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Forord 
Unge i dag er storforbrugere af medier. Deres kommunikation og sociale liv foregår i 

høj grad gennem sms, chatrooms, facebook, netværksspil  osv. Spillekonsoller, 

computere og mobiltelefoner er en uundværlig del af de unges hverdag. For at være 

på forkant med udviklingen, som foregår i et hastigt tempo, er det nødvendigt at have 

en overordnet mediepolitik for vores junior- og ungdoms klub.  

Formålet med en mediepolitik er at skabe en ensartethed i holdninger og værdier på 

området og sørge for, at der tages højde for gældende lovgivning. Mediepolitikken er 

tænkt som en rammepolitik, som kan tilpasses vores klubs behov, da brugen af medier 

varierer meget fra barn til barn. Politikken giver nogle overordnede retningslinjer, 

som gør det enkelt at forholde sig både til den gældende lovgivning og mere etiske 

spørgsmål,  der vedrører de unges brug af medier. Dette skal sikre de bedst mulige 

vilkår for Kuk´s medlemmer og klubmedarbejderne, med udgangspunkt i de værdier, 

kuk repræsenterer. 

Det er vigtigt at afklare hvilke værdier, Kuk junior- og ungdomsklub skal afspejle. I 

forhold til medier må der være en åbenhed og respekt, så der skabes tryghed 

omkring brugen af disse. Åbenheden omfatter eksempelvis, at det skal være muligt 

for klubmedarbejderne at få indsigt i de unges adfærd på internettet, således at 

klubmedarbejderen kan holde øje med at den unge ikke færdes på sider med 

”upassende” indhold. Det kan for eksempel være porno eller vold. Samtidig må de unge 

ikke føle sig overvåget, hvilket betyder, at der skal være en gensidig respekt og tillid 

til, at de unge bruger medierne på en fornuftig måde. Især er det vigtigt, at 

forældrene føler tryghed ved at sende deres unge i Kuk. Derfor skal de kunne stole 

på, at deres unge ikke udsættes for indhold i film, spil eller på Internettet, som ikke 

egner sig til aldersgruppen, og at der er taget forholdsregler for den digitale mobning 

og de konflikter, der kan udforme sig gennem medierne. 

 

PEGI-mærkning  

PEGI (Pan European Game Information) -mærkningen er en vejledende 

spilmærkningsordning, som bruges i hele Europa. Det er branchens mærkning og 

skal ikke sammenlignes med aldersmærkning af film, som ifølge loven skal 

overholdes. Mærkningen af et spil viser, at det egner sig til spillere over en bestemt 

alder. PEGI-mærkningen tager kun stilling til et spils egnethed til en specifik 

aldersgruppe og altså ikke til spillets sværhedsgrad. PEGI-aldersmærkerne står på 

for- og bagsiden af emballagen, og der inddeles i følgende aldersgrupper: 3, 7, 12, 

16 og 18. 

Det er vigtigt, at man i klubberne vælger spil med udgangspunkt i PEGImærkningen. 

I KUK vælger vi at alle børn må spille spil med aldersmærkningen 12+ så længe det er 

valgt ud fra en pædagogisk overvejelse og en samlet vurdering af spillets indhold. En 



sådan vurdering kan baseres på de angivelser af indholdet, som er vist på bagsiden af 

spillets emballage. Her vises med ikoner de kriterier, der lægger til grund for 

klassificeringen.   

Udvælgelse af spil – pædagogiske overvejelser.  

Det er klubmedarbejderen, der har ansvaret for, at de unge ikke spiller spil, der er 

potentielt skadelige. PEGI er derfor en rigtig god vejledning, men den kan ikke bruges 

som eneste retningslinje, når der udvælges spil i klubberne. Har et spil fået 

aldersmærkningen 16+ pga. f.eks. anstødeligt sprog eller fordi der vises nøgenhed, kan 

det sandsynligvis godt tillades i klubben, idet der i Danmark ikke er tradition for 

censur af sprog etc. Er det derimod aldersmærket pga. spillets voldelige indhold, kan 

et andet lignende spil måske vælges som alternativ. Der findes et rigt udbud af spil på 

markedet. 
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Stødende sprog 

Spillet indeholder stødende sprog 

Diskrimination 

Spillet indeholder scener eller materiale, som 

kan virke 

diskriminerende eller opfordre til 

diskrimination 

Stoffer 

Spillet refererer til eller viser brugen af 

stoffer 

Skræmmende 

Spillet kan virke skræmmende eller 

angstfremkaldende på 

mindre børn 

Gambling 

Spillet opfordrer til eller underviser i 

pengespil 

Sex 

Spillet viser nøgenhed og/eller seksuelle 

handlinger eller 

henvisninger hertil 

Vold 

Spillet indeholder voldelige episoder 

Online 

Spillet kan spilles online 

 

 



 Spil med mærkningen 18+/16+ skal kun spilles i Ungdoms klubber. 

Når der udvælges spil til klubbens konsoller eller computere, er det nødvendigt at 

overveje følgende: 

 

o Skal spillene have et socialt aspekt – eksempelvis multiplayerfunktion? 

 

o Skal spillene have et formål i form af fysisk aktivitet – eksempelvis X-BOX Kinect 

 

o Skal spillene have et indhold, der indeholder læring? 

 

Spil kan have utroligt mange funktioner og indeholder også ofte et udviklende 

perspektiv for de unge. Derfor er det vigtigt, at klubmedarbejderne overvejer 

hvilket indhold, der svarer til de værdier og mål, der findes i klubben.  

 

Onlinespil 

Det kan være svært for den enkelte klubmedarbejder at vurdere indholdet af de 

spil, der spilles online i klubberne. Spillene skal være egnet for den aldersgruppe, 

der spiller dem, og de må ikke have et overdrevent voldeligt eller pornografisk 

indhold. Det er som med øvrige spil, der spilles i klubben, op til 

klubmedarbejderen at vurdere, om spillet må tillades i klubben. 

Konti skal oprettes hjemme hos barnet/den unge, eller med skriftlig accept fra 

forældrene. 

 
 

TV/Film 
Der må kun vises originale film og altså ikke kopier fra TV eller kopier af spillefilm. 

I juniorklubben vælger vi at alle børn må se film med aldersmærkningen 11+  og i 
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så længe det er besluttet ud fra en pædagogisk overvejelse og en samlet vurdering af 

filmens indhold. 

Det er klubmedarbejderen, der har ansvaret for, at de unge ikke ser film, der er 

potentielt skadelige. PEGI er derfor en rigtig god vejledning, men den kan ikke 

bruges som eneste retningslinje, når der udvælges film i klubberne. Har en film fået 

aldersmærkningen 16+ pga. f.eks. anstødeligt sprog eller fordi der vises nøgenhed, 

kan det sandsynligvis godt tillades i klubben, idet der i Danmark ikke er tradition for 

censur af sprog etc. Er det derimod aldersmærket pga. films voldelige indhold, skal 

den ikke vises. 

 

 

 

http://www.google.dk/imgres?q=film&um=1&hl=da&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGLL_daDK340DK340&biw=956&bih=636&tbm=isch&tbnid=34OQnru8UsSnZM:&imgrefurl=http://www.sitestream.dk/film/&docid=OWavTwHomkwMjM&imgurl=http://www.sitestream.dk/contentimages/1/film.jpg&w=310&h=387&ei=SPvPTrTkJLTc4QTEppVD&zoom=1


Internet, Ipad og mobiltelefon 
Unge i dag har igennem Internettet adgang til hele verden. Således kan de 

kommunikere med stort set alt og alle, når som helst og hvor som helst. Og også i Kuk. 

Derfor skal der skabes en tryg ramme for de unges brug af Internettet i klubben, så 

vi kan være på forkant med eventuelle konflikter. Internet og mobiltelefoner er for 

de unge et åbent vindue mod verden og deres netværk – og dermed mod de problemer 

og konflikter, der her udspiller sig. 

Internettet er ikke kun et medie for de unge. Det er et sted, hvor en stor del af 

deres tilværelse foregår. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Internettet og 

mobiltelefonen er en side af samme sag; de unge er ”på” hele tiden! I de unges 

”digitale” verden udspiller der sig konflikter ligesom i den rigtige verden, men 

forskellen er, at ”online”-konflikter er skjulte for de voksne. 

Når det drejer sig om Internetnet og den store verden, de unge her er en del af, kan 

det være svært som junior/ungdomsklub at have indflydelse på de unges adfærd. De 

unge er jo ikke kun ”på” i det tidsrum, de er i klubben. Alligevel kan det være 

nødvendigt med en vejledning for klubmedarbejdere, hvis der skulle opstå problemer.  

Det er vigtigt, 

 At Kuk tager stilling til brug af medier, så det er tydeligt for de unge, hvilken 

”adfærd”, Kuk finder acceptabel. I langt de fleste klubber er der ikke 

problemer med brug af Internettet. Vi i Kuk er alligevel opmærksomme på 

dette område for at forebygge, at der opstår problemer. 

De unge skal selvfølgelig ikke føle sig ”overvåget” hele tiden. Brugen af Internettet 

og chatsider bygger således på tillid til, at de unge har en fornuftig holdning til deres 

digitale tilværelse. Chat, Facebook og Twitter. 

 

I Kuk  

Kan man gøre følgende for at sørge for, at de unge bruger Internettet, chatter og 

sms’er på en ordentlig måde: 

 

- Have en dialog med de unge om, hvordan man taler til hinanden på Internettet. 

Sproget er meget vigtigt i de unges digitale kommunikation. De ting, unge skriver på 

chatrooms etc., kan let misforstås. Det er også nogle gange lettere at tale ”uden 

filter”, når man skriver til hinanden eller om hinanden på Internettet. Derfor kan der 

opstå konflikter eller ”online/digital mobning”, hvor nogle kan føle sig udenfor, 

udstillet eller mobbet. 

 

- Have en dialog med de unge om, at det er let at lyve på Internettet og på 

chatrooms. Den, man taler med, kan sagtens være en helt anden, end man tror! 

 

http://www.google.dk/imgres?q=computercity&start=238&um=1&hl=da&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGLL_daDK340DK340&biw=956&bih=683&tbm=isch&tbnid=cnapg7DXYpMIsM:&imgrefurl=http://politiken.dk/tjek/penge/pengetest/pristjek/ECE777358/koeb-din-minibaerbar-paa-nettet/&docid=djxg6soNRGiZsM&imgurl=http://multimedia.pol.dk/archive/00372/lolpristjekSamsungn_372022a.jpg&w=1872&h=1568&ei=R_rPTqfGF4PR4QSjkuw8&zoom=1&chk=sbg


 - Mobning, også digital/online mobning tolereres ikke i klubberne, og de unge skal 

gøres opmærksomme på, at al mobning kan medføre bortvisning/hjemsendelse. Det er 

op til klubmedarbejderen at vurdere situationen og en eventuel konsekvens. ” 

 

-Adgang til vores trådløse netværk: I Kuk har vi besluttet at juniorklubmedlemmerne 

ikke skal have adgang til vores trådløse netværk. Det er besluttet ud fra holdningen 

om, at vi ikke kan kontrollere, hvilke sider børnene besøger via telefoner eller Ipad og 

det derved er forældrenes ansvar samt beslutning, hvis de vælger at give deres barn 

adgang til dette via et brugerbetalt abonnement. Undtaget kan 7. kl dog være, der 

også går i uk. 

 

Venner” på Facebook/andre sociale medier eller ikke? 

De fleste unge har i dag en profil på Facebook og mange også på Twitter.  

Kuks ungdomsklub har en Facebook profil, og her er det naturligvis de unge 

medlemmer, der skal udgøre klubbens ”venner. 

Slagelse kommune anbefaler, at ansatte ikke er private venner med husets 

medlemmer på sociale medier. Den anbefaling følger KUK som udgangspunkt.  

 

Dette skal sikre en klar opdeling af arbejds– og privatliv og forebygge konflikter, der 

kunne opstå som følge af, at de unge får indsigt i private informationer, billeder etc. 

Samtidig sikres klubmedarbejderen mod eventuelle misforståelser, der kunne opstå 

gennem kommunikation på Facebook. 

 

Internetsider Med Skadeligt Indhold 

Internetsider med pornografisk, voldeligt eller andet potentielt skadeligt indhold. 

Der findes utallige internetsider med et indhold, der kan opfattes som problematisk i 

forhold til unge mennesker. Derfor er det vigtigt, at der i ungdomsklubben er en 

regel om, at de unge ikke besøger sider med eksempelvis porno og grov vold mm., når 

de er i Kuk. 

Vi har i Kuk placeret computerne på en strategisk fordelagtig måde, således at 

klubmedarbejderne kan se, hvad der foregår på skærmene uden at skulle kontrollere 

de unge. Vores computere er placeret i et lille rum for sig, så det er nemt at holde øje 

med, hvad de unge foretager sig. 
 

Fremtid 

Her i løbet af foråret starter KUK livestreaming på vores Youtubekanal. Det vil 

primært foregå i vores ungdomsklub tirsdag aften, men vi vil også kunne bruge 

youtube kanalen til at fremvise billeder/videoer fra vores yderligere aktiviteter i 

http://www.google.dk/imgres?q=mobil&start=249&um=1&hl=da&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGLL_daDK340DK340&biw=956&bih=636&tbm=isch&tbnid=dBE6TOfw7-FHTM:&imgrefurl=http://gadgetzonen.dk/2011/05/oplad-din-mobil-med-stemmen/&docid=ingCjRHsxz9fJM&imgurl=http://gadgetzonen.dk/wp-content/uploads/mobiler.png&w=429&h=322&ei=EPzPTsq6GqHE4gT1keVC&zoom=1&chk=sbg


huset. Derfor er det vigtigt I, som forældre, fremrettet giver tilladelse via 

kartotekskort eller tabulex, hvis jeres barn må deltage. 

 

Hvis I har brug for vejledning til at finde aldersanbefaling eller indholdsbeskrivelse 

på de spil, jeres børn spiller, vil vi anbefale jer at kigge på www.pegi.dk 

Den side indeholder spil, film og snart apps. 

http://www.pegi.dk/

