Fråga, prata, spela
Tips till föräldrar om dataspel

Fråga
Spel kan se olika ut och finnas på
olika plattformar. I dag kan man spela
digitala spel på mobiler, surfplattor,
datorer och spelkonsoler. Spel kan
spelas helt på egen hand eller tillsammans med vänner över nätet
eller i soffan. Det finns spel som är
actionfyllda, lugna, sociala och äventyrliga. Fråga barnet om spelet, hur
det fungerar och vad barnet tycker om
det. Intressera dig för spelen barnen
gillar, och fråga om barnet spelar med
andra, om det är roligt, eller om barnet
hellre skulle vilja spela något annat.

Minecraft, Mojang

Prata
Även i roliga spel kan det hända
tråkiga saker, och det kan finnas
saker i spelen som barnen behöver
prata om. Be barnet berätta om
spelen som spelas och lär barnet
att vara snäll och visa respekt mot
sina medspelare och motspelare.
Förklara för barnet att det man säger
till andra människor i spelen är lika
mycket på riktigt som det man gör och
säger på skolgården och i annan lek.

Spela
Spel ska vara underhållande, och det
är roligt att spela. Det är aldrig för sent
att som vuxen själv börja spela, och det
ger en ökad förståelse för vad barnen
intresserar sig för och tycker är roligt.
En bra grundregel är att alltid sitta med
när ett spel köps eller laddas ner
digitalt, när det installeras till spelet är
ordentligt igång och man kan börja
spela på riktigt. Då får man som vuxen
en bra överblick över förhandsinformationen som finns i spelet och
man får också en bra inblick i vad det
är för typ av spel.

Knights of Pen & Paper 2, Kyy Games

Att välja spel
På omslaget av alla spel som är släppta på
skiva 2003 eller senare finns en åldersrekommendation.
PEGI:s åldersmärkning (Pan-European Game
Information) skapades för att vägleda föräldrar i
Europa när de köper dataspel till sina barn.
Märkningen lanserades våren 2003 och ersatte ett
antal nationella åldersmärkningssystem med ett
gemensamt system som numera används i större
delen av Europa (30 länder).
Systemet stöds av de stora konsoltillverkarna, bl.a.
Sony, Microsoft och Nintendo, samt utgivare av tvoch datorspel i hela Europa. Åldersmärkningssystemet har tagits fram av den europeiska
branschorganisationen för tv- och datorspel
Interactive Software Federation of Europe (ISFE).

Vad innebär märkningarna?
PEGI-märkningen visas på förpackningens
fram- och baksida och anger en av följande
åldersgrupper: 3, 7, 12, 16 eller 18.
Märkningen ger en indikation om spelets lämplighet med hänsyn till skydd av minderåriga.
Åldersmärkningen anger inte svårighetsgraden eller
hur skicklig man behöver vara för att spela spelet.
Spel med denna åldersmärkning anses lämpliga för
alla åldersgrupper. I den mån det förekommer våld
handlar det om våld i ett komiskt sammanhang.
Barnet ska inte kunna sätta figurer på skärmen i
samband med varelser i verkliga livet, utan de ska vara
helt fantasibetonade. Spel i denna kategori får inte innehålla ljud eller bilder som kan vara skrämmande för små barn. De
får inte heller innehålla grovt språk, nakenhet eller
referenser till sexuell aktivitet.
Alla spel som normalt skulle märkas med 3 men som
innehåller scener eller ljud som kan vara
skrämmande för små barn placeras i denna kategori.
Spel med viss typ av nakenhet kan tillåtas men aldrig i
ett sexuellt sammanhang.
Spel i denna kategori kan innehålla våld av en lite
mer explicit karaktär som är riktat mot fantasifigurer.
Allt våld mot människoliknande figurer eller igenkännliga djur ska fortfarande vara icke-explicit.
Nakenhet av en något mer explicit karaktär får
förekomma. Eventuellt grovt språk måste vara av milt
slag och får inte innehålla några sexuella svordomar.
Denna märkning används när en våldsskildring (eller
sexuell handling) når en nivå som liknar den man kan
vänta sig i verkliga livet. Grovt språk, användning av
tobak eller droger och skildring av kriminalitet kan förekomma i spel märkta med 16.

Vuxenklassificeringen används när våldet når en nivå
där det rör sig om särskilt grova våldsskildringar.

Innehållsbeskrivningar
Med beskrivande symboler på förpackningens
baksida visas de huvudsakliga anledningarna
till att ett spel har fått en viss åldersmärkning.
Det finns åtta sådana beskrivande symboler: våld,
grovt språk, skräck, droger, sex, diskriminering,
hasardspel och onlinespel. Spel märkta från 3 år har
inga innehållssymboler.

SKRÄCK

Spel som kan vara
skrämmande för
små barn

SEX

Spel som skildrar
nakenhet och/eller
sexuellt beteende
eller sexuella
anspelningar

GROVT SPRÅK

Spel som innehåller
grovt språk som t.ex.
svordomar

HASARDSPEL

Spel som uppmuntrar
eller lär ut spel om
pengar

DROGER

Spel som refererar
till eller skildrar
droganvändning

DISKRIMINERING

Spelet skildrar eller
kan uppmuntra någon
form av diskriminering

Los Santos: a sprawling metropolis full
of self-help gurus, starlets and fading
celebrities struggling to stay afloat in an
era of economic uncertainty and cheap
cable TV. Amidst the turmoil, three very
different criminals risk everything in a
series of daring and dangerous heists
that could set them up for life.

VÅLD

Spel som innehåller
skildringar av våld
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ONLINE

Spel som kan spelas
online och därmed
innebär kommunikation med andra
människor

Föräldrainställningar
Användarkonton på digitala handelsplatser som
Steam, App Store, Google Play och de olika
spelkonsolerna (Xbox One, Playstation 4, WiiU
etc.) skall skyddas lika noga som kreditkort. Se
till att kontrollera föräldrainställningar på nya
produkter, och lämna aldrig ut lösenordet.
I föräldrainställningarna kan man även ställa
in vilken ålderskategori av spel barnen får tillgång till och andra säkerhetsåtgärder. Du hittar
inställningarna på respektive plattforms webbsida, under kundtjänst eller support.
En aktuell lista på uppdaterade länkar finns
även på frågaprataspela.se

Google Play
https://support.google.com/googleplay/
iOS
https://support.apple.com/
Playstation 4
http://manuals.playstation.net/
Steam
https://support.steampowered.com/
Wii U/3DS
http://www.nintendo.se/
Windows
http://windows.microsoft.com/
Xbox One
http://www.xbox.com/

Onlinespel
Att spela online innebär en annan
upplevelse av spelandet. Man kan
spela tillsammans med vänner och mot
andra spelare från hela världen. Likt
chatt eller annan kommunikation på
internet bör man vara varsam om man
inte känner den man kommunicerar
med. Uppmuntra ditt barn att vara
försiktig med att lämna ut personuppgifter som hemadress, telefonnummer eller foton till andra spelare.

Toca Life City, Toca Boca

Avsändare
Det här häftet är framtaget i samarbete
mellan Dataspelsbranschen och Surfa
Lugnt för att ge några handfasta råd till
föräldrar och andra vuxna om hur man
närmar sig barns spelande. Dataspel
ska vara roligt och underhållande och
kan vara lärorikt och intresseväckande.
Vi hoppas att fler barn och föräldrar
upptäcker spelens fantastiska värld tillsammans.
Fråga, prata, spela!

Surfa Lugnt
Surfa Lugnt driver ett nationellt
initiativ för att höja skolans och
vuxnas kunskaper och engagemang
kring barns och ungas vardag på
Internet.
1. Våga vara nyfiken - fråga!
2. Ta en liten stund varje dag och prata
om internet med ditt barn! Var där!
3. Spela dataspel, själv och tillsammans med barnet!
4. Våga vara vuxen och sätt gränser tillsammans med ditt barn/ungdom!
5. Var en bra förebild som vuxen!
6. Hjälp till att anmäla om något skulle
hända!

