

DATOR- OCH
KONSOLSPEL

på föräldriska

SNABBGUIDE FÖR FÖRÄLDRAR FRÅN STATENS MEDIERÅD


DET HÄR ÄR DATOR- OCH KONSOLSPEL
• Spel som går att spela på datorer (PC, Mac) eller på konsol
(Playstation, Xbox, Nintendo) både offline och online.
• Många spel har både funktioner för chatt och
röstsamtal via headset.
• Finns i många olika former; RPG (rollspel),
MMORPG (Massive Multiplayer Online
Role Playing Game), FPS (First Person
Shooter), MOBA (Multiplayer Online
Battle Arena), RTS (Real Time Strategy,
sandlådespel (icke-linjära spel)
med mera.
Källor:
Problematiskt datorspelande, Statens medieråd
Svenskarna och internet 2017
www.gamereactor.se

VAD GÖR MAN HÄR EGENTLIGEN?
Spelar multiplayer – spelar mot andra människor
runtom i världen.
Chattar och pratar med varandra under
spelets gång.
Spelar i lag och i grupper där användare
online kan spela med och emot varandra.
Spelar spel som inte har ett egentligt slut
utan går ut på att bygga upp världar
tillsammans med andra spelare.
Spelar skjutspel där du, tillsammans med
upp till 60 andra spelare, spelar korta
men många matcher i turneringar.
Spelar sandlådespel ensamma
eller mot andra spelare online.

PRATA GÄRNA MED DITT BARN OM DETTA:
Har du
... rimliga krav på dig själv
i multiplayerspel?

?

... koll på vad i spelet och vilken
typ av spel som engagerar dig?
... koll på hur ofta/länge det är rimligt
att spela spel per vecka?
... tankar kring vilka regler som borde
finnas kring spelandet?
... koll på vilka som du träffar i spelet?
... koll på vad som går att köpa inne i spelet?
... koll på hur du kan betala inne i spelet
och med vilken valuta?
... koll på hur du loggar in i spelet?
... koll på vilken avatar och vilket namn
som du använder i spelet?
... koll på hur språkbruket är och vilken jargong
som finns i spelet?

TIPS INNAN DU PRATAR MED DITT BARN:
• Prata inte om spelande när barnet spelar utan planera
in en tid när det passar både dig och ditt barn.
• Läs på om de olika spelen som finns.
• Läs gärna på om just det spelet som ditt barn spelar.
• Visa intresse för spelet och spela gärna tillsammans
med ditt barn eller sitt bredvid när ditt barn spelar.
Låt ditt barn lära dig om spelet och dess funktioner.

