
 

  

 

MISSION: HVAD KOSTER GRATIS SPIL 

Problem: Hvordan kan unge lære at gennemskue, hvordan ”gratis” spil lokker penge og oplysninger ud af 

dem?   

”Du må gerne downloade spillet - hvis det bare er gratis”. Det er måske en sætning, som du har hørt dine 
forældre sige mange gange? Men det er måske ikke det bedste svar, du kan få, selvom det altid er dejligt at 
få lov. For det er ikke gratis at udvikle spil – så hvem betaler så? Spiludbyderne kan jo ikke tjene penge på 
at være gratis, så de skaffer sig ofte penge på anden vis, eksempelvis ved at lokke penge ud af brugerne 
inde i spillet, men også ved at lokke data ud af brugerne, som de så kan sælge videre.  

I gratisspil er der en række mekanismer, som er sat op for, at få dig til at bruge penge inde i spillet. Det kan 
eksempelvis være lootboxes eller i Fifa, hvor du kan købe fodboldspillerkort og måske være heldig at få 
Messi eller Ronaldo. Det kan også være mere udspekulerede metoder, som spiludbyderne benytter sig af. 
Eksempelvis er figurerne i nogle spil kodet til at begynde at græde, indtil spilleren køber noget til figurerne 
for rigtige penge inde i spillet. Man kan altså kun trøste figuren, ved at bruge penge.  

Udbyderne af gratis mobilspil-app’s er blandt dem, der tjener allerfleste penge. Kun ét betalingsspil er 
med i Top-100, nemlig Minecraft på 76. pladsen. 

Skab en løsning der gør det nemmere for andre unge at gennemskue, hvordan spiludbyderne får en til at 

bruge penge selvom spillet er ”gratis”.  

 

DYK NED I MISSIONEN - NU SKAL I BRUGE JERES INNOVATIONSCIRKEL: 

Personer, som har en interesse i eller som kan hjælpe jer med at løse denne mission: 

- Unge, der henter gratis spil på nettet eller på telefonen   
- Virksomheder, der laver gratis spil  
- Forældre  
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- Medierådet for Børn og Unge 
- Red Barnet 
- Børns Vilkår 
- Jeres It-vejleder på skolen 

 
Idéer til spørgsmål til øvelsen. Husk jeres missions problem er: Hvordan kan unge lære at gennemskue 

hvordan ”gratis” spil lokker penge og oplysninger ud af dem?   

- Spiller du selv gratis spil? 

- Har du selv fået lov til, at bruge penge i et gratis spil og på hvad? 

- Hvordan føles det, når man ikke kan komme videre i spillet fordi man skal betale? 

- Hvad for noget data tror du spil-virksomhederne opsamler på dem, der spiller? 

- Hvad tror du de kan bruge den data til? 

Find gerne på flere spørgsmål, så I kan få endnu mere viden om jeres mission. 

Her er jeres innovationscirkel: 
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