
EN FORÆLDREGUIDE

BØRN, UNGE

OG COMPUTERSPIL 



Computerspil henvender sig til mange 
forskellige aldersgrupper.

Flere og flere voksne spiller compu-
terspil, og den gennemsnitlige com-
puterspiller er i dag over 30 år. 

Der bliver udviklet en række spil, som 
udelukkende henvender sig til voksne 
og derfor er det vigtigt, at man tjekker 
de spil, man køber til sine børn.

Siden 2003 har aldersmærker på 

spillenes æsker vejledt om, hvorvidt 
et spil kan virke skræmmende for 
forskellige aldersgrupper. Aldersmær-
kerne er vejledende.

Spilbranchen arbejder målrettet på at 
promovere og understøtte aldersmær-
kerne. Mærkerne er blevet integreret i 
spilkonsollerne Xbox One, Switch og 
PlayStation 4, så forældre og børn har 
mulighed for at begrænse adgangen 
til bestemte spil.

En forældreguide

D



De fleste spil kan idag købes direkte 
på nettet via computeren, spilkonsol-
lerne eller smartphones og tablets.
Sidst i denne håndbog finder du en 
guide til, hvordan de mest populære 
spilkonsoller kan sættes op, så ad-
gang til at spille og købe spil begræn-
ses.

Læs også de generelle gode råd om 
børn, unge og computerspil her på 
siderne eller besøg os på angi-nordic.
com og medieraadet.dk

ANGI Nordic
Medierådet for Børn og Unge
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•  49% AF BØRN, DER SPILLER COMPUTERSPIL, 
SPILLER SAMMEN MED VENNER I HJEMMET

•  47% SPILLER SAMMEN MED VENNER ONLINE

•  38% SPILLER MED FAMILIEN

•  26% SPILLER ALENE

•  67% MENER AT COMPUTERSIL GIVER DERES 
BØRN BEDRE SPROGFÆRDIGHEDER 

•  30% FANDT AT COMPUTERSPIL GIVER DERES 
BØRN BEDRE SOCIALE FÆRDIGHEDER

•  KUN 10% AF FORÆLDRENE SER BØRNS BRUG 
AF COMPUTERSPIL SOM NOGET NEGATIVT

Undersøgelse foretaget af Opeepl blandt 500 danskere mellem 30 og 60 år 
med hjemmeboende børn, der spiller computerspil
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ANGI Nordic har udarbejdet otte gode råd om børn, unge og computerspil:

ENGAGER DIG
Engager dig i dit barns spilverden. Tal sammen om det, dit barn oplever gen-
nem computerspillet. Hjælp dit barn til at forholde sig realistisk til det, han eller 
hun ser og hører. Spil gerne sammen med dit barn.

LÆR AF DIT BARN
Ved computeren er det ofte børnene, som er eksperter. Du kan også lære af dit 
barn, som ved meget fra kammeraterne og skolen.

LAV AFTALER
Lav aftaler sammen med dit barn om hvor meget, der må spilles. Indfør fx spil-
lestop en time før sengetid eller spillefri hygge-aftener for hele familien.

STIL COMPUTEREN FREMME
Stil computeren eller spillekonsollen i køkken-alrum eller stue. Så kan
du bedre tage del i dit barns interesser, og du ved, hvad der bliver spillet.

LAV ANDRE AKTIVITETER
Det er godt at holde pause fra skærmen. Spiller børn i mange timer, har de 
brug for at røre sig. Børn, som keder sig uden computerspil, har brug for andre 
lige så spændende aktiviteter i deres fritid.

KEND SPILLENE
Tjek aldersmærkninger og sæt grænser for, hvilke typer af spil, du synes, dit 
barn må spille. Rådfør dig med andre, som kender til spil og husk at piratkopier 
ikke er aldersmærkede.

TAL MED ANDRE FORÆLDRE
Tal med andre forældre om deres holdninger til og regler for computerspil. Del 
erfaringer om spillevaner og spilpolitik med hinanden.

VÆR ET FORBILLEDE
Selvom du ikke selv spiller, kan du godt være et forbillede. Dan dig en holdning 
om spil og tal med dit barn om det. 
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PEGI
ALDERS-
MÆRKNING

PEGI er en forkortelse af ”Pan European Game Information”. Det er et fælles 
europæisk mærkningssystem, der er skabt af spilbranchen og som oplyser for-
ældre, pædagoger og lærere om spils indhold i forhold til børn og unges alder. 
Danmark er blandt de 37 deltagende lande, hvor spiludgivere forpligter sig til at 
mærke spil efter en række fælles kriterier. 

Mærkningen er først og fremmest vejledende og skal ikke tolkes som et forbud 
mod brug af bestemte titler i fx fritidsklubber. Den kan give forældre, pædago-
ger og lærere et pejlemærke om spillets indhold på lyd- og billedsiden.

Alders- og indholdsikoner
Når et spil bliver aldersmærket, udstyres det med alders- og indholdsikoner. 
Aldersikonerne finder man på spillets forside. De angiver den aldersgruppe, 
spillets indhold vurderes at være passende for. Indholdsikonerne finder man på 
spillets bagside. 

Ikonerne angiver de indhold-
skategorier, der har ligget til 
grund for aldersmærknin-
gen. Det er vigtigt at huske, 
at aldersikonerne angiver 
spillets mulige skadelige 
virkninger og ikke er en 
vurdering af egnethed eller 
sværhedsgrad. For eksem-
pel kan et skakspil sagtens 
få en 3+ vurdering, hvilket 
betyder, at det ikke inde-
holder nogen voldsomme 
elementer. Men det er ikke 
ensbetydende med, at børn 
på tre år kan spille det. Manufactured in eu

du SKaL HaVe fOrBindeLSe 

tiL internettet fOr at 

aKtiVere PrOduKtet

EA Swiss Sàrl, Place du Molard 8, 1204 Geneva, Switzerland.

101284101601

internetfOrBindeLSe, OriGin-KOntO, accePt af SLutBruGeraftaLer fOr PrOduKt OG OriGin, inStaLLatiOn af 

OriGin-KLientSOftWare (WWW.OriGin.cOM/dK/aBOut) OG reGiStrerinG Med VedLaGte enGanGSSerienuMMer/-nuMre 

KrÆVeS fOr at SPiLLe OG fÅ adGanG tiL OnLinefunKtiOner SaMt BOnuSindHOLd (HViS der er nOGet). reGiStrerinG 

Med SerienuMMer er BeGrÆnSet tiL Én OriGin-KOntO Pr. SerienuMMer. SerienuMre Kan iKKe OVerfØreS, nÅr de er 

anVendt, OG ViL SOM MiniMuM VÆre GYLdiGe, SÅ LÆnGe OnLinefunKtiOnerne er tiLGÆnGeLiGe. du SKaL VÆre 16 År fOr 

at fÅ adGanG tiL OnLine-funKtiOner OG BOnuSindHOLd (HViS der er nOGet). ea’S fOrtrOLiGHedS- OG cOOKiePOLitiK 

SaMt SerViceBetinGeLSer Kan SeS PÅ WWW.ea.cOM/dK. du Kan finde SLutBruGerLicenSaftaLer OG ØVriGe aftaLer PÅ 

WWW.ea.cOM/1/PrOduct-euLaS. ea Kan trÆKKe OnLinefunKtiOner tiLBaGe Med 30 daGeS VarSeL PÅ 

WWW.ea.cOM/1/SerVice-uPdateS. indeHOLder SOftWare, der indSaMLer data OnLine tiL ViSninG af annOncer i SPiLLet.

© 2014 Electronic Arts Inc. EA, EA-logoet, Maxis, Maxis-logoet, The Sims, The Sims plumbob-design, Origin og Origin-logoet 

er varemærker tilhørende Electronic Arts Inc.

Styr sind, krop og hjerte på 

klogere simmere med unikke 

personligheder og med 

masser af følelser. Skab deres 

historier, og leg med livet som 

aldrig før i The SimsTM 4.

KLOGERE SIMMERE undERLIGERE hIStORIER

www.TheSims.dk 

Byg dine Simmeres Smukke hjem

Konstruér dine simmeres hjem med den innovative 

rumbaserede Byg-funktion, som indeholder nye 

designmuligheder og moderne møbler.

nye Spiloplevelser

Oplev dynamiske muligheder i spillet, når dine 

simmere vækkes til live i farverige levende 

nabolag. Se, del og føj nyt spilindhold til dit 

spil fra Galleriet i The SimsTM 4.

Skab dine unikke Simmere

Skab dine simmeres unikke udseende med 

mode, personligheder, færdigheder og 

gangarter med den nye kraftfulde Lav 

en simmer.

DA

Lyd Tekst Manualen findes i spillet og online

Lyd Tekst Manual tilgængelig online

Tekst Instruktioner i spillet

Lyd Tekst Manual

Lyd Tekst Manualen findes på disken

Lyd Tekst Manual

Lyd Tekst Manualen findes på disken

Audio and Text PS3, x360, PC, Vita Only - Manual Available In-Game and Online

Text Only PS3, x360, PC, Vita Only - Manual Available Online

Sims (Never Localised Audio) PC Only - In-Game Lessons

Printed Manuals Wii, 3DS, PSP, PS2 - Printed Manual

Audio & Text

Text Only

Audio & Text

Text Only

PC Repubs PC Only - Manual on Disc

Language:

SYSTEMKRAV

OPERATIVSYST
EM

PROCESSOR

HUKOMMELSE

HARDDISK

DVD-DREV

DIRECTX

STYRING

LYDKORT
Kompatibilitet med DirectX 9,0c

Kompatibilitet med DirectX 9,0c

Mus og tastaturWindows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 eller Windows 8,1

KRAV
Du skal have forbindelse til internettet for at aktivere produktet

1,8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ eller tilsvarende (spillet kræver 2,0 GHz Intel Core 2 

Duo, 2,0 GHz AMD Turion 64 X2 TL-62 eller tilsvarende i computere med integreret gra�kkort)

Mindst 2 GB RAM

Mindst 9 GB ledig harddiskplads med mindst 1 GB ekstra plads til brugermateriale og gemte spil.

DVD-DREV kræves kun til installation

128 MB RAM på gra�kkortet og understøttelse af Pixel Shader 3,0. Understøttede gra�kkort: 

NVIDIA GeForce 6600 eller bedre, ATI Radeon X1300 eller bedre, Intel GMA X4500 eller bedre

GRAFIKKORT

 Language: da

 Component: ININ

 Game Title: SIMS4

 Artwork Number: 0052

 Platform: pc

 SKU Code: 101284101601

 Customer: Electronic arts

 Job Number: p24992

pXXX pXXX pXXX pXXX

C
YM

K

 TAPESTRY 51-52 Frith Street. London. W1D 4SH

 t: +44 (0)20 7896 3300  f: +44 (0)20 7896 3339

 w: www.tapestry.co.uk
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Aldersikoner
PEGI har fem forskellige aldersmærker: 3, 7, 12, 16 og 18 markeret med sig-
nalfarverne grøn, gul og rød:

Spil indeholder ikke nogen elementer, som vurderes at virke 
skræmmende eller skadelige på børn. Spil markeret med 3 kan 
dog sagtens være for svære for børn på 3 år. Aldersgrænserne  
handler altså ikke om sværhedsgrad.

Spil indeholder elementer, som vurderes at virke skræmmende 
på de yngste. Det kan for eksempel være urealistisk vold mod 
fantasifigurer, og det kan være skræmmevirkninger på lyd- og 
billedsiden. 
 

Spil indeholder ofte mere realistiske voldsskildringer, som for 
eksempel realistisk vold mod fantasifigurer. Aldersmærkningen 
kan også gives på grund af ”umoralske elementer”, som for 
eksempel anstødeligt sprog eller undervisning i pengespil. 

Spil indeholder ofte stærkere skildringer af vold, som for 
eksempel realistisk vold mod menneskelignende figurer. Al-
dersmærkningen kan også blive givet på grund af ”umoralske 
elementer”, som for eksempel brug af stoffer, alkohol og tobak.

 
Spil indeholder ofte meget stærke skildringer af vold eller sex 
som for eksempel tortur, vold mod forsvarsløse mennesker 
eller pornografi. 



Indholdsikoner
Indholdsikonerne angiver hvilke indholdselementer, der har ligget til grund for 
aldersmærkningen. Der er otte af dem med beskrivende tekst:

Vold
Et spil, som er udstyret med dette ikon, indeholder varierende 
grader af voldelige episoder.

Skræmmende
Et spil, som er udstyret med dette ikon, indeholder elementer, som 
kan virke skræmmende på små børn. 

Nøgenhed eller sex
Et spil, som er udstyret med dette ikon, skildrer nøgenhed eller 
sex i varierende omfang. 

Stødende sprog
Et spil, som er udstyret med dette ikon, indeholder stødende 
sprog.

Online
Et spil, som er udstyret med dette ikon, kan spilles med og mod 
andre på internettet

Stoffer
Et spil, som er udstyret med dette ikon, skildrer eller refererer til 
misbrug af hårde stoffer

Diskrimination
Et spil, som er udstyret med dette ikon, har et diskriminerende 
indhold eller skildrer diskriminerende handlinger.

Gambling
Et spil, som er udstyret med dette ikon, opfordrer til eller undervi-
ser i pengespil
 
In-game purchases
Det er muligt at bruge penge i et computerspil, der er udstyret 
med dette ikon.

IN-GAME PURCHASES
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HJÆLP TIL 

FORÆLDRE- 

INDSTILLINGER

Det er idag også muligt at købe spil og elementer til spil (baner, våben, fod-
boldspillere, ekstra udstyr mv.) online direkte fra spilkonsoler som PlayStation 
4, Xbox One og Nintendo Switch.

Når først man har oprettet en profil og indtastet kreditkortoplysninger, er det 
enkelt og brugervenligt at handle via konsollernes butikker (fx PlayStation Net-
work og Xbox Live) eller direkte i de enkelte spil. 

Når man handler via spilkonsollerne, er det virksomhederne bag konsollerne, 
man handler med og ikke de enkelte spiludgivere. Spørgsmål, reklamation mv. 
skal således rettes til Sony (PlayStation) Microsoft (Xbox) og Nintendo (Switch).

Som udgangspunkt kan alle typer spil uanset aldersmærkning købes og afvik-
les, ligesom der ikke automatisk er begrænsning på, hvor mange penge man 
kan bruge.
 
Sådan sætter du begrænsninger på konsollerne
Det er dog nemt at indstille spilkonsollerne, så de kun kan afvikle spil, der pas-
ser til børnenes alder jf. PEGI mærkningsordningen. 

Samtidig kan online-indstillingerne sættes, så børnene ikke frit kan købe ind 
via konsollerne.

Her finder du links til forældreindstillingerne:

Google Play (Android)

iOS (iPhone & iPad)

Playstation

Steam (PC & Mac)

Wii U/3DS (Nintendo)

Windows

Xbox OneD

https://support.google.com/googleplay/answer/6209547?hl=se&ref_topic=3364260
https://support.apple.com/da-dk/HT201304
https://www.playstation.com/da-dk/get-help/help-library/my-account/parental-controls/ps4-parental-controls/
https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=5149-EOPC-9918
https://www.nintendo.dk/faq-nintendo-switch/ns-tilforaeldre/ns-foraeldrekontrol
https://support.microsoft.com/da-dk/help/12413/microsoft-account-what-is-family#
https://support.xbox.com/da-DK/browse/xbox-one/security
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