej. Aldersbedømmelsen 
bekræfter, at spillet er egnet til spillere i en vis alder.

PEGI vurderer et spils aldersegnethed, ikke sværhedsgraden.

Læs meget mere om PEGI på pegi.info



Hvad betyder mærkaterne?

Indholdet af spil med en PEGI 3-bedømmelse anses for egnet 
til alle aldersgrupper. Spillet må ikke indeholde lyde eller bille-
der, der sandsynligvis kan skræmme små børn. En meget mild 
form for vold (i en komisk sammenhæng eller på en barnlig 
måde) er acceptabel. Der må ikke høres upassende sprog.

Spilindhold med scener eller lyde, der muligvis kan være 
skræmmende for yngre børn, bør falde i denne kategori. 
Meget milde former for vold (underforstået, ikke-detaljeret 
eller ikke-realistisk vold) er acceptable for et spil med en PEGI 
7-bedømmelse..
 
Computerspil, der viser vold af en lidt mere grafisk karakter 
mod fantasifigurer eller ikkerealistisk vold mod menneskelige 
figurer falder i denne aldersgruppe. Seksuelle undertoner eller 
seksuel kropsholdning kan være til stede, mens enhver form 
for upassende sprog i denne kategori skal være mildt. Gam-
bling, som det normalt udføres i virkeligheden i kasinoer eller 
spillehaller, kan også være til stede (fx kortspil, som i virkelig-
heden ville blive spillet for penge).

Denne bedømmelse anvendes, når skildringen af vold (eller 
seksuel aktivitet) når et punkt, hvor det ser ud som det forven-
tes i det virkelige liv. Brug af upassende sprog i spil med en 
PEGI 16-bedømmelse kan være mere ekstrem, mens harsard-
spil og brug af tobak, alkohol eller ulovlige stoffer også kan 
være til stede.

Den voksne gruppeinddeling anvendes, når voldens niveau når 
et punkt, hvor det bliver en skildring af grov vold, tilsyneladen-
de motivløse drab eller vold mod forsvarsløse figurer. Forher-
ligelse af brug af ulovlige stoffer og eksplicit seksuel aktivitet 
bør også falde ind under denne aldersgruppe.
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PEGI-indholdsbeskrivere

Vold: Spillet indeholder skildringer af vold. I spil vurderet som 
PEGI 7 kan dette kun være urealistisk eller ikke-detaljeret vold. 
Spil klassificeret PEGI 12 kan omfatte vold i et fantasimiljø eller 
ikkerealistisk vold mod menneskelige figurer, mens spil, der er 
klassificeret PEGI 16 eller 18, indeholder vold, der i stigende grad 
ser mere og mere realistisk ud.

Skræmmende: Denne beskrivelse kan findes for spil med en PEGI 
7, hvis den indeholder billeder eller lyde, der kan være skræm-
mende for små børn eller på PEGI 12-spil med uhyggelige lyde 
eller skrækeffekter (men uden voldeligt indhold).

Sex: Denne indholdsbeskrivelse kan ledsage en PEGI 12-bedøm-
melse, hvis spillet indeholder seksuelle kropsholdninger eller hen-
tydninger, en PEGI 16-bedømmelse, hvis der er erotisk nøgenhed 
eller samleje uden synlige kønsorganer eller en PEGI 18-bedøm-
melse, hvis der er eksplicit seksuel aktivitet i spillet. Skildringer 
af nøgenhed i en ikke-seksuel kontekst kræver ikke en bestemt 
aldersbedømmelse, og denne beskriver er ikke nødvendig.

Stødende sprog: Spillet indeholder upassende sprog. Denne 
beskrivelse kan findes for spil med en PEGI 12- (milde bandeord), 
PEGI 16- (fx seksuelle udråb eller blasfemi) eller PEGI 18-bedøm-
melse (fx seksuelle udråb eller blasfemi).

Stoffer: Spillet henviser til eller viser brug af ulovlige stoffer, alko-
hol eller tobak. Spil med denne slags indhold bedømmes altid til 
PEGI 16 eller PEGI 18.

Diskrimination: Spillet indeholder skildringer af etniske, religiøse, 
nationalistiske eller andre stereotyper, der kan opmuntre til had. 
Dette indhold er altid begrænset til en PEGI 18-bedømmelse (og 
krænker sandsynligvis national straffelovgivning).



Gambling: Spillet indeholder elementer, der opfordrer til eller lærer 
om hasardspil. Disse gambling-simuleringer refererer til spil, der 
normalt udføres i kasinoer eller spillehaller. Spil med denne slags 
indhold bedømmes til PEGI 12, PEGI 16 eller PEGI 18.

Køb i spillet: Spillet giver spillerne mulighed for at købe digitale 
varer eller tjenester med den virkelige verdens valuta.

IN-GAME PURCHASES
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Forældreindstillingerne giver forældre 
muligheden for at bestemme, om deres 
barn skal kunne kommunikere med andre 
spillere eller ej, hvor meget tid barnet må 
bruge på computerspil, og at indstille en 
maksimal PEGI-aldersklassificering. Det 
giver også mulighed for at fjerne mulig-
heden for køb inde i spillene eller at sætte 
forbrugsgrænser.



Det er ganske nemt, at benytte Forældreindstillingerne til at srtyre den type 
indhold, som din familie kan få adgang til online, og hvor lang tid der kan bru-
ges online.

Alle nyere konsoller og spille-enheder tilbyder Forældreindstillinger/forældre-
kontrol. Dette kan give forældre en større grad af kontrol over diverse online- 
og spilaktivitet, og giver hele familien mulighed for at blive enige om, hvordan 
og hvornår der kan spilles.

Forældreindstillingerne træder automatisk i kraft så snart de er indstillet. For 
eksempel kan du ønske at indstille en vis mængde tid, der kan spilles hver dag. 
Hvis du gør dette, stoppes spillet automatisk, når tiden er gået. I en familiesam-
menhæng kan dette være en god måde at undgå skænderier om, hvornår man 
skal stoppe med at spille.

Forældreindstillinger giver bl.a. mulighed for:

• At begrænse brug af spil baseret på PEGI aldersmærkerne
• At sætte en grænse for hvor meget tid der må spilles
• At styre om og hvor mange penge der må bruges i spillene
• Begrænse mulighederne for at chatte i online-spil

Alle nyere platforme for computerspil tilbyder forældreindstillinger.
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I nogle computerspil er det muligt at købe 
yderligere indhold inde i selve spillet. 

10-20 % af alle computerspil vurderet af 
PEGI indeholder denne mulighed.
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Forstå køb i spil
Køb i spil, også kendt som mikrotransaktioner, er en del af mange computer-
spil, men de er langt fra universelle.

Forbrugerne har fortsat masser af spil at vælge imellem, hvor man ikke kan/
skal bruge ekstra penge i spillet. Årligt er det kun 10-20 % af alle computerspil 
vurderet af PEGI, der indeholder køb i spillet. De fleste personer spiller compu-
terspil uden nogensinde at foretage et ekstra køb.

Computerspil-industrien vejleder og kommunikerer løbende med spillerne og 
sikrer sig, at alle muligheder for køb i spil er i overensstemmelse med forbru-
gerlovgivningen, og at spillerne har al den nødvendige information, de har brug 
for, for at føle sig trygge og i kontrol, når de vælger at bruge ekstra penge.

Mærkning: Køb i spillet
Alle computerspil, der er vurderet af PEGI (både fysiske og digitale computer-
spil), er mærket med  oplysninger om der kan foretages yderligere køb i spillet 
hvis dette er tilfældet.

I 2020 oprettede PEGI nogle nye mærker for at give større gennemsigtighed mht 
køb i spillet. Disse mærker omfatter fx køb af tilfældige genstande (såsom fx 
loot boxes, kortpakker). Oplysningerne vises som en meddelelse på den fysiske 
emballage og i de digitale spil-butikker. Det giver en mere klar og specifik infor-
mation til forældre og spillere, der angiver, om fx loot boxes kan købes i spillet.
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