
EN FORELDREGUIDE



Den gjennomsnittlige videospilleren i 
dag er 30 år gammel, og flere spill er 
laget utelukkende for voksne. Video-
spill gir både underholdning og rom 
for sosialt samvær med venner. Noen 
spill spilles alene, og noen spill invol-
verer tusenvis av spillere på nettet.

Å spille videospill er flott, spesielt hvis 
du har et sett med regler og grenser 
som alle i familien er komfortable 
med.

Denne guiden er en hjelp til å gjøre 
nettopp det.

TRYGT OG  
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5 TIPS FOR 
FORELDRE

A
Sunn spilling i familien: Å spille videospill 
er flott, spesielt hvis du har et sett med re-
gler og grenser som alle i familien er kom-
fortable med.



1. ALDERSKLASSIFISERING
Se alltid etter aldersklassifiseringen på spillpakken eller i den digitale butikken.

2. UTFORSK SPILLET
Prøv å se etter et sammendrag eller en gjennomgang av spillet. Ideelt sett kan 
du spille spillet selv eller spille spillet med barnet ditt.

3. SNAKK OM SPILL
Våk over barna dine når de spiller og snakk med dem om spillene de spiller. 
Forklar hvorfor visse spill kanskje ikke passer.

4. TIDSBEGRENSNINGER
Bli enige om hvor mye tid som kan brukes til å spille spill per uke, og oppmun-
tre barna dine til å ta regelmessige pauser.

5. TRYGG SPILLING
Om nødvendig kan du sette grenser for barnet ditt (aldersklassifisering, tidsbe-
grensninger, pengebruk, online tilgang) ved hjelp av foreldrekontrollverktøy.

Ting du bør vurdere
Hvert barn er forskjellig. Til syvende og sist bør foreldre bestemme hva barna 
deres er i stand til å se eller oppleve:

• Vær oppmerksom på at det i spill kan være mulig å kjøpe ekstra nedlast-
bart innhold. 

• Online spill spilles i virtuelle samfunn slik at spillerne kan samhandle med 
ukjente medspillere. Be barna dine om ikke å oppgi personlige opplysnin-
ger og rapportere upassende oppførsel. 

• Se alltid etter aldersklassifiseringen på spillpakken 

• Prøv å se etter et sammendrag eller en omtale av spillet. 

• Spill videospill med barna dine, det er den beste måten å lære om dem på 

• Bli enige om hvor mye tid som kan brukes til å spille spill per uke. 

• Oppfordre barna dine til å ta regelmessige pauser.

5 TIPS FOR 
FORELDRE

A



PEGI ALDERS-
KLASSIFISERING

B
PEGI (Pan European Game Information) 
tilbyr aldersklassifiseringer for videospill 
– og hjelper foreldre med å ta informerte 
beslutninger når de kjøper videospill

Pegi aldersklassifiseringssystem gir veiledning til forbrukere, foreldre spesielt, 
for å hjelpe dem med å bestemme om de skal kjøpe et bestemt produkt til et 
barn eller ikke.

PEGI er en merking for spill med en anbefalt minimumsalder basert på innhol-
det i spillet.

PEGI-vurderingen vurderer aldersegnetheten til et spill, ikke vanskelighetsgra-
den.

Les mye mer om PEGI på pegi.info



PEGI-ALDERSMERKING

Innholdet i spill med PEGI 3-merking anses som egnet for alle 
aldersgrupper. Spillet bør ikke inneholde lyder eller bilder som 
kan skremme små barn. En veldig mild form for vold (i en ko-
misk forbindelse eller med en barnslig tilgang) er akseptabelt. 
Det må ikke inneholde ufint språk.

Spillinnhold med scener eller lyder som kan virke skremmende 
for yngre barn bør falle i denne kategorien. Svært milde former 
for vold (underforstått, ikke-detaljert eller ikke-realistisk vold) er 
akseptabelt for et spill med en PEGI 7-merking.
 
Dataspill som viser vold av en litt mer grafisk karakter mot 
fantasifigurer eller ikke-realistisk vold mot menneskelignende 
figurer bør falle i denne alderskategorien. Seksuell insinuasjon 
eller seksuell posering kan være til stede, mens ufint språk i 
denne kategorien må være i mild form. Gambling som utføres 
normalt i det virkelige liv på kasinoer eller spillehaller kan også 
være til stede (f.eks kortspill hvor det spilles om penger som i 
det virkelige liv).

Denne aldersmerkingen er brukt når skildringer av vold (eller 
seksuell aktivitet) når et nivå som det ville kunne forventes 
å se i det virkelige liv. Bruken av ufint språk i spill med PEGI 
16-merking kan være mer ekstrem, samtidig med at gambling, 
bruk av tobakk, alkohol eller illegale rusmidler også kan være 
tilstede.

Den voksne merkingen anvendes når voldsnivået når et nivå 
hvor det er avbildning av grov vold, tilsynelatende formålsløs 
dreping eller vold mot forsvarsløse karakterer. Glorifisering av 
bruk av illegale rusmidler og tydelig seksuell aktivitet bør også 
falle inn under denne alderskategorien.
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PEGI-innholdsbeskrivelser

Vold: Spillet inneholder voldsskildringer. I spill med PEGI 7-mer-
king kan dette kun være ikke-realistisk eller ikke-detaljert vold. 
Spill med PEGI 12-merking kan inkludere vold i fantasiomgivelser 
eller ikke-realistisk vold mot menneskelignende karakterer, mens 
spill med PEGI 16- eller 18-merking skildrer mer realistisk vold.

Frykt: Denne beskrivelsen kan finnes på spill med PEGI 7-merking 
hvis det inneholder bilder eller lyder som kan virke skremmen-
de eller vekke frykt hos mindre barn eller på PEGI 12-spill med 
skremmende lyder eller skrekkeffekter (men uten voldelig inn-
hold).

Sex: Denne innholdsbeskrivelsen kan følge med en PEGI 12-mer-
king hvis spillet inkluderer seksuell posering eller antydninger, 
en PEGI 16-merking hvis det forekommer erotisk nakenhet eller 
samleie uten synlige kjønnsorganer eller en PEGI 18-merking hvis 
det forekommer tydelig seksuell aktivitet i spillet. Skildringer av 
nakenhet i et ikke-seksuelt innhold krever ikke en bestemt alders-
grense, og denne beskrivelsen er ikke nødvendig.

Stygt språk: Spillet inneholder ufint språk. Denne beskrivelsen 
kan finnes på spill med PEGI 12- (mild banning), PEGI 16- (f.eks. 
seksuelle uttrykk eller blasfemi) eller PEGI 18-merking (f.eks. 
seksuelle uttrykk eller blasfemi).

Narkotika: Spiller refererer til eller viser bruken av illegale rus-
midler, alkohol eller tobakk. Spill med denne innholdsbeskrivelsen 
er alltid PEGI 16- eller PEGI 18-merket.

Diskriminering: Spillet inneholder skildringer av etniske, religiøse, 
nasjonalistiske eller andre stereotypier som kan oppmuntre til hat. 
Dette innholdet er alltid begrenset til en PEGI 18-merking (med 
sannsynlighet for å overtrede nasjonale straffelover).



Gambling: Spillet inneholder elementer som oppfordrer til eller 
underviser om gambling. Disse simuleringene av gamling refererer 
til pengespill som normalt spilles på kasinoer eller i spillehaller. 
Spill med denne typen av innhold er PEGI 12-, PEGI 16- eller PEGI 
18-merket.

I-spillet-kjøp: Nytt innhold, spillfunksjoner, features og/eller opp-
graderinger til et bestemt spill eller en app tilbys jevnlig til brukere 
i dag. Dersom slike kjøp skjer under spilling, kalles de i-spil-
let-kjøp (eller i-app-kjøp på mobile enheter), men de kan også bli 
gjort tilgjengelig som egne poster i online-butikker utenfor et spill.

IN-GAME PURCHASES



FORELDRE- 
KONTROLL

C
Foreldrekontrollverktøy hjelper foreldre 
med å avgjøre om barnet kan kommunise-
re med andre spillere eller ikke, begrense 
hvor mye tid barnet bruker på å spille vi-
deospill, og angi en maksimal PEGI-alder-
sklassifisering. De lar dem også deaktive-
re kjøp eller sette forbruksgrenser.



Du kan enkelt bruke foreldrekontroll og aldersklassifiseringer til å begrense 
type innhold familien din kan få tilgang til på nettet, og hvor lenge de kan være 
på nettet.

Alle dagens konsoller og håndholdte enheter tilbyr innebygd foreldrekontroll for 
å hjelpe familier med å holde oversikt over spillene de spiller, og hvor lenge de 
spiller dem. Å sette opp disse gir ikke bare foreldre en større grad av kontroll 
over nett og spillaktivitet, men gir familier en mulighet til å bli enige om hvor-
dan og når de vil glede seg over spill. Disse kan automatisk implementeres på 
alle systemer.

For eksempel kan det være lurt å angi en viss spilletid per dag. Ved å gjøre 
dette stoppes et spill automatisk når tiden er ute. I en familie kan dette være en 
god måte å unngå diskusjoner om når du skal slutte å spille.

Ved hjelp av forskjellige foreldrekontroller kan du gjøre følgende:

• Blokkere aldersklassifisering
• Begrense tidsbruk
• Kontrollere utgifter (penger)
• Begrense kommunikasjon

Alle store videospillplattformer gir verktøy til foreldre og foresatte for å admi-
nistrere barns spill.
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KJØP I 
SPILLET

D
Vær oppmerksom på at det i spill kan være 
mulig å kjøpe ekstra nedlastbart innhold. 

10–20 % av videospill klassifisert av PEGI 
inneholder kjøp i spillet



KJØP I 
SPILLET

D
Forstå kjøp i spillet
Kjøp i spillet, noen ganger også kjent som mikrotransaksjoner, er en del av 
videospillmarkedet, men de er langt fra universelle.

Forbrukerne har fortsatt mange valgmuligheter uten å måtte delta i noe forbruk 
i spillet.  Bare 10–20 % av videospill klassifisert av IARC og PEGI inneholder 
kjøp i spillet på årsbasis. De fleste spillere liker å spille videospill uten å kjøpe.

Basert på tydelig eksisterende veiledning kommuniserer bransjen med spillere, 
og sørger for at tilbudene i spillet er i tråd med forbrukerlovgivningen, og at 
spillerne har all den informasjonen de trenger for å føle seg trygge og ha kon-
troll når de bruker penger.

Informasjon om tilstedeværelsen av kjøp i spillet
Alle videospill klassifisert gjennom PEGI, både fysiske og digitale videospill, gir 
informasjon om tilstedeværelsen av kjøp i spillet før kjøp.

I 2020 la PEGI til flere funksjonsbeskrivelser for å gi større åpenhet for kjøp i 
spillet, som inkluderer tilfeldige gjenstander (for eksempel loot-bokser, kort-
pakker eller premiehjul). Denne informasjonen vises som et varsel på fysisk 
emballasje og på digitale butikkfronter.  Det gir en klarere og mer spesifikk 
merking for foreldre og spillere for å indikere om loot-bokser og annen rando-
misert mekanikk (f.eks. loot-bokser, kortpakker, premiehjul) er tilgjengelig før 
kjøp.
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