

MOBILSPEL
(APP-SPEL)

på föräldriska

SNABBGUIDE FÖR FÖRÄLDRAR FRÅN STATENS MEDIERÅD


DET HÄR ÄR MOBILSPEL
• Appar som laddas ner direkt till en mobil eller surfplatta.
• Spelen har ofta en chattfunktion, där spelare kan
prata med varandra.
• Spelen brukar utvecklas för både iOS och
för Androidenheter.
• Spelen kan vara gratis men har ibland alternativ
där användaren kan köpa till olika funktioner.
Källor:
Problematiskt datorspelande, Statens medieråd
Svenskarna och internet 2017
www.gamereactor.se

HUR MYCKET ANVÄNDS MOBILSPEL?

93 % 80 % 92 % 76 %
av pojkar
i åldern
11-13 år

av flickor
i åldern
11-13 år

av pojkar
i åldern
14-16 år

av flickor
i åldern
14-16 år

Källor:
Svenskarna och internet 2017
www.gamereactor.se

VAD GÖR MAN HÄR EGENTLIGEN?
Spelar själva eller tillsammans med andra spelare.
Köper tillägg inne i spelen.
Chattar med varandra inne i spelen.
Kopplar ihop och loggar in med sina
sociala konton (som Facebook) i spelen.
Spelar sandlådespel (icke-linjära spel)
som inte har konkreta slut eller mål.

PRATA GÄRNA MED DITT BARN OM DETTA:
Har du
... koll på hur mycket det är rimligt att spela?
... koll på vad spelet handlar om?

?

... koll på vad för sorts spel det är
och vad i spelet som engagerar?
... tankar kring vilka regler som borde finnas
kring spelandet?
... koll på vad de pratar om i chatten
förutom spelandet?
... koll på vilka andra spelare du möter 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 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.

Minecraft
(pocket edition)
är den tredje
mest nedladdade
betalappen
i Sverige
på iTunes.

