


Sammendrag
I denne oppgaven vil jeg gjennom analyser av de tre dataspillene Wolfenstein 3D (1992),

Half-Life (1998) og  Halo (2001) redegjør for utviklingen av sjangeren Førstepersons

Skytespill (FPS). Mest karakteristisk for denne typen spill er det at man presenteres for

spillverdenen  gjennom  øynene  til  spillkarakteren  sin.  Jeg  vil  undersøke  hvilke

konsekvenser  konstruksjonen  av  et  slikt  subjektivt  visuelt  perspektiv  har  for

eksempelvis  spillerens innlevelse i  spillet  eller  graden av affinitet  mellom spiller  og

spillkarakter.  Videre  ser  vi  en  utvikling  mot  en  stadig  økende  inkorporering  av

fortellinger  i  disse  spillene.  Jeg  vil  sette  fokus  på  hvordan  dette  gjøres  og  hvilken

funksjon disse fortellingene har i FPS spillene.

Abstract
This thesis deals with the videogame genre First Person Shooter (FPS), and through

analysis of the three games Wolfenstein 3D (1992), Half-Life (1998) and Halo (2001), I

clarify around the development of this genre. Clearly a first person viewpoint is a major

characteristic  in  this  type  of  games.  What  are  the  consequences  of  using  such  a

subjective visual  perspective?  Does it  for example enhance the affinity between the

player and the player character and therefore help immerse the player in the game?

Furthermore there is a development towards incorporating a higher degree of narratives

in these games. I would like to focus on how these narratives are incorporated and what

kind of role the play in the FPS.
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1. Innledning
Denne oppgaven skal handle om en spesiell type dataspill: First Person Shooters eller,

som jeg vil betegne det på norsk, Førstepersons Skytespill (FPS). En fullstendig drøfting

omkring  hva  et  Førstepersons  Skytespill  egentlig  er  kommer  senere  i  oppgaven.

Foreløpig rekker det å si at man i denne typen dataspill blir presentert for spilluniverset

gjennom  vår  egen  spillkarakters  øyne.  Dette  innbærer  at  spillkarakteren  vår  er  et

menneske eller en menneskelignende karakter og ikke et romskip eller en bil slik det er i

mange andre typer spill. Formålet med spillene enkelt sett er å bevege seg mellom et

startpunkt og et mål der man vil rydde all motstand av veien, vanligvis ved hjelp av et

våpen.

Dette er den type dataspill mange assosierer med unge tenåringsgutter og i kjølvannet

deres  følger  fortvilte  foreldre,  bekymrede  lærere,  handlingslammede  politikere  og

stumme forskere. For en fredelig hovedfagsstudent i medier og kommunikasjon med en

forkjærlighet for slike skytespillene er det derfor naturlig å sette spørsmålstegn ved hva

en egentlig bruker fritiden sin på. Samtidig må det påpekes at denne oppgaven ikke er

ment som verken er et angrep på, eller et forsvar for denne spilltypen, men et ønske om

å  sette  fokus  på  dataspill  også  innenfor  akademia.  Nærmere  bestemt  innenfor

medievitenskapen. Dette er imidlertid  ingen effektforskningsoppgave der man ser på

graden av påvirkning denne typen spill har på unge sinn, men heller et forsøk på å gå

nærmere  inn  på  selve  substansen.  Hvordan  skal  man  nærme  seg  denne  typen  av

medieinnhold innenfor dette fagfeltet?

Før  jeg  kunne  gå  i  gang  med  dette  forsøket  på  en  medievitenskapelig  analyse  av

Førstepersons  Skytespill  måtte  jeg  få  avklart  en  del  forhold.  Eksempelvis,  hva  er

egentlig  dataspill  og  hvordan  kan  man  si  at  disse  har  en  rolle  innenfor

medievitenskapen? Men aller først vil jeg definere selve problemstillingen for denne

oppgaven.
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Problemstilling
Oppgaven tar for seg den historiske og teknologiske utviklingen av dataspillsjangeren

Førstepersons Skytespill. Hva er betegnende for sjangeren og hvordan har den utviklet

seg? Det er to elementer som skiller seg særlig ut som betegnende for denne typen av

spill,  nemlig  synsvinkelen  og  selve  kampen.  Mest  sentralt  synes  det  å  være  at

spillverdenen presenteres for spilleren gjennom en førstepersons synsvinkel.  Hvordan

benytter  man  seg  av  første  persons  synsvinkel,  og  hvilke  konsekvenser  har

konstruksjonen  av  et  slikt  subjektivt  visuelt  perspektiv  for  spillerens  opplevelse  av

spillet?

Der  andre  typer  spill,  som  for  eksempel  adventurespillene,  fokuserer  på

problemorienterte oppgaver som skal få spillerne til å tenke, har FPS-spillene en klar

tendens til å rendyrke selve kampen. Her er det kvalifikasjoner som tempo og motoriske

ferdigheter  som later  til  å være i  fokus.  På tross  av denne enkle måten å  engasjere

spillerne på, er det en klar tendens til å ramme inn nyere spill i stadig mer komplekse

fortellinger.  Hvilken funksjon har egentlig fortellingen, og hvordan drives den frem i

FPS-spillene?

Spesielt synsvinkel, men etter hvert også fortelling, er to sentrale elementer i FPS-spill

og vil derfor være gjennomgangstema i denne oppgaven, men først vil jeg altså forsøke

å klargjøre litt mer generelt om dataspill og deres særpreg. Dette innebærer en drøfting

ikke bare over FPS sjangeren, men også en redegjørelse for hva et dataspill faktisk er.

Bakgrunn
Etter diverse forsøk med prøving og feiling viste det seg at å definere dataspill som en

klart avgrenset teknologi var en heller vanskelig oppgave. Å sette fokus på det visuelle,

det at disse spillene presenteres gjennom en skjerm, samt muligheten for input, det at

spill vil reagere på spillerens handlinger, syntes først som en rimelig avgrensning. Men

de  aller  første  dataspillene  benyttet  seg  ikke  av  en  skjerm  for  output,  dessuten

produseres det den dag i dag dataspill rettet mot eksempelvis blinde, hvor bruk av en

skjerm naturlig nok blir meningsløst.  Dermed ble jeg stående igjen med input/output
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kommunikasjonen som det tilsynelatende mest sentrale elementet ved dataspill; spillet

produserer et uttrykk som spilleren responderer på gjennom input, noe som igjen fører

til  at  spillet,  med  bakgrunn  i  denne  nye  inputen,  produser  et  nytt  uttrykk.  Denne

feedbackloopen  vil  jeg  komme  tilbake  til  senere.  Det  som  blir  stående  igjen  som

fellestrekket ved dataspill, og som skiller dem fra andre spill, er at de foregår gjennom

en eller annen form for maskin.  I dag er disse hovedsakelig elektrodigitale maskiner

som  datamaskiner,  konsoller  (tv-spill),  håndholdte  terminaler  (som  for  eksempel

GameBoy)  og  mobiltelefoner.  Et  annet  fellestrekk,  som  påpekes  av  Espen  Aarseth

(2004a), er at alle dataspill ser ut til å være simuleringer av et eller annet fysisk miljø.

Jeg vil derfor når jeg omtaler dataspill i denne oppgaven, begrense dette begrepet til å

omhandle spill som foregår i virtuelle omgivelser, der de virtuelle omgivelsene er en

simulering av en fysisk verden, ikke nødvendigvis lik vår egen.

Første Persons Skytespill spilles kun på datamaskiner og konsoller med en skjerm som

output, men hva er det som karakteriserer dataspill i forhold til mer tradisjonelle spill?

Dataspill er spill
For bortsett fra den rent fysiske representasjonen, er det andre ting som er særegent for

dataspill?  Først  og  fremst  er  det  en  form for  spill.1 Den  som kanskje  først  brakte

dataspill på banen innenfor teoretiseringen omkring spill var Chris Crawford da han i

1982 ga ut boken The Art of Computer Game Design. Her forsøker han å karakterisere

dataspill som ett av totalt fire typer spill: brettspill, kortspill, atletiske spill og dataspill.

Disse har igjen fire felles karakteristika: 

Representasjon.  Spill  er  lukkede  formelle  system  som  representerer  en  del  av

virkeligheten.

Interaksjon. Spill lar spillerne manipulere deler av fantasien, men reglene som styrer

fantasien (i dataspill; programkoden) forblir uendret.

Konflikt. Spillet må inneholde hindringer som spilleren skal overvinne. Konflikt blir

dermed essensielt  for alle typer spill. Vold er derimot ikke fundamentalt viktig, men

faller mest naturlig siden det er det mest vanlige uttrykket for en konflikt.

1 Om spill versus lek se for eksempel Callois (1961) og Huizinga (1955). Disse er diskutert av blant annet

Befring (1995).
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Sikkerhet. Spill tilbyr en sikker måte å erfare virkeligheten og dermed lære på.

Disse fire aspektene, og da spesielt det første, er senere blitt kritisert av Jesper Juul. Han

kritiserer Crawford for å antyde at  spill  må representere en del  av virkeligheten.  På

bakgrunn  av  dette  setter  Juul  opp  følgende  definisjon  på  spill:  Et  spill  er  en

beskjeftigelse,  som  avvikles  på  basis  av  formelt  definerte  regler  og  inneholder  en

vurdering av spillerens innsats. Under avviklingen av et spill settes resten av verden i

parentes (Juul  1999:17).2 Med  denne  definisjonen  mener  Juul  å  sette  klare  skiller

mellom spill og andre aktiviteter som: 

- Lover, fordi man ved lovsetting ikke kan sette resten av verden i parentes.

- Lek, fordi når man leker er heller ikke reglene fastslått på forhånd, men under stadig

forhandling. De inneholder heller ikke nødvendigvis en vurdering av de lekende.

- Fortelling, fordi heller ikke fortellinger inneholder en vurdering av den lesende og kan

neppe beskrives som formelt definert. 

Det  virker som om det  viktigste for Juul  med denne definisjonen er å sette  en klar

grense mellom spill og lek. Regler er viktige i så måte. Nå kan en godt argumentere for

at også barn i lek setter opp regler for sin aktivitet, og at uenighet omkring disse som

oftest vil føre til avbrutt lek. Disse reglene er derimot ikke formelt definert på samme

måte i spill. Likevel kan de formelle reglene i spill og i dataspill brytes. En fotballspiller

kan for eksempel filme seg til et straffespark, eller en spiller i et dataspill kan finne opp

et nytt bruksområde for et våpen som spillskaperne ikke har tenkt på. Dermed er det mer

presist å si at reglene er under forhandling, i spill som i lek. Videre virker det også noe

uklart hva det egentlig vil si ”å sette resten av verden i parentes” underlovsetting. Fordi

også her virker det på meg som om det foregår en form for forhandling. Det er riktig at

man som regel ved lovfesting må ta hensyn til visse demokratiske spilleregler, men hva

så med diktatorer, eller når for eksempel et land invaderer et annet land uten støtte fra

FN? Men hvilken relevans har dette til spill? Antakelig mener Juul at når en spiller trer

en inn i et alternativt spillunivers settes ”den virkelige verden” midlertidig til side, og

2 Min oversettelse fra dansk. Engelsk versjon: The computer game is an activity taking place on the basis

of formally defined rules and containing an evaluation of the efforts of the player. When playing a game,

the rest of the world is ignored.
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det  er  jo  en  situasjon  de  fleste  spillere  og  kanskje  spesielt  de  som  har  prøvd  å

kommunisere med en som spiller har opplevd.

Siden Juuls definisjon frembrakte en del innvendinger, vil presentere en definisjon til.

Greg Costikyan gir følgende definisjon av spill: an interactive structure of endogenous

meaning  that  requires  players  to  struggle  toward  a  goal (Costikyan  2002:24).

Costikyan påpeker at felles for alle spill er at de er interaktive. Her er det imidlertid

viktig å understreke at han ikke ser på begrepet interaktivitet som noe som er eksklusivt

forbeholdt digitale medier. Interaksjon er på mange måter et misbrukt begrep innenfor

den digitale medieindustrien, siden det tradisjonelt sett har betydd et samarbeid mellom

to parter mot et felles mål. Som det vil komme frem etter hvert i oppgaven er spillerens

påvirkningskraft i FPS singelplayerspillene svært begrenset, at spilleren har mulighet til

input er allikevel et ubestridt faktum.3 Tilbake til Costikyans definisjon av spill, er det

hans oppfatning at interaksjonen i spill må gi mening, den må ha et mål (goal). Dette

målet kan selvfølgelig ikke være tilstede fra starten av, men må nås gjennom kamp, eller

kanskje en mer korrekt betegnelse vil være streben (struggle). Strukturbegrepet henviser

til spillenes oppbygning. Denne ligger som regel i softwarekoden og er dermed mer eller

mindre ”usynlig” for spilleren. Costikyan påpeker at spillstrukturen er med på å forme

spillerens oppførsel, men den bestemmer den ikke. Med at spillet er endogent mener han

at spillet gjennom sin struktur skaper sin egen mening; monopolpenger har for eksempel

kun en verdi i spillet monopol.

Både Juul og Costikyan har valgt å definere begrepet spill heller enn dataspill som jo er

deres sentrale forskningsområde. Inntil nå nylig ser det heller ikke ut til å finnes noen

andre som har forsøkt seg på en slik begrensning. Som jeg påpekte innledningsvis, kan

dette  kan ha sammenheng med vanskeligheten med å avgrense dataspill  innenfor en

enkel teknologi. Jesper Juul (2003) har imidlertid i senere arbeid kommet med en ny

spilldefinisjon. Også her er fokus på spill heller enn dataspill, men dette begrunner han

med at spill er transmedielle. Dette kommer spesielt til uttrykk gjennom mange dataspill

som er direkte overføringer av andre spill, for eksempel kabal, sjakk og backgammon.

Det finnes ikke et spesifikt medium eller noen spesifikke materielle hjelpemidler som er

3 For en mer utførlig problematisering av interaksjonsbegrepet se Aarseth (1997:47-51).
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felles for alle spill: for eksempel benytter ikke alle spill seg av et spillbrett og terninger.

På tross av disse innbyrdes ulikhetene finnes det også en del fellestrekk:

What is common, however, is a specific sort of immaterial support, namely the upholding of

rules, the determination of what moves and actions are permissible and what they lead to. This

can conveniently be described as computation, which is actually provided by human beings (in

board games or card games), computers, or physical laws (in sports) (ibid:10).

Derfor er mange spill, som kort og sportsspill, lette å overføre til datamaskinen: den

dommerrollen  som  til  nå  har  blitt  utført  av  mennesker,  blir  simpelthen  overført  til

datamaskinen gjennom komputasjon. Fordi så mange tilfeller av eksempelvis kortspill

har blitt  direkte overført  til  dataspill,  kan Juul  karakterisere spill  som transmedielle.

Men for at spill skal kunne få denne definisjonen må ikke da prosessen også kunne være

reversibel? At også dataspill kan gjøres om til andre typer spill, uten at spillene mister

sin særegne karakter? Selv om dette absolutt er en mulighet, tror jeg ikke vi i framtiden

vil se mange eksempler på FPS-spill som blir til brettspill. Nettopp fordi spillene da vil

endre seg kraftig i karakter og innhold. Derfor virker det også tydelig at ulike spilltyper,

som kortspill, er mer egnet for vandring på tvers av mediene enn det andre er. Men

Jesper  Juul  peker  med denne  utgreingen på  et  sentralt  element;  det  finnes  ikke  ett

spillmedium, men en mengde ulike spillmedium med ulike egenskaper. Derfor skisserer

han  videre  fellestrekk  ved  alle  typer  spill  uavhengig  av  medium.  Hans  nye

spilldefinisjon er på mange måter en utvidelse av hans gamle når han hevder at en god

spilldefinisjon må inneholde 3 elementer:

1. En beskrivelse av det systemet som ligger til grunn for spillets regler (Spillet).

2. Forholdet mellom spilleren og spillet (Spilleren).

3. Forholdet mellom spilleren og resten av verden (Verden).

På bakgrunn av disse elementene kommer han frem til en definisjon som inneholder

følgende 6 punkter for at noe skal kunne karakteriseres som et spill:

- Fixed Rules. Spill må ha regler.

- Variable and quantifiable outcome. Spillet må produsere ulike resultat og målet for

spillet må komme klart frem.

- Valorization of the outcome. Noen resultat er simpelthen bedre enn andre.

- Player effort. Spilleren engasjerer seg for å sikre et best mulig resultat.
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- Attatchment of the player to the outcome. Man blir glad hvis man vinner og ulykkelig

hvis man taper. 

- Negotiable consequenses. Spillets regelsett kan spilles med og uten konsekvenser for

det virkelige liv. Man kan for eksempel sette penger på utfallet, sport innebærer også en

risiko for skade, enkelte kan også være langvarig sinte på grunn av tap i brettspillet Risk

eller dataspillet Half-Life: Counter-Strike (2000).

 Definisjonen på spill blir dermed:

A game is a rule-based formal system with a variable and quantifiable outcome, where different

outcomes are assigned different values, the player exerts effort in order to influence the

outcome, the player feels attached to the outcome, and the consequences of the activity are

optional and negotional (Juul 2003:5).

Dataspill og Medievitenskap
Dataspill er altså en form for spill presentert på en ny måte, men hvordan kan man så si

at  dataspill  er  relevant  for  en  hovedoppgave i  medievitenskap?  For  å  besvare  dette

spørsmålet må man først se nærmere på hva et medium er og hvordan dette begrepet

favner dataspill.  I fremmedordbøkene defineres medium som noe som befinner seg i

midten. Fra gammelt av ble begrepet brukt om de mennesker som var mellomleddet

mellom menneske- og åndeverdenen. En enkel  definisjon av media vil  da være:  det

produktet  som  overfører  et  budskap  fra  en  eller  flere  avsendere  til  en  eller  flere

mottakere. Men, i medievitenskapen studeres først og fremst massekommunikasjon og

massemedier. I læreboken  Media i samfunnet, defineres et massemedium på følgende

måte:

Massemedia er dei organisasjonane og den teknologien som produserer og spreier bodskap slik

at store grupper mottakarar tek i mot same bodskap på tilnærma same tid (Schwebs & Østbye

1998:23).

Definisjonen  legger  særlig  vekt  på  to  komponenter.  At  en  bruker  teknologi i

informasjonsoverføringen, og at en når store grupper med det samme budskapet. I boka

presiseres det hvor vanskelig det er å lage en generell oversikt over alle medietypene

som finnes og hvordan disse skal klassifiseres. Spesielt vanskelig er dette med alt som

foregår gjennom datamaskinen. La oss for eksempel vurdere nettaviser. Om man følger
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definisjonen,  hva er det da som er massemediet  her?  Selve nettavisen,  World Wide

Web, eller datamaskinen? 

Bolter og Grusin (2000) har i boka Remediation påpekt et fellestrekk ved alle medier, og

spesielt  ved  dagens  nye  digitale  medier,  er  at  de  på  en  eller  annen  måte  er

representasjoner av tidligere medier.

We call the representation of one medium in another remediation, and we will argue that

remediation is a defining characteristic of the new digital media (Bolter & Grusin 2000:45).

Bolter  og  Grusin  mener  at  dataspill,  spesielt  de  som  forteller  en  historie  og  har

førstepersons  synsvinkel,  på  mange  måter  er  en  remediering  av  filmen.  De  bruker

eksemplene Myst (1994)og FPS-spillet Doom (1993) og mener ideen her er at spilleren

har blitt en karakter i et filmatisk narrativ:

They have some controll over both the narrative itself and the stylistic realization of it, in the

sense that they can decide where to go and what to do in an effort to dispatch villains (in Doom)

or solve puzzles (in Myst). They can also decide where to look – where to direct their

graphically realized points of view – so that in interactive film the player is often both narrator

and director (ibid:47).

Her påpekes det, ganske riktig, noen av spillerens valgmuligheter i dataspill. Men, som

vi etter hvert skal se, er disse valgmulighetene svært begrenset. Å kalle spilleren for

forteller og regissør blir derfor mer et resultat av ønsketenkning enn faktiske realiteter.

Det  som er  interessant  i  denne  sammenheng,  og som Bolter  og Grusin  påpeker,  er

hvordan  dataspill  benytter  seg  av  eksisterende  medier  for  å  skape  fortellinger  og

hvordan  noen  dataspill  lar  seg  inspirere  av  film  gjennom  for  eksempel  valg  av

førstepersons synsvinkel.

Men spørsmålet om dataspill i seg selv er et medium, står fortsatt ubesvart.

It can not be repeated often enough that the computer is not a medium, but a flexible material

technology that will accommodate many, very different media. Hence, there is no “the

computer medium” with one set of fixed capabilities, nor is there “the medium of the computer

game”. Games are, at best, a somewhat definable cultural genre (Aarseth 2004).

Selv om Aarseth mener at verken datamaskinen eller dataspill er medier, kunne det vært

interessant å få klargjort mer tydelig hvorfor og hvordan dette forholder seg. Dette er
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imidlertid ikke nødvendig for å kunne besvare denne oppgaven. For enten dataspill er et

medium i seg selv, eller benytter seg av medier i fremstillingen av seg selv, virker det på

meg  fornuftig  å  sette  dataspill  under  et  medievitenskapelig  blikk.  Dette  fordi  man

innefor  medievitenskapen  etter  hvert  har  utviklet  en  del  metodiske  tilnærminger  og

kommet  frem til  en del innsikter som kan ha overføringsverdi til  nettopp studier av

dataspill. For selv om dataspill på mange måter går på tvers av de tradisjonelle mediene,

vil denne oppgaven vise at de også har mange fellestrekk.
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2. Teori
Man kan datere dataspillenes historie så langt tilbake som 1952 da A. S. Douglas til sin

doktergradsavhandling  ved  universitetet  i  Cambridge  programmerte  bondesjakk,

Noughts and Crosses, på en EDSAC datamaskin fra 1949.4 Likevel regnes dataspill som

et  relativt  nytt  fenomen,  og  vitenskapen  omkring  denne  type  medium  er  langt  fra

ferdigutviklet.  Innenfor  spillindustrien  ser  vi  at  det  arbeides  hardt  for  å  inkorporere

stadig mer avanserte historier til spillene. Man henter ikke bare inspirasjon, men også

ressurser fra annen industri. Eksempelvis har spenningsforfatteren Tom Clancy skrevet

manus  til  flere  dataspill,  eksempelvis  Splinter  Cell (2002),  Ghost  Recon (2001)og

Rainbow Six (1999) og mannen bak spillefilmserien om Hellraiser, Clive Barker som

for øvrig også er forfatter, står bak spillet Undying (2001). Når spillindustrien selv ikke

avskriver  litteratur  og  film  som  inspirasjonskilde  (og  ikke  minst  som

markedsføringstriks), kan da vi som akademikere gjøre det? 

Når man står ovenfor et nytt fenomen, er det naturlig at man først studerer fenomenet

innenfor  de  teoretiske  rammene  som  allerede  eksisterer.  Siden  dataspill  vanligvis

presenteres som animasjon, er det derfor ikke unaturlig å vende seg mot andre levende

bilder og filmteori  når man søker  etter  et  teoretisk  ståsted.  Spill  kan også sies å  ha

innslag av fortellinger, faktisk kom man i gang med litterære og teatervitenskapelige

analyser av dataspill før man tok i bruk filmteori.5 Den teknologiske utviklingen har ført

til stadig mer avanserte spill, også når det gjelder den narrative strukturen. Derfor kan

det virke rimelig å peke på likheten med tradisjonell historiefortelling. At dataspill har

visse likhetstrekk med andre kulturelle uttrykksformer betyr selvfølgelig ikke at det er

det samme. Flere og flere innenfor de akademiske miljøene peker på at det er kvalitative

forskjeller mellom spill  og andre medium, og mener derfor at  det  behov for et  eget

vitenskapsteoretisk paradigme også for denne type forskning.6

4 Om dette spillet se for eksempel http://www.pong-story.com/1952.htm. Tidligere har man sett på Tennis

for two av William Higginbotham fra 1958 som det første videospillet.
5 Brenda  Laurel  (1993)  Computers  as  Theater,  Mary  Ann Buckles  (1985)  Interactive  Fiction:  The

Storygame “Adventure” 
6 Eksemeplvis Frasca (1999)
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Cultural studies
Mattew Southern er en av dem som foreslår Cultural Studies som teoretisk disiplin for

studier av dataspill (Southern 2001). Som det går frem av navnet er dette en disiplin

som setter fokus på kultur, og da særlig samtidskultur. Cultural Studies har på mange

måter  gjort  det  legitimt  å  forske  på  det  populære.7 Populærkultur  har  alltid  stått  i

motsetning til  høykultur  og har  derfor  tradisjonelt  sett  hatt  vanskeligheter  med  å få

innpass  innenfor  akademia.  Cultural  Studies-tradisjonen  forfektet  viktigheten  av  å

studere populærkultur nettopp fordi det er populært.

Southern  påpeker  også  hvordan  Cultural  Studies-tradisjonen  knyttes  opp  mot

semiotikken:

Cultural Studies makes use of semiotics – the study of signs and their meanings – to say that

one of our most potent forms of communication – language – can be regarded as a sign system

– and one which is inextricably linked to power, restriction and ideology (ibid).

Språket får dermed en sentral plass gjennom hvordan vi omtaler og oppfatter ting, og

ikke minst hvordan vi skaper mening. Dette knyttes også til makt. Hegemonibegrepet

ble dermed sentralt innenfor denne retningen. Et hegemonisk herredømme opptrer når

allmennheten  tar  elitens  rådende  ideologi  for  gitt.  Den  er  ikke  pålagt,  men  virker

naturlig  og  nøytral  (Hagen 1998:77-78).  Ideologi  kommer  også  til  uttrykk gjennom

populærkultur, og i så måte kan også denne brukes som et ”våpen”. Southern hevder at

også dataspill spiller en rolle i den hegemoniske prosessen gjennom å produsere spill

som  holder  seg  godt  innenfor  grensene  av  samfunnets  rådende  ideologi. En  slik

tankegang  underbygges  av  stadig  flere.  I  den  norske  utgaven  avisen  Le  Monde

diplomatique fra  september  2003  finner  man  artikkelen  ”Dataspill  som

propagandavåpen” som frembringer følgende påstand:

Ser en på dagens produksjon av dataspill, forstår en raskt at den har utviklet seg til å bli et

propagandaverktøy, et politisk verktøy i likhet med alle andre medier. Data- og videospill er

ikke lenger en uskyldig fritidsbeskjeftigelse: det er et medium hvor meninger og holdninger

kommer til uttrykk. Og i så måte er det logisk at det blir utnyttet, ledet bort fra sitt opprinnelige

mål, slik film, tv, radio og presse er blitt og fortsatt blir i enkelte land (Pilet 2003).

7 Et særlig kjent studium er David Morleys Nationwide-studie fra 1980.
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Påstanden bygges opp gjennom en sammenligning av FPS-spillene  Conflikt  Dessert

Storm (2002) og  Return to Castle Wolfenstein  (2001). Det  hevdes at selv om man i

Return to Castle Wolfenstein har en tendens til å være morbid i fremstilingen, er dette å

foretrekke foran Conflict Desert Storms aseptiske fremstilling av døden. Dette fordi det

siste  spillet  nettopp  underbygger  den  amerikanske  krigspropagandaen  om  kirurgisk

presisjon i krigføringen og med påfølgende minimale tap av liv. Et enda verre eksempel

mener  artikkelforfatteren  å  finne  i  spillet  America’s  Army  (2002).  Et  førstepersons

multiplayer  skytespill  utviklet  av  den  amerikanske  hæren  for  å  lede  flest  mulig

mennesker til en militær karriere. Til nå har spillet over 2 millioner registrerte spillere.8

Om spillenes  grafiske  perspektiv  er  første  eller  tredjeperson  ser  ikke  ut  til  å  være

vesentlig for Pilet, men at spillene alltid ser ut til å ha en eneste politisk og idelologisk

synsvinkel: amerikanernes. Selv om det kan se ut til at Cultural Studies-forskerne og

Pilet  kan  ha  mye  rett  og  at  hovedvekten  ikke  bare  av  dataspill,  men  alle

populærkulturelle  produkter  støtter  opp under den rådende ideologien,  og derfor må

kunne karakteriseres som hegemonisk, er det teknologisk ikke noe i veien for å lage

dataspill med et alternativt ideologisk budskap. 

Figur 1Kabul Kaboom (2001)

8 http://www.americasarmy.com
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Et eksempel er ironiske Kabul Kaboom. Her styrer du en kvinne med et barn på armen

som skal samle hamburgere fra amerikanernes bombefly og samtidig unngå bombene.

Kvinnen er klippet ut fra Picassos kjente maleri ”Guernica”. Byen Guernica i Spania er

av historisk betydning siden den i 1937 ble den første byen i verdenshistorien som var

offer for strategisk bombing fra lufta. Spillets instruksjon lyder:

Use the arrow keys to get the nice American food, but avoid their missiles. Remember kids, you

can’t win this game, just lose (http://ludology.org/games/kabulkaboom.html).

Dataspill er på alle måter et populærkulturelt medium, og trekker inspirasjon fra andre

populære medier. Men når Mattew Southern i sin artikkel konkluderer med at man kan

studere dataspills medieinnhold ved hjelp av de samme teoretiske verktøyene som man

bruker til  å studere for eksempel  nyheter, TV eller film, støtter han seg til  følgende

utsagn:

The storyline of games allowed commentators to see the new form as a medium, and thus

comparable to other media texts. Indeed, it was this feature which enabled the transfer of

concerns about ‘violence’ from areas like TV and film to the new entertainment machines

(Leslie Haddon, Electronic and Computer Games: The History of an Interactive Medium s.62

referert av Southern).

Southern  trekker  videre  på  dette  utsagnet  og  konkluderer  med  at  det  først  var  ved

”sofistikeringen”  av  dataspillene  dvs.  ved  inkorporeringen  av  en  historie  at  disse

spillene først ble som medium å regne. Kanskje har Southern rett for, som det ble vist

tidligere gjennom definisjonen av massemedier,  var  det  jo  nettopp videreføringen et

budskap som var det sentrale. Men, ved å sette slike skiller, begrenser man også den

medievitenskapelige  tilnærmingen  til  spill  fordi  et  ”handlingsløst”  spill  som  for

eksempel  Tetris, må avskrives. Dette virker paradoksalt når man kjenner den enorme

populariteten spillet har hatt og enda har.

Cybertext og ergodisk litteratur
Det  finnes  altså  ulikheter  og  fellestrekk  ved  de  fleste  medierte  tekster.  Ved

introduksjonen av blant annet dataspill og hypertekst, har vi fått det vi kan betegne som

nye  typer  tekster.  Espen  Aarseth  (1997)  mener  at  eksisterende  litteraturteori  er

ufullstendig,  men  ikke  irrelevant,  i  studie  av  denne  typen  tekster.  Aarseth  lanserer

begrepet Cybertext. Cybertext er en henvisning til tekstens mekaniske organisering. Her
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settes  det  fokus  ikke  bare  på  selve  teksten,  men  også  måten  den  presenteres  på.

Brukeren vil også bli en mer sentral figur i analysen. Aarseth hevder at brukeren av en

cybertext  effektuerer en semiotisk sekvens og at  denne handlingen er en fysiologisk

handling som begrepet  lesning ikke dekker.  Han velger å  kalle dette  fenomenet  for

ergodisk, etter de greske ordene ergon og hodos som betyr arbeid og sti. Gjennom dette

uttrykket understrekes den ikke-trivielle innsats leseren av en slik tekst må foreta for å

traversere teksten. Uttrykket kan videre deles i to. Tekstbegrepet skal dekke alle typer

tekster (fra korte dikt til avanserte programkode for software), og cyber reflekterer at

teksten nå blir sett på som en maskin for produksjon og konsumpsjon av tegn. Med dette

begrepet legger Aarseth vekt på følgende tre punkt:  teksten,  mediet og  brukeren, som

alle vil være sentrale i en analysesammenheng. Det blir derfor viktig for cybertekster at

de  inneholder  det  Aarseth  betegner  som  en  ”information  feedbackloop”;  at  de  tre

elementene reagerer på hverandre. Dermed blir det et distinkt trekk ved cybertekster, i

motsetning til tradisjonelle tekster, at du som leser på grunn av stadige avbrytelser (veier

du ikke kan gå osv.) hele tiden får påminnelser om mediet du benytter deg av. Slik sett

hevder Aarseth at  mens  man ved lesning av tradisjonelle tekster kun får en voyeurs

trygge opplevelse, utsettes leseren/brukeren av en cybertext for større prøvelser; risikoen

for avvisning.

The cybertext reader is a player, a gambler; the cybertext is a game-world; it is possible to

explore, get lost, and discover secret paths in these texts, not metaphorically, but through the

topological structures of the textual machinery. This is not the difference between games and

litterature but rather games and narratives. To claim there is no difference between games and

narratives is to ignore the essential qualities of both categories. And yet as this study show, the

difference is not clear-cut, and there is significant overlap between the two (ibid:4-5).

Hva er så cybertekster? Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at Aarseth ikke kun

snakker  om  grafiske  dataspill,  men  eksempelvis  også  hypertekst  (da  særlig

hypertekstfiksjon)  og MUDs.9 Man er  heller  ikke  avhengig av  en  datamaskin  for  å

fremstille cybertekster. Faktisk er cybertekst ment som et perspektiv på alle former for

tekstualitet.

9 Multi User Dungeons. Tekstbaserte adventure spill der flere spillere kan delta på samme tid.
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I nyere arbeider beveger Aarseth seg mer eksplisitt inn på spill som analyseobjekt. Her

hevder han at:

Games are not ”textual” or at least not primarliy textual: where is the text in chess? [..] Any

game consists of three aspects: (1) rules, (2) material/semiotic system (a gameworld), and (3)

gameplay: the events resulting from application of the rules to the gameworld (Aarseth 2004).

Dataspill er ikke først og fremst tekster eller historier, men simuleringer. Det er på tide å

begynne å studere dataspill som et selvstendig fenomen.

Ludologi

Ludology is the dicipline that studies games. As I see it, ludology studies games in general,

leaving videogames just a particular branch of study (Frasca 2001c).

Begrepet  ludologi  stammer  fra  det  latinske  ordet  for  spill  “ludus”.  I følge  Gonzalo

Frasca har dataspillstudier til nå vært dominert av forskere som har forsøkt å forklare det

nye mediet ut fra allerede eksisterende teori. Dataspill er ikke noe totalt nytt, men et

medium  som  bygger  videre  på  allerede  eksisterende  kulturelle  tradisjoner  (som

tradisjonelle spill, tegneserier, film, bøker, sport osv). Derfor er det viktig å ikke avvise

teorier utviket for disse formålene, men samtidig innse at de er ufullstendige:

[..] by studying videogames as something else than games, they are denying its main potential.

This potential is not narrative, but simulation: the ability to represent dynamic systems (ibid.).

Frasca henviser til Sonys robothund Aibo og hevder at for å forstå denne hunden må vi

ikke bare studere dens tegnsystemer (form, farge osv), vi må også eksperimentere med

den  for  å  forstå  hvordan  reglene  for  dens  fremferd  er  bygget  opp.  Oppsummert:

”representation  is  about  signs,  while  simulation  is  about  signs  and  behavior”(ibid).

Frasca påpeker med dette behovet for å gå ut over den teorien som allerede eksisterer

innenfor for eksempel Cultural Studies tradisjonen ved å spesifisere at dataspill er mer

enn kun tegnsystemer.

Jesper Juul (1999) forsøker, som Frasca, i sin hovedoppgave En Kamp mellem Spil og

Fortælling å forklare hvordan dataspill skiller seg fra historiefortellinger. Han peker på

at dataspill har helt andre kvaliteter. Disse må derfor undersøkes på en annen måte enn
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litteraturen. Juul ender opp i en form for dataspillteori der spillene studeres ut fra to

vinkler:

Spillets struktur. Undersøke fortellingene i dataspill (herunder også tidsforhold).

Spillet  og  spilleren.  Spillerens  rolle  i  spillet.  En  kognitivt  orientert  vurdering  av

spillerens eventuelle motiv for å spille et spill flere ganger.

Spillets struktur

Kan dataspill i det hele tatt bli betraktet som et fortellende medium? Juul mener at det

klassiske  argumentet  for  eksistens  av  en  fortelling er  at  den lar  seg overføre  fra  et

medium til et annet. Likeledes kan man da sette opp følgende hypotese: Hvis dataspill er

et  narrativt  medium, vil  historier  fra  andre medier  kunne gjenfortelles  i  dataspill  og

dataspill vil kunne gjenfortelles i andre medier. For å teste denne hypotesen analyserer

Juul  dataspillet  Star  Wars (1983)  som  er  basert  på  filmen  ved  samme  navn.

Innledningsvis  peker Juul  på et  av problemene ved overføring av tekst  til  dataspill;

teksten vil  ikke være identisk ved hver gjennomspilling. Dette er derimot en sannhet

med visse modifikasjoner, for som Juul selv påpeker:

På et højere abstraksjonsniveau er computerspil dog stabile og refererbare tekster; niveau 15 i

Doom er ens (eller variabelt indenfor faste rammer) uanset hvor og hvornår man spiller spillet

(Juul 1999:30).

Star Wars spillet  minner kun om filmen, og inneholder ikke noe narrativt forløp som

gjør at man kan gjenkjenne historien fra filmen Star Wars (1977). Foruten spillets tittel,

vil enkelte kanskje finne likheter med en spesiell scene i filmen, men det går på ingen

måte an å rekonstruere filmens handling på bakgrunn av en/eller flere gjennomspillinger

av spillet.

Dataspill og fortelling deler derimot  et  annet  trekk i  følge Juul,  nemlig at  de begge

forløper  over  tid.  Tid  i  dataspill  forholder  seg  imidlertid  noe  annerledes  enn  tid  i

eksempelvis litteratur, hvor man kan skille mellom: den fortalte tid, fortellertiden og

lesningens tid. Disse lar seg ikke skille i dataspill, som alltid foregår i nåtid. Her vil

fortellertid og lesningens tid for det meste sammenfalle, i hvert fall så lenge spilleren

har innflytelse over det som skjer: Man kan ikke påvirke det som allerede har skjedd.

Med andre ord lar det seg ikke kombinere med interaktivitet og fortelling på samme tid
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(ibid:34). Tid i spill vil derfor også forholde seg konstant så lenge spilleren er aktiv.

Dette er imidlertid en sannhet  med visse modifikasjoner:  Den stemmer for de fleste

spill,  også de tre spillene fra min analyse har en sammenfallende lesningenes tid og

fortellende tid, men på den annen side er det ingenting i  veien for å skille disse fra

hverandre også i  spill  slik  man kan det  i  andre fortellende medier.  Et  spill  som for

eksempel  Max Payne (2001) benytter seg av nettopp et slikt brudd; man starter med

sluttscenen,  deretter  går  man  tilbake  i  tid  og  spiller  frem  denne.  I  tillegg  til  slike

flashbacks benytter også spillet seg av flashforwards.

Juul mener videre at dataspill  ikke følger noe fastlagt forløp. Dette fordi dataspill er

interaktive. Dermed henter han begrep fra hypertekstteorien og definerer dataspill som

non-lineære eller multikursale:

Computerspil er annerledes fordi dets forløb pr. definition er åbent, hvorfor det ikke kan

hævdes at gentage noget allerede sket. (Hvis forløbet var fastlagt, ville der ikke være noget

spil!) (ibid:37).

I hvor stor grad dette er tilfellet kan derimot diskuteres. Det vil muligens variere fra spill

til  spill  alt  etter  dets  oppbygning. Juul  setter  opp følgende modell  for  hvordan non-

lineære tekster er bygget opp og hvordan lesningen/bruken foregår.

Figur Juul s. 40

Denne  figuren  stemmer  bra  overens  med  det  Aarseth  (1997)  betegnet  som  en

”information feedback loop” mellom tekst, medium og bruker. Det som er viktig er at

programmet  responderer  på  brukerens  input,  hvis  ikke  vil  det  heller  ikke  kunne
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defineres som interaktivt. Det er i boksen program at selve programkoden befinner seg.

Her ligger ikke bare mulighetene for spillets gang, men også begrensingene. Jeg vil

derfor påstå at Juul har rett i at dataspill har et forløp som ikke er helt fastlagt, men det

innholder  også  kun en  gitt  kombinasjon  av muligheter  og  vil  i  så  måte  også  virke

begrensende.

De fleste dataspill leveres også sammen med en rammefortelling. Disse kan presenteres

i spillets omslag eller i videosekvenser før selve spillsituasjonen. Juul viser imidlertid at

disse ofte lar seg bytte ut uten at spillet forandrer seg nevneverdig. Felles for dataspill,

og da kanskje spesielt actiondataspillsjangeren som FPS befinner seg innenfor, er at de

kan sammenlignes med eventyrenes oppbygging: 1. Stabil tilstand (med mangel) veltes

av  ond  kraft.  2.  Kamp  for  gjenopprettelse  av  stabil  tilstand.  3.  Stabil  tilstand

gjenopprettet  og  mangel  utbedret  (etter  Greimas  1969).  Juul  hevder  at  denne

oppbygningen kan passe rammefortellingen, men at selve spillet kun foregår i punkt to;

kampen.

Spillet og spilleren

Spill og fortellinger har mange fellestrekk, men det er en del vesentlige forskjeller. Dette

forsøker  Juul  å  illustrere  gjennom å  undersøke  spillerens  rolle  i  forhold  til  spillets

struktur basert på fire ulike momenter:

1. Innlevelse og identifikasjon.  Her viser Juul  hvordan innlevelse og identifikasjon i

dataspill skiller seg fra film. Torben Kragh Grodal har fremmet en filmteori basert på

psykologiens kognitive teori der han forfekter viktigheten av identifikasjon og behov for

emosjonell innlevelse:

When watching a visual representation of a phenomenon without any centring antropomorphic

actants, we often ’lose interest’ owing to lack of emotional motivation for the cognitive analysis

of the perceived (Grodal 1997:89).

Juul  påpeker  at  dette  fenomenet  ikke  er  gjelder  for  en  visuell  representasjon  som

dataspill.  I  et  spill  som for  eksempel  Space Invaders (1978)  foretar  spilleren ingen

kognitiv identifisering med romskipet han styrer, derimot foregår en mental investering i

dette  spillet:  spilleren  ønsker  å  holde  romskipet  i  god  stand  lengst  mulig.  Et  totalt
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abstrakt spill som Tetris (1986) ville, hvis man fulgte Grodals teorier, også være totalt

uinteressant. Som kjent er dette et av tidenes mest populære dataspill.

På mange måter kan man også si at dataspill foretar en evaluering av spilleren. Basert på

spillerens  prestasjon  ”tillates”  han  å  spille  over  kortere  eller  lengre  tid.  Til

sammenligning foretar filmen ingen slike evalueringer av seeren. Et annet sentralt trekk

ved  dataspill  er  den  romlige  representasjonen.  Juul  mener  at  alle  dataspill,  foruten

kortspill, foregår i et enten to- eller tredimensjonalt rom. Spilleren kan i langt større grad

utforske  dette  rommet  enn  det  seeren  av  en  film  kan.  Første  Persons  Skytespill

presenteres gjennom det Grodal kaller subjektivt kamera. Denne effekten på film fører

til  en  fremmedgjøring  heller  enn  identifikasjon  mener  han.  Dette  ser  ut  til  å  ha  en

omvendt konsekvens for dataspill, der det å kunne se ut av et par øyne og samtidig være

i stand til å dreie blikket, er et velkjent kognitivt-motorisk fenomen og vil føre til økt

identifikasjon. Juul viser videre til  tredjepersonsspillet Toomb Raider (1996) når han

hevder at:

Lara Croft er en person man nærer omsorg for som en anden, men samtidig er, og denne leg

med køn og identitet er antagelig lystfyldt (Juul 1999:55).

Hvordan kan det så være nyttig å benytte seg av kognitiv teori på dataspill når disse

tilsynelatende kan være både abstrakte og uten identifikasjonsmuligheter? Juul peker her

på en konstant som alltid er til stede i dataspill, nemlig spilleren.

Spilleren er motivert til at foretage en kognitiv analyse af spillets situation, fordi spillet er en

opgave, spilleren har påtaget seg som reel person. Derfor kan et computerspil være langt mer

abstrakt end en film eller roman (ibid:57).

James Newman er derimot ikke like overbevist om at det finnes noen grad av empati

mellom spiller og den karakteren spilleren av et spill styrer.

The primary-player-character relationship is one of vehicular embodiment (Newman 2002).

Han  mener  at  hele  begrepet  karakter  svært  ofte  vil  være  meningsløst,  og  ser  på

spillkarakteren kun som en fysisk  utforming,  et  objekt  eller  et  kjøretøy spilleren  er

avhengig av for å navigere i rommet. I mange spill tar dette ”kjøretøyet” kroppslig form,

mens i spill med førstepersons perspektiv er ”kjøretøyet” nesten helt utelatt. I de fleste

FPS singleplayerspill er det kun et par armer i bunnen av skjermbilde som impliserer at
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vår  spillkarakter  er  et  menneske  (selvfølgelig  kan man i  noen spill,  slik  som Duke

Nukem (1996), se refleksjoner av spillkarakteren sin i speil og lignende). For å følge

opp Newmans avklaring vil jeg derfor videre i oppgaven benytte meg av begrepet avatar

når  jeg  omtaler  objekter  man styrer  i  spill,  mens jeg  fremdeles  vil  benytte  meg av

begrepet  spillkarakter  når  disse  kan  sies  å  ha  en  kroppslig  utforming  og/eller

menneskelige trekk. Begrepet avatar stammer for øvrig fra Sanskrit og betyr ”en guds

nedstigning til jorden”. Det har, innenfor dataspill miljøer, blitt et vanlig begrep for den

karakteren eller det objektet spilleren kontrollerer.

2. Begjæret. Å spille dataspill fremkaller i følge Juul to typer begjær. Den ene er et

ønske om å forstå spillets mekanikk og struktur. Den andre innebærer et ønske om å

omforme denne forståelsen til en perfekt utførelse.

Det må altså finnes et insitament som får spilleren til å spille spillet. Alle spill har dette i

større eller mindre grad, hvis ikke hadde ikke spillerne spilt dem. De to typene begjær

som Juul påpeker er viktige årsaker til at folk fortsetter å spille et spill, men de sier lite

eller ingenting om hvorfor det spilles for første gang. Han får heller ikke ved hjelp av

disse poengene frem hvorfor noen spill spilles mer enn andre. Det finnes selvfølgelig

flere  grunner til  at  noen vil  spille;  at  vennene gjør det,  at  det  ser  gøy ut  eller  som

tidsfordriv. Det Juul uansett  har helt rett i, er at spill skaper en eller annen form for

engasjement hos spilleren. Ikke bare under spillingen, men ofte også både før og etter.

3. Døden. Alle spill tar slutt, enten i form av at spilleren ”dør” eller av at han velger å

avslutte spillet. Uansett ender identifikasjonen med spillets avatar (i den grad man i det

hele tatt kan si at den har vært til stede). Juul mener at dette kan sammenlignes med en

fortelling  hvor  en  fiktiv  person  dør.  Dette  har  ingen  andre  konsekvenser  for

leseren/spilleren enn at det innebærer en bonus i form av økt viten, om ikke annet så har

denne overlevd en annens død. På samme måte er døden i dataspill knyttet opp til det å

få kunnskap, nemlig på den måten at man gjennom å dø i dataspill oppnår kunnskap om

spillets struktur (som altså Juul hevdet var noe av grunnlaget for spillerens begjær eller

ønske om å spille).
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Computerspillets død er en anden død, fiktionens død. Den døden man overlever og lærer af

(Juul 1999:61).

At spilleren tar lærdom av å dø i dataspill og dermed har større sjanse for å gjøre det

bedre ved neste forsøk er det ingen tvil om, men kontrasten til romanens død er likevel

stor og av en helt annen karakter. Først og fremst fordi spillerens innsats er avgjørende

for når døden inntreffer. Å spille igjennom noen spill kan derimot minne mer om det å

avslutte en bok. Spesielt den type ”nivåspill” som de fleste FPS-spill er. Her har man

kjempet seg igjennom nivå etter  nivå hvor man omsider nedkjemper den siste store

trussel. Som Juul tidligere var inne på, men da i forhold til spillenes rammefortelling,

følges også her malen fra de klassiske eventyrene.

 

4. Gjentakelse. Et siste viktig trekk ved dataspill er at de ser ut til å bli spilt om og om

igjen i langt større grad enn det de fleste av oss ser en film eller leser en bok om igjen.

Juul peker på at noe av grunnen til dette ligger i det faktum at resepsjonen inneholder

elementer av spill og konkurranse.

Computerspillet lader sig gentage fordi det viser mer af sig selv hver gang, fordi spilleren får

nye erfaringer, bliver bedre til spillet. Men i modsætning til det mytiske, opfattes spillet ikke

som et udsagn om verden (ibid:63).

Han påstår videre at det synes som om jo mer man forsøker å bygge historier inn i spill,

jo færre ganger vil spillerne spille spillet om igjen. Dette mener jeg er riktig fordi det

har med spillenes karakter eller oppbygning å gjøre; spill som ikke har noen historie har

som regel heller ingen definert slutt, som for eksempel Tetris (1986) hvor brikkene bare

faller fortere og fortere helt til spilleren ikke lenger klarer å kontrollere dem. Lineære

spill som FPS-spillene, er av den type spill som hyppigst blir påklistret historier. Disse

har også en klart definert og ikke minst lykkelig slutt. Når man har gjort verden til et

bedre sted slik man gjør det i  Wolfenstein 3D, Half-Life  og Halo, vil man vel ikke gå

tilbake igjen?

Det er også viktig å påpeke gjenbruken av spillmotorer innenfor FPS sjangeren. Veldig

mange spillere spiller flere spill,  selv om de har vært borti  samme spillmotoren før,

faktisk ofte nettopp derfor. Derfor blir det naturlig å spørre hvor viktig det er at et spill

skal  oppfordre  til  gjentakelse  og  ikke  minst  hvordan  denne  formen  for  gjentakelse
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forgår? Er det for å gi spillerne mest mulig av den gleden de oppnådde gjennom forrige

spill eller er det å gjenta den forrige suksessen en enkel måte å tjene mer penger på;

same shit new wrapping?

Når spill blir fortellinger
Jesper Juul ender opp i en konklusjon om at fortellinger og interaktivitet ikke kan foregå

på en og samme tid, fordi dataspill foregår i realtid. Andre har også pekt på problemet

med å inkorporere historier i spill. Aaberget (2001) konkluderer i sin hovedoppgave om

kunnskapsdataspillet Sofies Verden (1997), at spill og litteratur er to forskjellige medier

som ikke har fortelling som fellesnevner. Hun ser derimot ikke bort i fra at fortelling og

interaktive tekster lar seg kombinere, men at det gjenstår å finne en teknikk for dette. En

teknikk,  som dog ikke  inneholder  noen form for  interaktivitet,  men som blir  stadig

hyppigere brukt  til  dette  formålet  i  dataspill  er  filmklipp,  såkalte  cut-scenes.  Steven

Poole mener at disse tas i bruk hovedsakelig for å skape atmosfære i spillene, men han

påpeker også farer ved overdreven bruk.  Ved å  basere seg fullt  og helt  på et  annet

medium risikerer man å miste selve essensen ved dataspillet. Filmens fortrinn er historie

og denne kan ikke gjenskapes i spill, spillets fortrinn er interaksjon og den lar seg ikke

gjenskape i spill. Andre ser derimot på disse filmsekvensene som noe positivt. Rune

Klevjer hevder at de bidrar til å ramme inn spillet i en lineær historie som kan virke

motiverende  for  spilleren  ved  å  skape  et  progresjonssystem  med  klare  mål,  en

belønningsstruktur  og er  en  fin  måte  å  introdusere  nye elementer  som nivå,  våpen,

fiender osv. Action dataspill kan være særdeles intense, filmklippene vil da fungere som

et øyeblikks hvile og bidrar dermed også til rytme. Filmsekvensene kan, hvis de er laget

på en god måte, virke som en belønning i seg selv, Klevjer henviser her til GTA3 som et

godt eksempel (Klevjer 2002). Bryan Young har derimot et noe annet syn. Han mener at

filmsekvenser hører filmen til og at dataspill har ulike kriterier for hva som gjør dem

interessante  i  forhold  til  filmen.  Han  deler  videre  filmklippene  i  dataspill  inn  i  to

grupper; active cut scenes og reactive cut scenes. Active Cut scenes viser at avartaren

foretar  seg noe,  men spilleren har  ikke lenger  kontrollen.  Reactive  cut  scenes  viser

resultatet av noe spilleren foretar seg: For eksempel vises det at en dør går opp i en

annen del av bygget, etter at spilleren har trykket på en knapp. Ved å vise resultatet av

spillerens  handling  på  denne  måten,  mener  Young  at  slike  reaktive  scener  øker
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intensiteten i spillet, fordi man unngår frustrasjonen av å løpe rundt å prøve å finne ut

resultatet av hva man har gjort. På den måten kan man si at reactive cut scenes styrker

flyten  i  spillet,  mens  active  cut  scenes  bryter  den  (Young  2001).  Det  kan  likevel

argumenteres  for  at  active  cut  scenes  også har  en  funksjon,  for  eksempel  kan slike

scener forberede spilleren for det universet han skal tre inn i, eksempelvis hvor befinner

fiendene seg, hvilke våpen er de utstyrt med osv.

Sikkert er det at man i flere og flere spill står ovenfor perioder der man faktisk ikke

spiller. James Newman hevder at spilleren i løpet av en spillsesjon ikke befinner seg i en

tilstand av konstant ergodisk aktivitet. Spillsituasjonen blir stadig oftere rammet inn av

filmsekvenser,  kartoversikter,  oversikter  over  helsetilstand,  score  osv.  Dermed  er

Newmans påstand at når man spør seg om hvor mye av tiden i et dataspill som brukes til

faktisk spilling, vil svaret være: ikke hele tiden (Newman 2002). Her er det selvfølgelig

rom for å kverulere, fordi det å sjekke kart, følge med på diverse statistikk og skrive inn

highscore er vel egentlig også en ergodisk aktivitet? Det å se en video er det derimot

ikke.

I FPS-spillet TimeSplitters 2 (2002) vises det på et tidspunkt en reactive cutscene øverst

i  høyre hjørne av skjermen,  samtidig som spilleren kan fortsette med sine gjøremål.

Dermed  kan  man  altså  se  video  og  spille  på  en  og  samme  tid.  Selv  om  denne

videosekvensen ikke kan kalles for ergodisk eller en del av spillet,  bringer Newman

frem et poeng som gjør at vi kanskje kan trekke i tvil Juuls påstand om at interaktivitet

og narrativitet ikke kan foregå på en og samme tid. Er det slik at spill på egenhånd,

gjennom selve spillsituasjonen, kan frembringe fortellinger og i så fall hvordan? Hvis så

er tilfellet, at spill består av flere elementer, både ergodiske og ikke ergodiske, hvordan

nærmer vi oss dem som analyseobjekter?

Med bakgrunn i den informasjonen som har kommet frem i dette teoretiske kapittelet

virker det vanskelig å si noe endelig og konkluderende om forholdet mellom spill og

fortellinger i dataspill. Ragnhild Tronstad har kommet frem til følgende løsning etter å

ha undersøkt questing i MUD-spill: quester blir til fortellinger først etter at de er ferdige.
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Grunnen til  at de misforstås med fortellinger er det faktum at vi vanligvis analyserer

questingen i ettertid, etter at problemene er løst. 

To do a quest is to search for the meaning of it. Having reached this meaning, the quest is

solved. The paradox of questing is that as soon as meaning is reached, the quest stops

functioning as a quest. When meaning is found, the quest is history (Tronstad 2001).

Tronstad nådde denne konklusjonen etter å ha forsket på MUDs. Spørsmålet er da om

ikke denne konklusjonen er overførbar til alle typer for spill? Som det ble vist gjennom

Costikyans spilldefinisjon var det  sentralt  for alle spill  at  de innholdt  en kamp eller

streben mot et mål (”struggle toward a goal”). En quest kan på alle måter defineres som

en  kamp  mot  et  mål.10 Det  betyr  derimot  ikke  at  man  kan  sidestille  spilleren  med

forfatteren av en historie, men spillene er konstruert på en slik måte at de gir spillerne en

illusjon av kontroll. En kontroll som i beste fall vil gi spilleren en følelse av å være en

form for medskaper. Igjen står vi tilbake med samme konklusjonen som vi hadde etter å

ha sett  på Juuls  modell  for lesning av en non-lineær tekst:  spillerens muligheter for

meningsproduksjon ligger kun innenfor de rammene som er gitt av programmet.

Likevel viser det seg fra tid til annen at spillere er i stand til å gå utenom de rammene

som skaperen av spillet hadde intendert. For eksempel fant spillere i Quake (1996) ut at

hvis man siktet  rakettskyteren i  bakken og fyrte av samtidig som man hoppet,  ville

spillkarakteren kunne bevege seg til områder som programskaperne ikke hadde tenkt at

spilleren  skulle  kunne  nå.  Intendert  eller  ikke,  disse  mulighetene  var  allikevel  gitt

innefor programkodens rammer.

Dataspill som meningsbærer

Ontologically, the capacity for generating memorable moments is something games have in

common with real life, as well as stories (Aarseth 2004a).

Hvordan det enn er, om dataspill er fortellinger eller om de benytter seg av dem, er det i

hvert  fall  ingen  tvil  om  at  dataspill  som  medium  er  i  en  rivende  utvikling  og  at

formeningene ikke bare om spillenes utforming, men også innhold er mange. Dataspill

er  blitt  en  stor  industri  og  at  målet  i  første  omgang  er  profitt  er  vel  ikke  særlig
10 ”The player-avatar must move through a landscape in order to fulfill a goal, while mastering a series of

challenges. This phenomenon is called a quest” (Aarseth 2004b ).
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overraskende. At dataspill også kan benyttes hegemonisk, slik det ble antydet innefor

Cultural Studies tradisjonen, tydeliggjøres gjennom spill som America’s Army (2002).

Dette multiplayer FPS-spillet laget av den amerikanske hæren, har et formål som ikke

kan tolkes i noen annen retning enn å skape positiv pr og økt rekruttering. Dermed kan

man i  akademiske kretser  argumentere  så  mye man vil  omkring dataspills  retoriske

potensial, men at dataspill allerede brukes som ideologiske meningsbærer virker ganske

tydelig.

Som  nevnt  mente  ludologene,  med  Gonzalo  Frasca  i  spissen,  at  dataspills

hovedpotensial lå i evnen til å simulere dynamiske system, ikke å produsere fortellinger.

Spørsmålet blir da i hvor stor grad dataspill kan simulere en dynamisk virkelighet så

lenge  representasjonen  foregår  gjennom  en  todimensjonal  skjerm?  Vil  ikke  en

lekerobot, som Frasca henviste til, fremstå mer virkelighetsnær enn et dataspill, nettopp

fordi  denne  er  en reel  fysisk  representasjon,  mens  dataspill  presenteres  gjennom en

skjerm? Til tross for dette mener også Frasca at dataspill kan brukes som et verktøy for

å oppnå kritisk tenkning.

I personally believe that by enhancing critical awareness among citizens, society could actually

change. [...] Nor TO (Theater of the Oppressed) nor my Videogames of the Oppressed may

change society by themselves. As Brecht believed, art can only contribute to social change but

it cannot be the main factor that drives change. Therefore, my approach should not be viewed

as an attempt to change society, but rather as an attempt to contribute to foster the conditions

that may help social change (Frasca 2001:75).

Since simulations are representations of the world, they cannot model it without conveying the

author’s idea about how the world works (ibid:79).

For man trenger vel egentlig ikke en realistisk simulasjon av virkeligheten for å oppnå

kritisk tenkning hos publikum? Frasca henviser her til Brecht som jo nettopp fokuserte

på å ”forstyrre” sitt publikum; de skulle minnes om at dette bare var teater. Å spille et

dataspill kan på mange måter betraktes som en slik Brecht effekt; immersjonen i spillet

kan være av større eller mindre grad, men det skal vel noe til før man blander spillet og

den virkelige verden? At dataspill kan brukes for å uttrykke noe om verden, og også

være meningsdannende, er en helt annen sak.
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Som  Aarseth  (2003)  påpeker  er  det  ingenting  i  veien  for  å  kombinere  historie  og

simulering. Dette må Frasca (2001b) også være enig i når han uttrykker et ønske om

spill med seriøse innhold; spill som har et filosofisk poeng, eller for eksempel deler en

kunstners oppfattelse av virkeligheten. Han påpeker imidlertid at dette er vanskelig å

gjennomføre  slik  dataspilldesignen  struktureres  i  dag.  Først  og  fremst  er  dataspill

reversible, derfor er det ikke rom for tragedie. Går noe galt, kan man alltids restarte.

Frasca foreslår et dataspill som kun kan spilles en gang. Det som kommer tydelig frem

her er at Frasca som teoretiker er langt mer positivt innstilt til at fortelling og interaksjon

i dataspill kan forgå på en og samme tid enn Jesper Juul er, som helst ”setter resten av

verden i parentes” under sin spilling (Juul 1999:17). Frasca legger heller ikke skjul på at

når dataspill blir designet slik de blir i dag, så er mer for å tjene penger enn å oppdra sitt

publikum. Slik er også tilfelle for spillene i mitt utvalg. Her synes det å være et klart

formål, nemlig å underholde.
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3. Metode
I den følgende delen vil jeg redegjøre for hvordan jeg har gått frem for å løse oppgaven

og hvorfor jeg har valgt denne metodiske tilnærmingen.

Utvalg
For  å  besvare  spørsmålene  som  er  stilt  i  problemstillingen,  har  jeg  valgt  å  ta

utgangspunkt  i  tre  spill  fra  forskjellige  tidsepoker.  Tre  spill  er  på  mange  måter  et

minimum av spill for å undersøke en tidsperiode på over ti år, men en begrensning som

har blitt gjort på grunn av oppgavens lengde. De tre spillene jeg har valgt for nærmere

analyse er  Wolfenstein 3D (1992),  Half-Life (1998) og  Halo (2001). Spillene er ikke

valgt tilfeldig. De to første spillene er tatt med fordi de alle er blitt stående igjen som

sentrale representanter for sin tid. Selv om Wolfenstein 3D ikke kan tituleres som det

første FPS-spillet og heller ikke det mest avanserte spillet på sin tid, var det sjangerens

første kommersielle  braksuksess.  Spillet  ble i  første omgang spredd elektronisk som

shareware og var på den tiden ”… the hottest download on many BBS systems and the

talk of Usenet” (Kushner 2002:113).11 På noen arbeidsplasser ble til og med arbeidet

lagt  tidvis  til  side  når  Wolfenstein  skulle  spilles.  En  Microsoft  ansatt  forteller  for

eksempel: ”It seems like I can’t walk down a hall without hearing ’mein leben’ from

someone’s office” (ibid:114).  Mye tyder på at  Wolfenstein 3D var det spillet som for

alvor  gjorde  spillere  oppmerksomme  på  førstepersons  skytespill,  og  representerte

dermed starten på utviklingen av FPS-spillet som en sjanger av dataspill.  Half-Life ble

en umiddelbar hit og vant flere priser for årets spill,12 i tillegg til fremdeles å være et av

tidenes mest solgte dataspill, blir det trukket frem som et av de mest revolusjonerende.

Spill-nettstedet GameSpy.com tildeler Half-Life tredje plassen på en liste over tidenes ti

mest revolusjonerende dataspill. En liste hvor forøvrig tre av de fire første plassene er

tildelt FPS-spill, kun flerbruker rollespillet  EverQuest (1999) som kaprer andreplassen

er av en annen sjanger.13 Som vi etter hvert vil se, får Half-Life mye av æren for å ha

revolusjonert sjangeren ved å bringe inn flere elementer, først og fremst en mindre banal

11 Bulletin  Board  System.  Et  system  for  overføring  av  data  fra  en  maskin  til  en  annen  gjennom

telefonlinjer.
12 http://games.sierra.com/games/half-life/awards.html [10.03.04]
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fortelling enn det spillerne hadde vært vant med til nå og en ny måte å drive fortellingen

frem på. Halo er det siste av spillene i mitt utvalg. Det er et spill som fremdeles selger

bra og kvalifiserer ikke enda til å være et revolusjonerende spill, antakelig vil det heller

aldri  bli  oppfattet  på  denne  måten.  Halo har  likevel  en  interessant  rolle  i  dataspill

historien fordi det viste seg å være en av de viktigste faktorene til  at Microsoft fikk

innpass på markedet med sin spillkonsoll, Xbox

Metodisk tilnærming til spill
Hvordan skal jeg så tilnærme meg spillene i mitt utvalg metodologisk for å kunne gi

mine  resultater  en  høyest  mulig  grad  av  validitet?  Om  teorien  omkring

dataspillforskning kan sies  å være i  barndomsårene,  er  metodologien fremdeles i  en

unnfangelsesfase.  Det  begynner  etter  hvert  å  bli  en  allmenn  erkjennelse  at  dataspill

fortjener å bli studert, men hvordan synes fortsatt usikkert? Innenfor de fleste fagfelt

finner  man  en  eller  flere  tilhørende  lærebøker  om  metode.  I  den  norske

medievitenskapen har man for eksempel Metodebok for mediefag. Her erkjenner man at

medievitenskapen ”..  er  en utpreget tverrfaglig disiplin (Østbye m.fl.  1997:7)”,  dette

innebærer  ikke  bare  en  rekke  ulike  vitenskapssyn,  men  også  en  rekke  ulike

studieobjekter. At dataspill  ikke var det forskningsobjektet  som man først  og fremst

tenkte på under prosessen med å skrive denne boka, er derfor ikke særlig overraskende.

Bortsett  fra  hvordan  man  setter  opp  en  problemstilling  og  om  man  skal  bruke  en

hermeneutisk eller hypotetisk deduktiv metode i forskningen, er det således ikke mye av

det materiale man finner her som lar seg benytte til analyser av nettopp dataspill. Da kan

det  kanskje  være  mer  fruktbart  å  vende  seg  til  Espen  Aarseths  artikkel  Playing

Research: Methodological approches to game analysis (Aarseth 2003b).

For, som tittelen på artikkelen antyder, lar det seg vanskelig gjøre å forske på dataspill

uten å faktisk spille dem. Selvfølgelig, har man et fokus som er rettet mot mer tekniske

spesifikasjoner  som  for  eksempel  spillprogrammering,  er  det  mulig  å  studere

programkoden å få et gyldig resultat uten å i det hele tatt spille. En annen metode kan

være å samle andres omtaler av det aktuelle spillet. Som en siste metodisk tilnærming

13 1) Doom 2) EverQuest 3) Half-Life 4) Quake.

Resten av listen finnes på: http://www.gamespy.com/top10/march01/revolutionary/ [10.03.04]
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har  vi  altså  spilling.  Vi  kan observere andre spille,  eller  vi  kan spille  selv.  Aarseth

mener at  den beste tilnærmingsmåten er en kombinasjon av disse to,  slik  unngår vi

misforståelser som følge av manglende innsikt i det aktuelle spillet. I tillegg til selve

spillingen bør man forsøke å skaffe seg informasjon om det aktuelle spillet fra så mange

kilder som mulig, det er i kombinasjonen av disse metodiske tilnærmingsmåtene man

får de sikreste resultatene.

Hvilke elementer skal vektlegges

I denne oppgaven baserer jeg meg i  hovedsak på erfaring som jeg har tilegnet meg

gjennom å ha spilt spillene personlig, i tillegg støtter jeg meg til andres uttalelser om

spillene gjennom spillomtaler og diskusjonsforum på Internet. Spørsmålet blir da; hva

skal man se etter når man så spiller disse spillene? Først å fremst må man ha en oversikt

over hvilke elementer man faktisk finner i dataspill. Aarseth peker på tre dimensjoner: 

- Spillbarhet/Gameplay (spillerens handlinger, strategier og motiv).

- Spillstruktur (spillets regler, inkludert regler for simuleringen).

- Spillverdenen (fiksjonsinnhold, topologi/level design, tekstur og lignende).

Hvilke elementer som skal vektlegges avhenger selvfølgelig av hva en ønsker å oppnå. I

mitt tilfelle hvor jeg skal se på sjangerutvikling, bruk av førstepersons synsvinkel og

fortelling  i  FPS-spill,  er  det  naturlig  å  fokusere  hovedsakelig  på  de  to  siste

dimensjonene: spillstruktur og spillverden. Aarseth mener videre at det er innefor den

siste dimensjonen, spillverdenen, at medievitenskapen først og fremst har noe å tilføre.

Når jeg likevel velger å gå inn på spillstruktur er det fordi jeg tror det er viktig å si noe

om spillets  regler  og oppbygning for  å  få  en mer helhetlig forståelse  av de enkelte

spillene og FPS som sjanger. Dette vil imidlertid være oppfatninger jeg danner meg

gjennom spilling, heller enn ved gjennomgang av selve programkodene. Under de to

overnevnte  dimensjonene  har  jeg valgt  å  vektlegge følgende  elementer:  fortellinger,

synsvinkel, grafisk og romlig design, navigering og spillets regler.

Hvordan spille - når forskeren også blir et forskningsobjekt

At det å spille selv skaper en ekstra og dypere forståelse er i og for seg innlysende, men

det  krever  samtidig  en stor  grad av selvrefleksivitet.  Dette  fordi  det  å  sette  opp en

hypotese,  for  deretter  å  basere  resultatet  på  egne  erfaringer,  kan  være  en  risikabel
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prosess. Får man for eksempel med seg alle elementene i spillet, eller leter man kun

etter de som vil underbygge egne påstander?

Videre må en være oppmerksom på en del andre faktorer som kan ha betydning ved

spillingen. Eksempelvis erfaring; hvor mye dataspill har en spilt tidligere? Jeg har aldri

vært en stor spiller, men har gjennom hele oppveksten jevnlig vært borti ulike dataspill

på ulike plattformer. Mitt først møte med FPS sjangeren var nettopp Wolfenstein 3D i

1994. Siden har dette vært min favoritt sjanger innenfor dataspill og jeg regner meg selv

som middelmådig oppdatert både på spill og som spiller. Jeg føler meg i alle tilfeller i

stand til å spille et FPS-spill. Slik sett oppfyller jeg også Aarseths oppfordring om ”.. to

show that we understand a game, all we have to do is play it well”.  Gjennom denne

erfaringen vet jeg også at man, i motsetning til for eksempel flere adventure spill, møter

oppgavene i et singelplayer FPS-spill i et lineært hendelsesforløp. Av det følger at det

ikke er mulig å hoppe over oppgaver. En oppgave kan derimot ha flere løsninger: man

kan stikke av fra en motstander eller man kan overvinne ham med ulike våpen.14 Slik

sett er det ingen sentrale hendelsesforløp en som forsker vil gå glipp av i disse spillene,

andre elementer er det derimot fullt mulig å overse.

Selv om man kan si mye om slike lineære spill som FPS-spillene gjennom kun å spille

et level, har jeg valgt å spille igjennom alle spillene i mitt utvalg har fra begynnelse til

slutt. Dette for å forsøke og forsikre meg selv om at jeg har fått med meg det meste av

hva hvert enkelt spill har å tilby. Jeg hadde ingen plan for spillet annet enn å vinne, men

tok notater underveis der hvor jeg følte jeg kom over interessante hendelsesforløp eller

elementer. Siden det er jeg som er spilleren, faller det naturlig for meg å benytte meg av

hankjønn i omtalen av denne. Men først en nærmere redegjørelse om FPS sjangeren,

dens bakgrunn og historie:

14 Det  er  imidlertid  mulig å  komme seg forbi  problemer  ved  hjelp  av  cheat  codes.  Dette  innebærer

imidlertid en endring i spillets regelverk, og er ikke blitt benyttet i denne oppgaven. Walkthroughs (en

tekstlig beskrivelse over hvordan spillet kan løses) er derimot blitt benyttet, dette først og fremst for å

korte ned spilletiden, men til en viss grad også for i det hele tatt orke å spille igjennom noen av spillene

(eller i dette tilfellet: Half-Life).  
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4. Førstepersons Skytespill
Kaslam; en jerndør smeller igjen og en stemme roper ut ”haldt stop!” Det er andre verdenskrig

og jeg har tydeligvis en tysk soldat like bak meg. Lynkjapt tar jeg et par skritt til siden før jeg

snurrer 180 grader rundt og skyter. ”Uh”, tyskeren faller død om.

Dette er en tenkt, men ikke uvanlig situasjon fra spillet Wolfenstein 3D (1992) som på

mange måter gjenopprettet  min interesse for dataspill  etter  at  fascinasjonen for  Pac

Man,  Donkey Kong,  Mario og Commodore 64 var et  noenlunde tilbakelagt stadium.

Hva var det som var så spesielt med dette spillet og hva er det som gjør at Førstepersons

Skytespill  sjangeren  fremdeles  fenger  millioner  av  dataspillende  rundt  omkring  i

verden?

id Software
id  Software  var  spillselskapet  som,  i  de  flestes  øyne,  brakte  FPS  sjangeren  til  liv.

Selskapet  bestod  av  en  gjeng  venner  som  alle  var  tidligere  ansatte  hos

sharewareselskapet  Softdisk  i  Shrevport  Louisianna.  De  to  mest  sentrale  figurene  i

selskapet var John Romero og John Carmack, også kalt the two Johns. Ideas from the

Deep, var selskapets fulle navn, men de forkortet det og kalte seg kun id. Fra Freud og

psykologien  har  id  også  en  annen betydning,  nemlig  den  delen  av  hjernen  hvor  de

primære prinsippene styrer og søker  umiddelbar behovstilfredsstillelse.  Selskapet  ble

stiftet 1. februar 1991, Romero var da 23 og Carmack 20 år.15

Romeros  personlighet  gikk  på  tvers  av  alle  stereotypier  om  datanerder.  Han  var

utadvendt og full av humør, livet var til for å ha det gøy med. Han hørte på heavy metal

musikk, leste tegneserier og spilte mye dataspill, men han visste hva han ville med livet

sitt. Allerede i tenårene signerte han brevene sine med ”John Romero, Ace Programmer

and Future Rich Person.” Sine mål skulle han nå gjennom å designe spill, artige spill.

Romero hadde spilt hele livet og visste hvordan et bra spill skulle være. Ingen kunne slå

Romero i dataspill, derfor fikk han av id gjengen tilnavnet Surgeon John. Carmack fikk

derimot tilnavnet Engine John. Han var lykkelig bare han hadde et pizzastykke, en cola
15 All informasjon i dette kapittelet stammer fra boka Masters of Doom. How two guys created an empire

and transformed pop culture (Kushner2003). id skal forøvrig skrives med liten bokstav..
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light og en datamaskin å programmere på. Mens Romero var opptatt av den ultimale

spillopplevelsen  fokuserte  Carmack  på  den ultimale  spillmotoren som kunne  bringe

denne opplevelsen til liv. Alt lå dermed til rette for det perfekte team.

Dangerous Dave in the Haunted Mansion (1991, utgitt av Softdisk) var det første spillet

de utviklet som inneholdt blod. Her fikk Romero uttrykt sine svarte sider mens Adrian

Carmack,16 som var grafikkansvarlig med bakgrunn som sykehusfotograf på patologisk

avdeling, også fikk utløp for sine heller dystre forestillinger. Softdisk krevde imidlertid

at spillet ble gjort om og alt blod fjernet.

Figur 2 Catacomb 3-D

At det  var  John  Carmack som var  den sentrale  drivkraften  bak selve spillmotorene

hadde vært klart helt siden han lagde en spillmotor for PC som fikk grafikken til å flyte,

eller scrolle, på samme måte Nintendo klarte med sitt Super Mario Bros. 3 (1988). PC-

ene  var  på  denne  tiden  ytelsesmessig  langt  svakere  enn  spillkonsollene  og  hadde

problemer med å utføre slike grafiske operasjoner. Nå var Carmack, som alltid la et

ferdig  prosjekt  bak  seg  og  startet  planleggingen  av  noe  nytt,  i  gang  med  å

eksperimentere med et tredimensjonalt univers. Inspirasjonen denne gang var flyspillet

Wing  Commander  (1990),  men  id  ønsket  seg  noe  som  var  enda  raskere  og  mer

actionpreget. Resultatet kom i april 1991. I Hovertank skulle spilleren ved hjelp av en

beltevogn redde jorden fra Armageddon. Spillet var i førstepersons perspektiv, noe som

aldri tidligere var blitt gjort for PC, id var i ferd med å skape en sjanger. Som man kan

se hvis man sammenligner Figur 2 med Figur 3 s.37 var deres neste spill, Catacomb 3-

D (1992),  det  som for  alvor  skulle  bane  vei  for  Wolfenstein  3D.  Dette  var  et  rent

16 Ikke i slekt med John Carmack.
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førstepersons skytespill, med en hånd nederst i skjermbildet som skyter ut ildkuler. Alt

som manglet nå, var en ny spillmotor fra Carmack.

Den  kom,  selvfølgelig,  og  Wolfenstein  3-D ble  en  realitet.  For  å  distribuere  spillet

benyttet id seg av et selskap i Dallas kalt Apogee. Dette var et shareware selskap. Det

fungerte på den måten at spillene ble delt i to biter. Den første fungerte som en slags

teaser og ble distribuert  gratis,  deretter måtte spillerne kontakte Apogee og betale et

beløp for så å få tilsendt fullversjonen av spillet. Men Romero hadde funnet ut at det

også  var  penger  å  hente  gjennom butikksalg,  og siden  de  ikke  hadde  noen  formell

kontrakt med Apogee signerte id også med spillselskapet FormGen. Romero oppfordret

også andre spillprodusenter til å ta lisens på ids teknologi, noe som etter hvert skulle bli

en trend: Carmack konstruerer en ny revolusjonerende spillmotor og andre selskaper

kjøper motoren og bygger egne spill rundt den. Etter hvert som id sviktet Apogee ble

denne metoden også løsningen for dette selskapet, de tok lisens på Carmacks motor og

ga senere ut  tittelen  Duke Nukem 3D (1996)  som skulle  vise  seg å  være  en verdig

konkurrent til ids egne spill, men nå hadde selskapet fått et nytt navn: 3D-Realms.

5.  mai  1992  var  shareware  episoden  av  Wolfenstein  3D ferdig,  og  spillet  spredde

gjennom BBS som streptokokker i en barnehage. Det tok ikke lang tid før bestillingene

og pengene strømmet inn. Spillerne var i ekstase over spillets fantastiske teknologi og

geniale gameplay, selve syntesen av Carmacks og Romeros personlige egenskaper. Nå

måtte bare spillets neste fem episoder klargjøres. Deretter,  18. september 1992, kom

Spear of Destiny, butikkversjonen av Wolfenstein 3D utgitt av FormGen.

10. desember 1993 er  Doom klart for sharewaremarkedet. Nok en gang har Carmack

overgått seg selv med spillmotoren, ikke bare med 3-D utviklingen, men nå også med

multiplayer muligheter. Opp til fire spillere kan spille mot hverandre over LAN eller

internettmodem.  Dette  er  tittelen  som  endelig  gjør  id  til  megastjerner  og

multimillionærer. Men alt er ikke bare herlighet og glede innefor ids rekker, selv om

suksessen fortsetter i 1996 med spillet Quake er misnøyen i ferd med å spre seg og de

forskjellige  ansatte  har  ulike  mål  for  den  videre  utviklingen.  Romero  er  av  den

oppfatning at Carmack ikke lenger er en spiller, mens Carmack føler at Romero ikke
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lenger er en programmerer. Resultatet er at Romero får sparken. Selv om det til den dag

hadde vært Romero som var ids ansikt utad var det ikke lenger tvil, John Carmack er id.

Å være en karakter - Det subjektive kamera, simulering og
remediering
Begrepet First Person Shooter gir en direkte referanse til den måten spillet presenteres

grafisk  for  spilleren.  I  et  FPS-spill  vil  spilluniverset  presenteres  ”gjennom”

spillkarakterens øyne. Meningen med dette er sannsynligvis å gi spilleren en følelse av

tilstedeværelse, han ikke bare ser det samme som hovedpersonen i spillet ser; han  er

hovedpersonen.  Kanskje  kan  man  si  at  den  mentale  investeringen  spilleren  av  et

dataspill setter inn i sin karakter (etter Juul 1999), blir ytterligere forsterket gjennom et

slikt  perspektiv.  Selvfølgelig behøver  det  ikke å  være  slik,  muligens  er  det  bare en

alternativ måte å presentere spilluniverset på. Rent praktisk for spilleren betyr denne

mangelen på synlig legemliggjørelse i hvert fall at bortsett fra et par armer og et våpen,

finnes det ikke noe som blokkerer for utsynet inn i det grafiske universet.

En alternativ måte å tilnærme seg dataspill  på er gjennom Bolter og Grusins (2000)

begrep remediering. Man kan si at dataspill remedierer aspekter av filmen gjennom bruk

av ulike visuelle perspektiver. Å lage en hel spillefilm i førstepersonsperspektiv er, så

vidt meg bekjent, kun blitt gjort en gang med Lady in the lake (1947). Derimot brukes

det ofte i små segmenter, som for eksempel gjennom morderens øyne når han nærmer

seg sitt offer, eller når protagonisten nærmer seg store farer. Eksemplene tydeliggjør at

førstepersonsperspektivet på film brukes for å gi en økt grad av spenning, kanskje fordi

tilskueren føler en økt grad av tilstedeværelse. Roger Callois (1961) opererer med fire

kategorier  av  spill.  En  av  kategoriene  karakteriseres  som  Illnix eller  Vertigo

(svimmelhet som følge av høydeskrekk). Noe av hensikten med denne typen spill er

nettopp å generere en svimmelhetsfølelse hos deltakeren. Eirik Befring (1995) mener at

denne kategorien kan passe bra på dataspill, spesielt simulator spill. Bolter og Grusin

(2000:161-167) har noe av den samme tilnærmingen til fenomenet virtuell virkelighet.

Det som gir en ekstra følelse av vertigo i en virtuell virkelighet er ikke først og fremst

den  overbevisende  fremstillingen  av  det  grafiske  universet,  men  følelsen  av

tilstedeværelse gjennom tildelingen av en karakter som responderer på brukeren og i
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samsvar  med det  virtuelle  miljøet.  Dette  er  noe  dataspill  har  til  felles  med virtuell

virkelighet. For at illusjonen av virkelighet og tilstedeværelse skal være størst mulig, vil

man strebe for at spilleren ”glemmer” at handlingen foregår gjennom og i et medium:

Like all other virtual reality applications, the goal of such virtual arcade games is to provide the

user with an experience of immediacy in which the medium becomes transparent 

(Bolter & Grusin 2000:166).

Dataspill kan altså sies å remediere filmen gjennom bruk av ulike visuelle perspektiver.

Remedigeringen gjennom bruk av filmklipp er åpenbar. Andre peker på fellestrekk som

narrativ struktur. Sportsspill, som tennis og fotball, kan derimot heller ses på som en

remediering  av  fjernsynet  og  dets  fremstillingsperspektiv  av  ulike  idretter.  At  nye

medier ”låner” elementer fra eksisterende er ikke særlig overraskende, men heller ikke

en regel. Man skal ikke lukke øynene for annen inspirasjon, men heller ikke glemme å

også se på dataspill  som et  isolert  fenomen. Brukere av dataspill  synes ofte å være

ekstremt teknologiorienterte, og venter ofte i spenning på neste teknologiske nyvinning.

Dataspillprodusenter synes å være oppmerksom på dette fenomenet. Der andre medier

delvis forsøker å skjule teknologien som skal lede brukeren inn i fortellingen, så hoverer

dataspillene med disse:

The pleasure of Computer Games, therefore, is a technological pleasure. It is a pleasure of

accessing, witnessing, and performing technological mediated environments. [..] It is a pleasure

of control, but also of being controlled. But most of all it is a technological pleasure propelled

by the computer gaming industry’s apparent mission to provide more realistically rendered

environments, deeper feelings of performative agency and even greater levels of astonishment

(Andrew Mctavish 2002:46).

Typologi og historie
Å lage en fullstendig typologi over alle dataspill er blitt forsøkt, men synes å være en

uoverkommelig oppgave.17 Først og fremst på grunn av at spillene stadig endres og nye

typer spill kommer til. Første Persons Skytespill som sjanger ble altså for alvor brakt til

liv gjennom  Wolfenstein 3D  i  1992. At det er blitt  et begrep er ikke så vanskelig å

skjønne siden det både gir en direkte referanse til  spillets innhold og den måten det

presenteres grafisk for spilleren. Innholdet, eller spillets mål, er som regel å bevege seg

17 Se f.eks. et forsøk av Mark J. P. Wolf The Medium of the Video Game (Kap. 6)
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rundt i en labyrintaktig verden og skyte på det meste som rører seg. Derfor; Skytespill.

Videre blir spilleren presentert for spillverdenen gjennom spillkarakterens øyne. Denne

vil  uten  unntak  være  et  menneske  eller  en  menneskelignende  karakter,  derfor  altså

Første Person. 

Mer spesifikt  betyr dette at  det  grafiske grensesnittet,  da sett  bort  fra spilluniversets

utforming, presenteres noenlunde slik: Spillkarakterens armer, eventuelt det våpen disse

måtte  holde,  er  plassert  sentrert  i  bunnen  av  skjermen.  Et  sikte  er  sentrert  midt  i

skjermbildet. I tillegg til dette finnes det som regel informasjon om spillerens helsenivå,

eventuelt også rustning og hvor mye ammunisjon som er igjen. Ofte vil man i bunnen av

skjermen finne en såkalt  powerbar. Denne presenterer spilleren for ulik informasjon. I

Wolfenstein 3D finner man for eksempel følgende elementer:  hvilken etasje spilleren

befinner seg på, hvor mange poeng han har, hvor mange liv som gjenstår, et dynamisk

bilde som forandrer seg når han er i kamp og blir  mer blodig når livet ebber ut, en

helseindikator som viser hvor mange prosent som gjenstår av det nåværende livet, hvor

mye ammunisjon som gjenstår og til sist et bilde av det nåværende våpenet. I Half-Life

har man droppet denne powerbaren til fordel for et skjermbilde som vier seg fullstendig

til spilluniverset. Innformasjonen gis fremdeles, men på en mer transparent måte. Helse-

og Armor informasjon nederst til venstre og en indikator øverst til høyre som viser om

lommelykten er på eller av, samt hvor mye strøm som gjenstår.  I  Halo er helse- og

armor informasjonen lagt øverst  til  høyre, mens man i  øverste venstre  hjørne finner

informasjon om hvor mye ammunisjon og granater som gjenstår.  Her har man også

valgt  å ha med en radar  nederst  i  venstre hjørne,  denne indikerer fiender  med røde

prikker og allierte med gule. Midt i bildet har man også et tydelig blått sikte, dette vil bli

rødt når man fører det over en motstander.
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Figur 3 Wolfenstein 3D, Half-Life og Halo
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Inndelingen av dataspill blir aldri helt renskåren. Ofte vil man kunne sette ett og samme

spill innenfor flere sjangere. Dersom man ser på Wolfenstein 3D som normen, kommer

det frem at avataren i et FPSspill tradisjonelt sett beveger seg til fots. I det nettbaserte

gratisleksikonet  Wikipedia daterer  man  Spasim fra  1974  som  det  aller  første  FPS-

spillet.18 

Spasim was a 32-player 3D networked game involving 4 planetary systems with up to 8 players

per planetary system, flying around a space in which the players appeared to each other as wire-

frame space ships and updated their positions about every second.

(Opphavsmannen Jim Bowerys egen beskrivelse av spillet.

http://www.geocities.com/jim_bowery/spasim.html)

Sammenlignet med min egen definisjon av FPSspill, mener jeg dette blir uriktig. Spillet

benytter seg for så vidt av første persons synsvinkel, men spillernes avatarer er altså et

romskip, ikke et menneske. Spillet kan derfor med fordel heller påberope seg å være

verdens første tredimensjonale multiplayer spill. Hva så med et spill som for eksempel

Wing Commander (1990)?

Figur 4 Wing Commander

Også dette er et  romskipspill,  men her er det visuelle perspektivet endret slik at  det

tydelig kommer frem at man ser gjennom øynene til en pilot som okkuperer cockpiten i

et romskip. Det visuelle perspektivet er altså førstepersons (FP) og målet er å skyte (S)

fienden, men her ved hjelp av et romskip istedenfor et håndholdt våpen. Jeg vil på tross

av dette hevde at dette ikke kvalifiserer som et typisk førstepersons skytespill. Skal man

først  klassifisere  et  slikt  spill,  bør  det  bli  noe  sånn  som  en  action  flysimulator  i

førstepersonsperspektiv. Det som blir tydeliggjort her er at man ved typologisering av

18 http://en.wikipedia.org/wiki/First-person_shooter
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dataspill må ta hensyn til flere faktorer, deriblant spillets regler, avartar og dets visuelle

perspektiv.  Dette  innebærer  altså  at  avataren  i  FPS-spill  vil  kunne  betegnes  som

spillkarakter, siden denne er et menneske eller menneskelignende karakter, og at denne

primært beveger seg til fots. Men det stopper ikke her. Som det etter hvert vil gå frem av

analysene, ser vi en sjangerblanding både i  Half-Life (hvor man styrer et lite tog) og

spesielt ikke minst i Halo (der man ikke bare kontrollerer diverse kjøretøy, men hvor det

under  disse  sekvensene  også  veksles  til  tredjepersons  perspektiv).  Videre  ser  vi  en

utvikling  der  man  får  underkategorier  av  FPS-spill,  som for  eksempel  First  Person

Tactical Shooter eller First Person Sneaker/Stealth. I slike spill vil spillkarakteren være

mer  sårbar  og ikke  tåle  å  bli  skutt  like  mye som man gjør  i  den  klassiske  FPSen.

Spilleren må derfor være mer vurderende og ofte tenke taktisk, hvem er det verdt å skyte

og hvordan? Hvem skal man holde seg unna, og hvordan skal man komme seg forbi

dem? Slike spill kommer etter hvert oftere ut som tredjepersons spill, slik at spilleren

kan se avataren sin og dermed ha en bedre følelse med hvordan man sniker seg rundt.

Eksempel på slike tredjepersons stealth spill er  Hitman (2000, 2002, 2004) serien og

Splinter Cell (2002). Som eksempel i førsteperson sjangeren kan nevnes  Thief  (1998,

2000) serien.

Til tross for mangfoldige tilskudd til sjangeren, synes det som om den klassiske FPS

sjangeren vil bestå. Kanskje spesielt  som multiplayer, dette vil jeg imidlertid komme

tilbake til siden. Etter  Wolfenstein 3D tok det ikke lang tid før id Software fulgte opp

med klassiske titler som  Doom (1993) og  Quake  (1996). Omtrent på samme tid kom

som  nevnt  et  annet  selskap,  3D  Realms,  på  banen  med  Duke  Nukem  3D  (1996).

Mengder av gutter og unge menn sørget for å få oppgradert sine PC’er. Det gjaldt å ha

den  siste  nye  Intel-prosessoren,  nytt  grafikkort,  mest  mulig  RAM  og  ikke  minst

Soundblaster-kompatible  lydkort.  Lyd  og  grafikk  var  nå  blitt  sentrale  elementer  i

spillene, og ingen spill krevde så mye av datamaskinene som FPS-spillene. Sammen

med Internet var det spill som for alvor fikk datamaskiner inn i de fleste hjem på 90-

tallet, og ikke minst presset den teknologiske utviklingen fremover.

Men  det  var  også  denne  typen  spill  som  på  90-tallet  satte  i  gang  debatten  om

dataspillenes  negative  påvirkning  på  unge sinn.  Forøvrig  var  ikke  dette  første  gang
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dataspill ble diskutert og det blir nok helt sikkert ikke den siste. I 1976 ble arkadespillet

Death Race lansert. Dette spillet ble etter hvert også det første dataspillet som noensinne

ble forbudt (i USA) .19 Spillet var basert på filmen Death Race 2000 fra det foregående

året. Målet med spillet var å kjøre over mest mulig mennesker på kortest mulig tid. Ikke

ulikt  senere  omdiskuterte  spill  som  Carmageddon (1997)  og  Grand Theft  Auto  1-2

(1997, 1999). Her hjemme har Barne og Familieminister Laila Dåvøy siden 2. januar

2002 kjempet en lang kamp mot tredjepersonsspillet Grand Theft Auto 3 (2001). Etter å

ha  blitt  vist  klipp  av  spillet  i  forbindelse  med  et  nyhetsinnslag  på  TV  Norge  tok

statsråden affære og mer eller mindre oppfordret Forbrukerrådet og Barneombudet til å

politianmelde importøren av spillet, KE Media. Dette ble gjort 16. januar. Den 17. april

henla imidlertid politiet  anmeldelsen etter en vurdering gjort  av Statens Filmtilsyn.20

Også innen ulike fagkretser  strides  man omkring dataspills  påvirkningskraft,  og det

finnes stadig frem til nye konklusjoner der det argumenteres både for og imot dataspill.

En av dem som viser skepsis  mot voldelige dataspill  er Lt.Col.  Dave Grossman,  en

psykologiprofessor fra militærakademiet West Point i USA. I boken, Stop teaching our

kids to kill (1999), som han skrev sammen med Gloria DeGaetano, påpekes farene ved

at militæret bruker mange av de samme spillene til opptrening som barn spiller hjemme

på soverommene sine. Boken kom ut like etter tragedien på Columbine Highshcool 20.

April 1999. Siden Grossman blant annet arbeidet med å trene opp helsepersonell etter en

lignende episode i Jonesboro, ble han av mange tillagt stor gyldighet og tidvis også viet

stor medieoppmerksomhet. 21 Boken er for øvrig også oversatt  til  norsk og tysk.  På

bakgrunn av  regjeringens handlingsplan mot  vold i  bildemediene fra  1995 ga Pape,

Isachsen,  Jessen  i  1998  ut  rapporten  “Ungdom  og  vold  i  bildemediene”.  Her

konkluderes det med at vold i media ikke alene kan føre til vold, men kan bidra til å

forsterke  allerede  eksisterende  utageringstendenser  og  adferdsproblemer.  Dette  kan

igjen føre til økt mediekonsum og betegnes som en negativ sirkeleffekt. Undersøkelsen

viste også at gutter har en sterkere preferanse for actionpregede dataspill enn jenter. Hos

19 Se http://www.klov.com/game_detail.php?letter=D&game_id=7541,

http://www.classicgaming.com/features/articles/violence/,

http://www.angelfire.com/tx6/jesteban/videogames/intro.html og Masters of Doom
20 Isachsen, Tveit og Grande (våren 2002).
21 Grossman  leder  også  et  forskningsprosjekt  som  studerer  destruktive  handlinger.  Hjemmeside:

http://www.killology.com 
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jenter  som  likte  denne  type  spill,  var  det  en  økt  forekomst  av  typisk  maskulin

problemadferd.  Andre  påpeker  dataspills  positive  effekter  på  barns  læringskurve  og

argumenterer for å ta disse i bruk i skolen.22 Denne oppgaven har imidlertid ikke som

mål  å  fokusere  på  denne  typen  mediepåvirkning  og  dens  konsekvenser,  men  vise

hvordan FPS-sjangeren har utviklet seg og prøve å se på hvordan man skal nærme seg

denne typen sjanger innenfor et medievitenskaplig perspektiv. Med andre ord: Hvordan

skal vi ”lese” og analysere et dataspill, hvilke elementer skal vektlegges og hva er av

mindre betydning? Går det i det hele tatt an å sette opp en slik mal?

22 http://www.teem.org.uk/ og http://www.tekstlab.uio.no/grei/
41



42



5. Analyser
Det er gjennom oppgaven til nå blitt etablert hva som gjør et spill til et spill og hvordan

disse konvensjonene kan transformeres til å gjelde også for dataspill. Videre er det blitt

definert  hva  som  karakteriserer  spillsjangeren  FPS.  Hvordan  kommer  så  disse

konvensjonene til uttrykk gjennom mine analyseobjekt?

I den følgende delen av oppgaven vil jeg analysere de tre spillene Wolfenstein 3D, Half-

Life og  Halo.  Målet  med  analysen  er  først  å  få  frem  hva  som  er  typisk  for  FPS

sjangeren. Hvordan kan disse spillene sies å engasjere spilleren på en annen måte enn

spill  innefor  andre sjangere,  og ikke  minst  spill  som presenteres  gjennom en annen

synsvinkel? Videre vil jeg se på om disse elementene endrer seg over tid, og i så fall

hvordan.  Som  nevnt  i  metodedelen  av  oppgaven  er  ingen  av  de  tre  spillene  valgt

tilfeldig.  Alle  er  sentrale  spill  innenfor  ulike  tidsepoker,  spesielt  Wolfenstein 3D og

Half-Life blir av mange også sett på som henholdsvis innovatører og grunnleggere av en

ny standard for FPS-spill. Men, først og fremst har alle spillene vært, og er i stor grad

fremdeles, populære og til dels også klassiske FPS-spill. Forhåpentligvis deler de også

en  del  strukturelle  likheter  som  gjør  at  de  egner  seg  godt  for  en  sammenlignende

analyse.

I metodekapitelet ble det avklart at mitt fokus i denne analysedelen vil være på følgende

to  dimensjoner;  spillstrukturen og  spillverdenen.  Begrepet  spillstruktur  er  til  nå  i

oppgaven  blitt  brukt  med  to  forskjellige  betydninger  av  to  forskjellige  teoretikere.

Aarseth (2003) legger her vekt på spillets regler, mens Juul (1999) under dette punktet

undersøker fortellingene i dataspill. Begge disse elementene vil bli drøftet i min analyse,

men som separate tema. Det har tidligere i oppgaven blitt redegjort for en del typiske

elementer  innenfor  sjangeren.23 Nå  vil  jeg  utbrodere  hvordan  disse  elementene  blir

presentert og fungerer i de ulike spillene. Følgende elementer vil derfor bli sentrale i de

tre analysene: fortellinger, synsvinkel, design, navigering og spillets regler.

23 Flere av disse elementene vil FPS-spillene også ha til felles med andre former for dataspill.
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Fortellinger

Hvilken funksjon har fortellingen og hvordan drives den frem i FPS-spillene? Tronstads

quest-teori konkluderte med at spill sett i retrospekt kan betraktes som en historie. Men

noen spill  benytter  seg av fortellinger under  selve spillsituasjonen i  større  grad enn

andre.  I FPS-spillene  i  min  analyse dukker  det  opp to  ulike former  for fortellinger.

Rammefortelling er en innledende fortelling fortalt  før  selve spillet  setter  i  gang og

brukes for å introdusere spilleren til spilluniverset og etablere et plot. Dette betyr at man

i dataspill kan benytte seg av fortellinger uten at det dreier seg om en fortelling drevet

frem underveis i selve spillsituasjonen. Når jeg i det følgende vil forsøke å lokalisere og

drøfte omkring fortellinger, vil jeg også forsøke å lokalisere elementer som på egenhånd

er i stand til å fortelle en historie i ”real time”. Selv om det å fortelle en historie ikke er

det en først og fremst forbinder med FPS sjangeren, vil vi allerede gjennom analysen av

det første spillet se at produsenten forsøker å tilegne spillet fortellinger. Hvorfor dette

gjøres og hvordan vil derfor også være sentrale spørsmål innenfor analysen.

Synsvinkel

Det at spillene presenteres gjennom en førstepersons synsvinkel er spillenes mest kjente

karakteristika,  og  vil  følgelig  også  være  en  sentral  del  av  analysen.  Hva  gjør

eksempelvis  dette  med  affiniteten  i  forholdet  mellom spiller  og spillkarakter?  Er  et

førstepersonsperspektiv med på å forsterke graden av innlevelse og identifikasjon?

Design

En naturlig forlenging av å se på spillets synsvinkel er å studere spillets grafiske og

romlige  utforming.  Hvordan  er  spilluniverset  bygd opp og  hvilke  konsekvenser  har

dette? Realisme er ofte et superlativ som brukes spesielt i promotering og anmeldelser

av  dataspill.  Til  grunn  for  denne  muligheten  ligger  utviklingen  av  nye  grafiske

spillmotorer. Hvordan kommer denne utviklingen til uttrykk gjennom mine tre spill, og

hva har dette å bety for eksempelvis brukerens oppfatning av ”realisme” og innlevelse i

spillet?
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Navigering

Hvordan navigerer man i spillet og hvilke konsekvenser har det? Og, som en forlenging

av dette, hvordan navigerer spillet spilleren?

Spillets regler

Det mest vesentlige innenfor alle typer spill, er spillets regler. I motsetning til brettspill,

blir  ikke  dataspill  levert  med  et  separat  regelhefte.  Spillets  regler  begrenses  her  av

programkoden.  Den  er  vanligvis  ikke  tilgjengelig  og  vil  heller  ikke  bli  studert  her.

Derimot vil spilleren gjennom selve spillsituasjonen erfare hva som er mulig og ikke

mulig i spillet. Hvilke konsekvenser har disse reglene for opplevelsen av spillet?

Gonzalo Frasca skiller mellom to typer regler i dataspill; De reglene som sørger for at

simuleringen  fungerer  (paidea/lek  regler)  og  de  som definerer  spillets  endelige  mål

(ludus/spill  regler).  Ut  i  fra  dette  mener  Frasca  å  kunne  dele  dataspill  inn  i  tre

representasjonsnivå:

Nivå 1 Er delt med tradisjonelle historiefortellere, og er relatert til skriptede handlinger,

beskrivelser og lokalisering.

Nivå 2 Har med reglene for paidea (lek) å gjøre, reglene som modellerer det simulerte

systemet. Et eksempel er en regel i Quake som sier at du kan skyte monstrene, men du kan ikke

snakke med dem.

Nivå 3 Er selve ludus (spill) regelen. Den definerer målet med ludus og den vinnende, og

derfor ønskelige, situasjon.

(Frasca 2001:48-49, min oversettelse).

Fokus for analysen av spillregler vil her ligge i de to siste nivåene, mens nivå 1 i denne

oppgaven vil bli dekket inn under temaet fortellinger.

Generelt

Alle disse nevnte elementene vil  bli  tatt  opp i  hver  av de tre analysene (om ikke i

kronologisk rekkefølge). I tillegg til disse, vil jeg også trekke frem egenskaper ved de

enkelte  spillene  som  jeg  finner  verdt  å  nevne.  Målet  er  å  til  slutt  ende  opp  i  en
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sammenlignende  analyse  der  jeg  forhåpentligvis  kan  si  noe  konkluderende  om

sjangeren, dens særpreg og bruk av et subjektivt visuelt perspektiv.

Som  nevnt  tidligere  finnes  det  flere  forslag  til  hvordan  dataspillstudier  kan

gjennomføres,  men  ingen  endelige  løsninger.  Andrew  Mactavish  (2002)  foreslår

eksempelvis  en  dataspillteori  som  setter  fokus  på  både  fortelling,  teknologi  og

interaksjon. Et av hans poenger er at mye av dataspillenes attraksjon ligger i den gleden

spilleren opplever gjennom den visuelle og audiovisuelle teknologien, og ikke minst den

begeistringen man føler  over  å  få  delta  i  dette.  Flere  og flere  peker  på  at  et  viktig

virkemiddel  både  i  film  og  dataspill  er  å  brilliere  med  teknologisk  spektakulære

virkemidler.24 Det jeg tror er viktig i denne sammenheng blir derfor å huske på er at selv

om jeg nå vil forsøke å tilnærme meg dataspill på en akademisk måte, er dataspill et

medium med et temmelig enkelt mål for øye; å tjene penger gjennom å underholde og

begeistre sitt publikum.

24 Se for eksempel ScreenPlay (2002 King & Krzwinska eds.) der ”spectacle” er et hyppig brukt begrep,

og  en  betegnelse  for  hvordan  man  i  film  og  dataspill  forsøker  å  tilfredsstille  publikum  gjennom

nyvinnende og spektakulær teknologi.
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5.1 Wolfenstein 3D – av id Software

”You know, it’d be really fucking cool if we made a remake of Castle Wolfenstein and did it in

3-D.” (John Romero i Kushner 2003:92)

I 1992 ble den første DOS25 versjonen av  Wolfenstein 3D gitt  ut med seks episoder.

Spillet ble opprinnelig distribuert som shareware, men i løpet av 1993 kom også spillet i

salg hos  forhandlere rundt  om i  verden.  Etter  hvert  ble  spillet  også utgitt  for  andre

plattformer.  Wolfenstein  3D (Figur  6)  var  en  videreutvikling  av  Castle  Wolfenstein

(Figur  5) fra  1981,  og som tittelen på spillet  antyder,  er  det  først  og fremst  på det

grafiske nivået at endringene har skjedd:

Figur 5 Castle Wolfenstein (1981)

Figur 6 Wolfenstein 3D (1992)

25 Tekstbasert operativsystem fra Microsoft.
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Figur 7 Star Wars Atari (1983)

Ikke bare blir vi presentert for spillverdenen gjennom vår spillkarakter, Captain William

J. Blazkowicz’s (WB) øyne, vi blir presentert for en tredimensjonal verden, eller rettere

sagt, en tilnærmet tredimensjonal verden. For det første kan man bare bevege seg i to

dimensjoner. Man kan gå fremover og bakover og man kan snurre rundt sin egen akse

både til høyre og til venstre. Det er derimot ikke mulig å se opp og ned, man kan ikke

hoppe, dukke eller bevege seg på flere plan som man kan i senere førstepersons spill.

Derfor kan man heller ikke gå i trapper slik at man kan bevege seg opp til en etasje som

ligger over, både fysisk og grafisk, den man befinner seg i. Spillet er ikke større enn

2.4MB og alle de 15 programfilene spillet tar i  bruk ligger i en og samme mappe, i

tillegg til maks 10 filer for savegames.

Design - Grafikk og romlig kontinuitet

Grafikken er også svært simplistisk i forhold til dagens standard, og det er minimalt

definert tekstur på gulv og tak. Av og til henger det en lampe ned fra intet, som kaster

litt  lys  på  gulvet.  Bortsett  fra  fargeleggingen  har  faktisk  ikke  den  tredimensjonale

effekten endret seg mye siden for eksempel Ataris Star Wars fra 1983 (Figur 7).

Motstanderne betegnes  i  denne type spill  som Non Playing Characters,  NPC,  og de

vurderes ut i fra sin kunstige intelligens. Designen av en slik kunstig intelligens i FPS-

spill innebærer en vektlegging av i hovedsak følgende fire hovedkategorier: Oppførsel,

Bevegelse,  Animasjon  og  Krigføring  (Tozour  2002).  I  Wolfenstein  3D er  de  ulike

motstanderne  programmert  med  forskjellige  egenskaper.  For  eksempel  vil  menige

vakter komme mot deg når de hører et skudd, de vil også ofte rope noe slik at spilleren
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er i stand til å vurdere hvor mange vakter han står ovenfor. Offiserene vil derimot være

stille helt til de plutselig står ovenfor spilleren, disse kan også skyte mens de beveger

seg fra side til side, i motsetning til vaktene som må stoppe opp for å sikte. NPCene er

lagt inn grafisk i spillet ved hjelp av såkalte sprites. En sprite er et bilde som legges over

bakgrunnen  og  har  ulike  egenskaper  som  for  eksempel  muligheten  til  å  flyttes  og

forstørres. Når disse ”går,” er det derfor bare spriten som blir ”dratt” mot høyre eller

venstre og når de kommer mot deg er det spriten som blir forstørret. For å øke illusjonen

av en virkelighet er karakterene i spriten også utstyrt med en animasjon av føtter som

går. Bevegelsene gir derimot kun inntrykk av at motstanderne går rett frem og det ser

derfor noe merkelig ut når disse går fra side til side. De ulike motstanderne er i den

grafiske  prosessen  kun formet  med et  visst  antall  piksler.26 På  denne  måten  blir  de

seende ok ut på avstand, mens de blir svært kornete når man har dem på nært hold siden

pikslene bare blir forstørret. I senere spill blir ofte motstandernes intelligens fremhevet

for å vise spillenes overlegenhet, den kunstige intelligensen i Wolfenstein 3D er derimot

minimal. De tyske soldatene her har, som jeg nevnte, kun et reaksjonsmønster og de vil

alltid stå på samme sted. Faktisk ble versjon 1.4 for PC som jeg spilte på i 1994, levert

med kart over alle nivåene der det var tegnet inn hvor soldatene stod. Denne såkalte

Wolfenstein 3-D Hint Book kan fremdeles bestilles fra 3D-Realms for 2 dollar.

På  bunnen  av  skjermen  finner  man  en  såkalt  powerbar.  Som  man  ser  på  figur  2

inneholder denne informasjon om hvilket level man befinner seg på, hvor mange poeng

spilleren  har,  helseprosenten,  hvor  mye ammunisjon  som gjenstår  og  hvilket  våpen

spilleren for tiden holder i hånden. Mellom ammo og det grafiske omrisset av våpenet er

det også satt av plass til nøkler som spilleren samler. Det er maksimalt en sølvnøkkel og

en gullnøkkel  på  hvert  level.  I  midten  av  powerbaren  er  et  animert  hode  som skal

forestille B.J. Det er et oppmerksomt ansikt, med rynkede øyenbryn og øyne som stadig

veksler mellom å se mot høyre og venstre. Ansiktet vil bli mer og mer blodig og forslått

etter hvert som helseprosenten går ned. Når B.J. dør dekkes øynene av blod, og for å

opprettholde det  subjektive kamera skjer selvsagt akkurat  det samme med spillerens

26 En dataskjerm kan deles opp i et visst antall kvadratiske områder. Et slikt område kalles en piksel og

kan programmeres i ulike farger.
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skjermbilde: alt fades i rødt. Når spilleren finner et nytt og kraftigere våpen, vil ansiktet

på powerbaren sette seg opp i et digert glis.

Ved hjelp av 3-D teknikk ønsker man å skape en illusjon av romlig kontinuitet. Man vil

gi  spilleren en følelse av et  virkelighetsnært univers ved å tegne realistiske kulisser.

Samtidig må universet komprimeres. Å lage et evigekspanderende spillunivers er alt for

ressurskrevende, kanskje til og med umulig, derfor må spillet rammes inn. I Wolfenstein

3D gjøres dette ved å ”fange” spilleren inne i et slott. Dette er et smart trekk som er lett

for spilleren å godta: er man låst inne i kjelleren på et slott, må man selvfølgelig finne

frem til heisen for å komme seg ut. At det ikke er noen trapp er en logisk brist det i

kampens  hete  er  lett  å  glemme, det  var  jo  heller  ikke  teknologisk mulig for  denne

spillmotoren med slike tredimensjonale løsninger.

Styring og navigering

Wolfenstein 3D hadde innlagt mulighet for å styre med både mus og joystick, men siden

det ikke var muligheter for å se opp og ned, ble ikke disse mulighetene særlig benyttet

på denne tiden (selv om Romero i Hint-Manualen anbefaler dette). Istedenfor styrte man

med begge hendene på tastaturet. Den høyre hånden dekket piltastene, mens man med

venstrehånden vanligvis hadde kontrollen med følgende taster:  Alt Gr, Ctrl,  Skift og

Mellomrom. Ved å holde inne Alt Gr, samtidig som man brukte piltastene mot høyre

eller  venstre,  gikk  man  sidelengs  (sidesteppet/strafet).  Med mellomromstasten  åpnet

man dører/heiser/hemmelige rom, med Ctrl skjøt man og ved å holde inne shift knappen

sprang man. Ved å trykke på tallene 1-4 skiftet man våpen.  Wolfenstein 3D har heller

ikke noe sikte, derfor vrir man kroppen i retningen mot motstanderen når man skyter.

Forskjellen når et spill har et sikte er at det kan gi en illusjon av at det er kun armene

som beveger seg når man retter dette mot et mål, mens kroppen fremdeles står i samme

posisjon.  Denne  effekten  blir  ytterligere  forsterket  når  sikte  kan  rettes  oppover  og

nedover.

Spillverdenen og spillets regler

Spillverdenen i  Castle Wolfenstein  er organisert som en labyrint.  Som nevnt foregår

hver level i kun en etasje. Man er på stadig jakt etter en vei ut. Spilleren søker rundt i
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endeløse korridorer, med dører bevoktet av tyske soldater. Dette innebærer selvfølgelig

også at noen av dørene er låst og spilleren må finne nøkkelen før han kan tre gjennom

døren.

Spillet består av seks episoder som hver kulminerer i en kamp mot en såkalt boss, det

vil si en motstander som er sterkere enn de andre. Det er dette som er spillets ludus

regel;  den  vinnende  situasjonen.  Mest  minneverdig  er  kanskje  bossen  i  Episode  3,

”Mecha-Hitler”, som er Hitler inni en robotaktig drakt med fire mitraljøser. Etter å ha

blitt skutt en del ganger kommer Hitler ut av drakten, nå med kun to mitraljøser. Når

han omsider dør, smelter  han, samtidig som han sender følgende hilsen til  sin unge

elskerinne: ”Eva, auf widersehen”.

Paidearegler

Wolfenstein 3D gir spilleren mulighet til å lagre når som helst i spillet. Dette fører som

regel til at spilleren hyppig lagrer og spesielt etter å ha overvunnet en trussel. Det blir

derfor viktig å lagre på punkter hvor man er godt utstyrt med ammunisjon og helsen er

på topp. Spilleren heler seg selv ved hjelp av medisinskrin som finnes rundt omkring i

bygget.  Han  kan  også  spise  matrester  som  soldatene  har  lagt  igjen  og  eventuelt

hundemat.  Ammunisjon  og våpen plukkes  fra  drepte  soldater,  det  finnes  også  noen

gjemte lagre. Foruten nøkler, som må finnes for å ha progresjon i spillet, er det også

diverse skatter i slottet som spilleren kan ta med seg. Disse skattene gir spilleren poeng.

Samler spilleren nok poeng byttes disse ut  mot et  ekstra liv.  I motsetning til  senere

førstepersons skytespill opererer man altså her med liv, og man starter spillet med tre

liv. Mister man et liv starter man levelet på nytt fra begynnelsen uten eventuelle tyngre

våpen man måtte ha samlet sammen (pistol og kniv beholdes). Mister man alle livene er

det game over. Enkelte plasser i spillet vil man komme over en power up som vil gi et

ekstra liv. Man får også ekstra liv for hvert 40000 poeng man klarer å samle sammen. På

slutten av hvert brett presenteres spilleren for en scoreboard som viser hvor stor andel av

skattene han har funnet. Her vises også hvor høy ”kill”prosent spilleren har, hvor lang

tid han har brukt (samt hva som er par- tid) og hvor stor prosent andel av hemmelige

rom som ble funnet.
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Gjennom lagrings- og lastingsprosessen kommer det med all tydelighet frem hvordan

progresjonen i dataspill skiller seg fra den i film og litteratur. Når en spiller dør blir han

tvunget til å spille en sekvens om igjen:

Games are almost never played in a straight line, plot-wise. Instead you move through them in

circles (Kirksæther 1998:3).

Enten man nå velger å benytte seg av sirkler eller for eksempel bølger som metafor for

hvordan man beveger seg gjennom et dataspill, har Kirksæther et godt poeng. Det å dø

blir  på  mange  måter  en  nødvendighet  i  denne  typen spill.  Hvis  spilleren  aldri  dør,

avfeies spillet fort som alt for lett. Hvis spilleren alt for lett kan spasere gjennom hele

spillet er det fortellingen alene som blir stående igjen som spillets attraksjon.  Den er

ikke, og skal heller ikke være, ”tung” lesning.

Rammefortellingen

This is the epic story of B.J. Blazkowicz, American spy for the Allied forces in World War II.

Facing horrific dangers, sometimes he only had a knife and his wits between him and death. His

escape from Nazi imprisonment is the stuff of contemporary legend.

Herein are the tales of our hero and his nighttime assault on the wagers of chemical war: his

assignment to eliminate Otto Giftmacher, the creator of weapons; his search for the plans to the

Giftkrieg, or Poison War; and the final battle against the man organizing the insidious war,

General Fettgesicht. This is the tale of how B.J. Blazkowicz became a symbol of freedom and

justice, how he stood against untold odds and dealt the enemy a crippling blow.

Captain William J. “B.J:” Blazkowicz, you got a gun and a deadly mission ahead. Good luck!

Hey if you make it, you’ll have something to tell you’re grandkids about....

If you don’t, at least you’ll go out in a blaze of glory!

Dette er historien som gis når man klikker seg inn på Read This opsjonen i spillet. Det

er helt valgfritt for spilleren om han ønsker å lese dette, det har ingen konsekvenser for

utfallet av spillet om han velger å la være. Hvorfor er da denne informasjonen vedlagt?

Først og fremst setter det en morsom ramme rundt spillet. Alle karakterene gis artige

navn. Til og med hovedpersonen, som tildeles navnet William Joseph Blazkowicz. En

utfordring selv for dem som ikke sleit med diktat på barneskolen. I  Wolfenstein Hint
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Manual kan man lese at BJ er et barn av polske immigranter. Kanskje har han også

jødiske aner? Uansett gir dette noe av forklaringen på hvorfor BJ er så engasjert og ikke

minst involvert i denne krigen, kanskje kan det også tolkes dit hen at man som spiller gir

Nazi-Tyskland et ekstra spark, siden det  muligens er en jøde på hevntokt vi spiller.

Faktisk ble spillet forbudt i Tyskland, selv om det må påpekes at dette er fordi Tyskland

ikke tillater blodige spill eller inkludering av nazi elementer i populærkultur slik som

for eksempel hakekors som er flittig brukt i Wolfenstein 3D. Følgende tekst er å lese på

3D Realm’s online store: “Due to the game content, this game may not be ordered by

residents  of  Germany.”27 Lignende  tekst  finner  man  ikke  når  man  for  eksempel  på

samme sidene forsøker å kjøpe det minst like voldelige spillet Duke Nukem 3D (1996).

Denne noe svarte humoren er også et gjennomgangstema gjennom hele spillet. Kanskje

spesielt gjennom tyskernes utsagn når de dør, som Hitler-eksempelet over eller andre

soldater som eksempelvis roper på mamma ”Mutti”. Også når spilleren ønsker å avslutte

spillet møter han diverse artige meldinger, som for eksempel ”Doest thou wish to leave

with such a hasty abandon?” eller ”Press N for more carnage. Press Y to be a weenie.”

Slike avslutningskommentarer har senere blitt  et  slags varemerke fra id Software og

man finner de igjen både i Doom og Quake seriene og selvfølgelig oppfølgeren Return

to Castle Wolfenstein.

I  tredje  avsnitt  skifter  fortellingen perspektiv.  Fra å  fortelle  om Captain  William J.

”B.J.” Blazkowicz henvender man seg fra nå direkte til spilleren som B.J. Antakeligvis i

et forsøk for å forsterke affiniteten mellom spilleren og hans spillkarakter. I slutten av

rammefortellingen oppfordres spilleren til å gjennomføre spillet og på den måten oppnå

heltestatus. Skulle spilleren vise seg ikke kompetent for denne oppgaven, vil han i det

minste ”dø” en ærefull død.

Hver episode avsluttes med et kort filmklipp. Kamera forlater B.J.s øyne, går hurtig litt

frem,  panorerer  rundt  og viser  B.J.  komme løpende ut  av slottet  samtidig  som han

hopper  opp  med  hendene  i  været  og  roper  ”Yeah”.  Deretter  kommer  det  opp  en

tekstbasert plakat som gir spilleren bakgrunnsinformasjon om neste oppdrag.

27 http://www.3drealms.com/wolf3d/
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Å spille Wolfenstein 3D

Wolfenstein 3D består av 6 episoder. Faktisk er hver av disse episodene et eget spill.

Etter å ha spilt igjennom episode 1, Escape from Wolfenstein, blir man presentert for en

plakat som forteller at BJ slår seg sammen med undergrunnsbevegelsen etter han kom

ut,  og  her  får  ha  vite  at  ryktene som verserte  inne  i  slottet  var  sanne.  Det  foregår

grusomme menneskelige  eksperimenter  som må  stanses.  BJ  må  nok en  gang ut  på

oppdrag. Dette gjøres ved å starte Episode 2: Operation Eisenfaust som er et nytt spill.

Nok en gang befinner spilleren seg inne i et slott, denne gangen Castle Hollehammer,

utstyrt med en kniv, en pistol, tre liv og null poeng.

Å spille  Wolfenstein  3D i  dag,  over  10 år  etter  at  det  ble  laget  og etter  å  ha  vært

igjennom dusinvis av andre FPS-spill,  er en selsom opplevelse.  Tidvis nostalgisk og

artig, men også kjedelig og frustrerende. Ikke fordi grafikken er så mye dårligere, ikke

fordi man mangler sikte slik at presisjon blir vanskelig og ikke fordi når det går fryktelig

sakte når BJ snurrer rundt 180 grader, men fordi det i dette FPS-spillet kommer så alt

for tydelig frem at dette er et labyrintspill like mye, og kanskje mer, enn et skytespill.

Man går gjennom uendelig lange ganger der alt er likt, man finner utgangen, men har

ingen nøkkel. Så er det bare å snu og gå samme lange vei tilbake. Man finner omsider en

nøkkel, men hvor var nå utgangen igjen?

Aarseth refererer i sin bok  Cybertext (1997:5-9) til  to typer labyrinter, unikursale og

multikursale.28 Den første med kun en vei som vanligvis slynger seg mot et senter, mens

den  andre  inneholder  flere  muligheter  der  vandreren  underveis  stilles  overfor  flere

kritiske  valg.  Wolfenstein  3D gir  seg på  mange måter  ut  for  å  være  en  multikursal

labyrint, mens spillet i realiteten ikke gir spilleren noen valg. Selv om man lett kan gå

seg vill i de mange gangene i slottet, finnes det kun en løsning. Nøkkelen befinner seg

på en spesifikk plass og døren den kan åpne på en annen. Spilleren kan derimot bruke

cheat codes ved å holde inne tastene L, I og M samtidig. Da får man fullt opp av våpen,

ammunisjon og nøkler, men det er fremdeles bare en vei å gå; fremover..

28Etter Penolope Reed Doob ”The idea of the Labyrinth from Classical Antiquity to the Middle Ages”

(1990)
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Som nevnt har man også liv og en scoreboard, noe som id Software skulle forlate med

sitt neste FPS-spill Doom (1993). Det tar ikke lang tid før spilleren oppdager fordelene

av å bruke aktiv lagring og innlasting fremfor å starte på nytt med nytt liv og færre

våpen.

I Wolfensteins slott finnes flere hemmelige rom. I disse finnes power-ups som våpen,

ammunisjon,  skatter,  helse  og liv.  Rommene er  som regel  å  finne  bak et  bilde  (for

eksempel av Hitler eller et Nazi-flagg). Har man ingen kartoversikt, må man finne disse

rommene på egen hånd, noe som fører til  at man går langs alle veggene og nærmest

desperat trykker mellomrom.

Et  trekk jeg satte pris  på i  spillet  var  at  hvis  man skjøt  en soldat  og liket  hans ble

liggende  igjen  i  en  døråpning,  ville  ikke  døren  lukkes  igjen  etterpå.  I  mange

førstepersons skytespill opplever man at personen man har skutt blir liggende halvveis

inn i  for eksempel en murvegg. En virkelighetsnær fremstilling er en egenskap som

FPS-spill  ofte  påberoper  seg.  Kausalitetsbrudd  av  denne  typen  er  derfor  svært

forstyrrende  for  spillerens  illusjon  av  virkelighet  og  tilstedeværelse.  Det  er  derfor

interessant å merke seg at  Wolfenstein 3D fra 1992 på dette området behersker denne

teknikken bedre enn mange langt nyere spill.

5.2 Half-Life – av Valve
I november 1998 kom  Half-Life ut på markedet. Siden  Wolfenstein 3D i 1992 har nå

FPS sjangeren vokst og blitt  en av de mest  sentrale spillsjangerne. Spill  som  Doom

(1993),  Quake (1996)  og  Duke Nukem 3D  (1996)  dominerte  de  fleste  gutterom.  Så

kommer Half-Life, selger over 7,5 millioner eksemplarer og blir i flere magasiner kåret

til årets spill. Faktisk ligger spillet fremdeles på topp 10 listen over tidenes spill. Hva

var det så som gjorde Half-Life så spesielt?

Jag bruker at säga lite skämsamt att det som Valve gjorde med Half-Life var at ta Quake och

göra et spel av det (Tommy Rydling 2003:82).

For det var på Quake II-motoren at Half-Life ble lagd, men mens Quake har blitt stående

som  et  bra  multiplayer  spill  har  altså  Half-Life først  og  fremst  utmerket  seg  som

singelplayer spill til tross for at utgangspunktet altså var det samme.
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Historien

Mye av årsaken til  Half-Lifes suksess ligger nok ikke i spillreglene slik  man kan få

inntrykk av etter når man leser Tommy Rydlings utsagn over, men i spillets fortelling og

hvordan denne er blitt  implementert.  Ikke fordi historien holder spesielt  høy litterær

standard, men heller fordi den er mindre banal enn det man opp til dette tidspunktet har

vært  vant  til.  Valve ansatte  til  og med en horror-  og science fiction  forfatter  Marc

Laidlaw, til å utarbeide spillets fortelling.29

 

Spillet starter på mange måter som en film. Spilleren presenteres for en svart skjerm der

spillets tittel, Half-Life, langsomt fades inn. Videre presenteres lokasjonen, Black Mesa

Research Facility i New Mexico, både gjennom en tekst på skjermen samt en kvinnelig

stemme.  Toglyder ruller  over høytalerne og spilleren kan se  at  han fraktes i  ganger

innover et fjell, samtidig som spillets skapere presenteres på skjermen i form av navn.

Først når spilleren benytter seg av tastatur og mus, skjønner man at dette er mer enn en

film. Faktisk ikke en film i det hele tatt, men et spill. Man oppdager at man befinner seg

alene på en enkeltvogns monorail hvor man kan gå fritt rundt inne i vognen, men er uten

mulighet til å slippe ut.30

Så avsløres det endelig hvem spillerens karakter er:

Subject: Gordon Freeman

Male, Age: 27

Education: Phd, MIT, Theoretical Physics

Position: Research Assosiate

Assignment: Anomalous Material Lab

Clearence: Level 3

Det er kun dette lille resymeet som kan karakteriseres som spillets rammefortelling. I

motsetning til Wolfenstein 3D får vi ingen andre opplysninger om vår bakgrunn, verken

i  form av  read  this  oppsjoner  i  spillet,  eller  på  spillets  omslag.  Her  satser  man  på

fortelling gjennom spillets gang.

29 Laidlaw står bak bøker som Dad’s Nuke (1985), Kalifornia (1993) og The 37th Mandala (1996).
30 Smarte spillere skal vist nok ha funnet ut en måte slik at man kan hoppe ut bakvinduet og springe etter

toget, eventuelt hoppe opp på taket, men dette er nok strengt tatt ikke tiltenkt ei heller en bragd jeg greide

å gjenta.
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“Now arriving in sector  C”,  sier  den kvinnelige stemmen.  Toget  stopper  opp og en

vaktmann kommer nærmere: ”Good morning mr. Freeman. Looks like you’re running

late.” Dette er nytt. Dette er noe man ikke opplevde i  Quake (1996). Det beste man

kunne håpe på der var at motstanderne, for der var bare motstandere, gryntet i det de

kom mot deg og oiet seg i det de falt  døde om. Her står man over noe som i FPS

singelplayer sammenheng har  vært  ganske fraværende:  venner,  og ikke bare venner,

men kommuniserende venner. Man skal ikke lengre skyte på alt som beveger seg. Etter

hvert  i  spillet  vil  man  også  oppdage  fordelen  av  disse  bikarakterene.  Noen  av

vaktmennene vil bistå deg med å skyte motstandere, mens andre vil slippe deg inn på

områder der Gordon Freeman ikke har klarert adgang. De vil også snakke til deg og på

den måten forhåpentligvis bidra med informasjon for hvordan man skal  komme seg

videre, og ikke minst kanskje også gi en forklaring på hva som skjer.

 

Innenfor dørene i Sector C treffer man på nok en vaktmann i resepsjonen. Også han

henvender seg direkte til deg med navn, før han etter hvert antyder at du må komme deg

inn i Hazard Suit’en din. Ved hjelp av fargekoding på veggene finner man raskt frem til

Personell Facilitys hvor man finner Freemans skap og en Hazard Suit. Til og med denne

snakker til deg og gir et par opplysninger om hvordan den fungerer og vil beskytte deg

mot blant annet radioaktivitet før den avslutter:

Have a nice day!

Navigasjon

Selv om mulighetene for bruk av mus også var lagt inn i  Wolfenstein 3D var det ikke

nødvendig å ta i bruk denne opsjonen siden man ikke kunne se opp og ned i dette spillet.

Det kan man i  Half-Life. Her har man i tillegg også muligheten til å hoppe og dukke.

Noen av våpnene har en sekundær avfyringsmulighet, for eksempel har AK-47en også

en granatkaster. Dermed har man behov for to avfyringsknapper. Disse behovene dekkes

godt  av  en  mus.  På  grunn  av  flere  muligheter  og  valg,  må  nødvendigvis  også

styringsoppsettet  endres.  Venstrehånd  vil  nå  kontrollere  tastaturet,  mens  man  med

høyrehånd vil ha et godt tak om det viktigste instrumentet: musa.31

31 Forutsatt at spilleren er høyrehendt. Muligheten for bruk av Joystick er ikke vurdert i denne oppgaven.
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Hver enkelt spiller kan selvfølgelig konfigurere styringsoppsettet sitt akkurat slik han

måtte ønske. Jeg vil beskrive mitt oppsett, som for øvrig samsvarer relativt godt med det

oppsettet som er programmert inn i spillet.

Høyrehånd styrer altså musa. Ved og føre musa frem og tilbake vil man se henholdsvis

opp og ned, og ved å føre musa til sidene vil man lede Gordon Freeman mot høyre og

venstre.  Venstre  museknapp  avfyrer  primærvåpenet,  mens  høyre  avfyrer

sekundærvåpenet. Har man en scroller kan denne benyttes til å veksle mellom de ulike

våpnene i Gordon Freemans etter hvert så rikholdige arsenal.

Venstrehånden  kontrollerer  tastaturet.  Tastene  W,  S,  A,  og  D  vil  føre  Freeman

henholdsvis  fremover,  bakover,  sidelengs mot  venstre  og sidelengs mot  høyre.  Man

dukker med skift, hopper med mellomromstasten, aktiverer med E, lader våpenet med

R, tenner lommelykten med F og skifter våpen med talltastene (hvis man ikke bruker

musa til dette). Andre taster brukes også til ulike kommandoer, men disse som nå er

nevnt er strengt tatt alt man behøver å benytte seg av.

Design – Mot en fullstendig verden?

Gjennom  Half-Life vises  det  tydelig  at  den  teknologiske  utviklingen  av  det

tredimensjonale rommet har tatt et stort steg fremover siden Wolfenstein 3D. Ikke bare

har tak og vegger blitt  tilført tekstur, men objektene som er plassert rundt omkring i

spilluniverset  er  også tegnet  i  3D.  Slik  forsterkes følelsen av en virtuell  virkelighet

ytterligere.  Wolfenstein 3Ds sprites hadde kun et visst antall piksler, disse er erstattet

med innføringen av et nytt grafisk element: polygoner.

Polygoner er flersidige geometriske figurer. Disse kan ta alle former, så lenge de knyttes

sammen  av  rette  linjer.  Et  objekt  i  spillet  bygges  opp  av  mangfoldige  av  disse

polygonene.  Fordelen  med  denne  typen  oppbygning  er  at  prosessoren  gjennom

matematiske  utregninger  kan  flytte  disse  polygonene rundt,  og  på  den måten  skape

bevegelse. Slik simuleres bevegelse på en naturrealistisk måte som tidligere ikke lot seg

gjøre. Generelt sett kan man si at jo flere polygoner et objekt konstrueres av jo, mer
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naturtro blir det. Samtidig kreves langt større maskinkraft for å tegne og, ikke minst,

bevege disse.

I motsetning til  Wolfenstein 3D befinner man seg ikke lenger kun inne i lukkede rom.

Når man omsider kommer seg ut av Black Mesa og når bakkenivået vil man oppdage at

man  er  omkranset  av  fjell  og  daler.  Ikke  alle  disse  områdene  er  tilgjengelige  for

spilleren. På samme måte i  Wolfenstein 3D befinner spilleren seg i en labyrint. Det er

dette faktum en forsøker å skjule gjennom å lagre hindringer som det virker naturlig at

Freeman ikke kan forsere, for eksempel kasser,  gjerder og lignende. Ved allikevel å

tegne bakgrunner, gir man spilleren en optisk illusjon av et evigekspanderende univers.

Spillets Regler

The genre has matured; childish play has become more firmly contained by a rationality that

mimics adult work (Rune Klevjer 2003, om Half-Life).

Som Wolfenstein 3D blir altså også Half-Life et labyrintspill, men i dette spillet handler

det også om å løse oppgaver som gjør at man kan finne rett vei ut. Gordon Freeman er i

ferd med å gjøre jobben sin da noe går fryktelig galt. Store deler av Black Mesa Resarch

Facility kollapser og en port til en annen dimensjon åpnes med det resultat at en mengde

ulike monstre plutselig dukker opp overalt. Dermed må ikke bare spilleren finne veien

ut, men også komme seg forbi en mengde fiender og andre hindre på veien. Spillet vil

ved flere anledninger fremstå som et slags puslespill. Man må for eksempel trekke rundt

store og små kasser og plassere dem på en bestemt  måte, slik  at  det blir  mulig for

Gordon Freeman å komme seg forbi.

Slik  sett  blir  ikke  lenger  Half-Life et  rent  skytespill  som  Wolfenstein  3D var  det.

Spilleren er ikke bare en overnaturlig drapsmaskin, men i tillegg også en detektiv. Det

kreves ikke lenger bare ren taktisk rasjonell tenkning i forhold til hvordan fienden mest

mulig effektivt  skal  elimineres,  men også hvordan man skal  komme videre i  spillet

gjennom  å  aktivere  ulike  knapper,  forsere  ulike  hindre  osv.  Sist,  men  ikke  minst,

gjenstår det overordnede spørsmålet: hva har skjedd? Derfor er det kanskje også naturlig

å gi hovedpersonen den personlige profilen han har fått med doktorgrad i fysikk, fremfor

for eksempel marinejeger?
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Man har i  Half-Life beveget seg vekk fra poeng og tidtaking. Istedenfor opererer man

med to andre faktorer: Gordons helse og energinivået på Hazard Suiten hans. Begge har

en maksgrense på 100. Man har heller ikke flere liv slik man hadde det i  Wolfenstein.

Dør  man  her  er  spillet  over,  eller  rettere  sagt:  man  må  starte  på  nytt  fra  siste

lagringspunkt. Dermed er det fremdeles sentralt å lagre på riktig tidspunkt, nemlig når

man har et høyt nivå på begge disse områdene. Hvis helsa og energinivået er lavt, vil for

eksempel Gordon dø relativt kjapt når han blir  beskutt  eller befinner seg for lenge i

radioaktive områder og lignende.

Tid er ikke lenger en sentral faktor, dog heller ikke uvesentlig. Skal man for eksempel

svømme under vann må man ta hensyn til at Gordon Freeman kan gå tom for luft. I en

annen sekvens blir Gordon Freeman fanget mellom to vegger som sakte men sikkert

nærmer seg hverandre. For å unngå å bli klemt i hjel må spilleren raskt hoppe fra boks

til boks stadig høyere, for tilslutt å ende opp på toppen av veggene. Å gi spilleren en slik

tidsfrist kan øke intensiteten og dermed gleden for spilleren. Samtidig er det viktig at

disse tidsbegrensede oppgavene og puslespilloppgavene (for eksempel aktivere knapper

i en bestemt rekkefølge) ikke er for vanskelige, slik at det tar for lang tid for spilleren å

løse dem. Det kan gjøre spilleren utålmodig og dermed avslutte spillet. Det er også mest

logisk at man vil forsøke å komme seg gjennom spillet fortest mulig. Ikke bare for å

understreke  egen dyktighet,  men  også  for  å  opprettholde  illusjonen  av  en  realistisk

simulering. Det er tross alt en krise det er snakk om her; Black Mesa Research Facilities

kan falle sammen når som helst, Gordon Freeman har monstre bak seg og fiendtlige

soldater foran seg, her har man ikke tid til å bli sittende fast…

Det en ser av dette er at ludusreglene for spillet videre kan deles opp i delmål; overvinne

motstandere, forsere hindre, finne frem i labyrinten osv. Men hva er egentlig spillets

endelige mål og vinnende situasjon?

Å spille Half-Life

En måte å holde interessen for spilleren oppe på, er gjennom å gi ham valg om hvilken

vanskelighetsgrad  han  ønsker  å  spille.  I  Half-Life tilbys  spilleren  tre  forskjellige
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vanskelighetsgrader: easy, medium og difficult. Disse gradene regulerer først og fremst

hvor mange motstandere Gordon Freeman skal stå ovenfor, hvor gode de er og hvor

mye han og motstanderne tåler. De øvrige oppgavene, som å finne ut hvordan en skal

komme seg videre, forblir de samme. Resultatet vil, for de fleste, derfor bli at en ofte

står fast og ikke vet hvordan en skal komme seg videre. Problemet kan være hvordan

overvinne motstanderen, eller hvor skal man gå herifra? Det som etter hvert har blitt en

trend for spillere da er at man i større grad konsulterer seg med andre spillere gjennom

internett. Man kan finne hjelp gjennom diskusjonsforum eller ved å skrive ut såkalte

Walkthroughs, som er andre spilleres steg for steg beskrivelser av hvordan de har løst de

ulike problemene.

Det  er antakelig få  forunt  å spille gjennom  Half-Life uten noen form for hjelp eller

støtte, og frustrasjonen ved å stå fast kan tidvis bli svært stor. Man kan derfor si at

spillet på mange måter balanserer på en knivsegg når det gjelder opprettholdelsen av

spillernes  interesse  for  spillet.  Mange vil  helt  sikkert  falle  av og aldri  fullføre  hele

spillet.  Her  gjøres  et  taktisk  grep  fra  produsentenes  side,  nemlig  å  produsere  et

mysterium og deretter bare avsløre små porsjoner av veien mot løsningen gjennom hele

spillet.

Å legge  slike  klare  historieelementer  inn  i  et  spill,  vil  også  føre  til  begrensninger.

Tidligere ble det samme dataspillet spilt om og om igjen. Dataspill som Half-Life blir

derimot som regel kun spilt en gang og, som nevnt, ofte ikke en gang fullført. Hvorfor?

To faktorer spiller inn her. Den ene går på muligheten til å lagre spill underveis. Dette

fører  til  at  man  faktisk  kan  spille  igjennom  spill,  i  motsetning  til  før  da

vanskelighetsgraden bare økte og økte til man til slutt døde. Den andre årsaken er at

dagens spill presenterer seg selv som historier med en klart definert slutt. Som de fleste

har erfart, skal det en god historie til før man leser en bok eller ser en film om igjen. Jeg

har kommet over få, om noen, dataspill med en slik god historie. Derfor blir spillbarhet

(gameplay) særdeles viktig for å lokke spillere til å gjennomføre en ny runde av samme

spill  (som  regel  kjøper  man  da  heller  et  nytt  spill,  ofte  basert  på  samme

teknologi/spillmotor). Tidligere var det som regel scenografien og hvordan labyrintene
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var konstruert som, i tillegg til robotenes kunstige intelligens, skilte de gode spillene fra

de dårlige. Med Half-Life kommer et nytt element inn i bilde: fortellingen.

Fortellingen og Filminnflytelsen

Dermed ser man at  man i  Half-Life også kan snakke om fortelling,  motsetning til  i

Wolfenstein  3D, der  man  kun  hadde  en  rammefortelling.  For  mens  historien  i

Wolfenstein 3D ble presentert på forhånd gjennom tekst,  drives historien her i større

grad frem etter hvert som man gjør fremgang i spillet av roboter og små filmklipp.

Filminspirasjonen kommer tydelig frem allerede gjennom spillets innledningssekvens.

Måten spillet fades inn fra en mørk skjerm, tekstpresentasjonen av spillets skapere, samt

spillets tittel er tuftet på konvensjoner vi kjenner igjen fra de aller fleste filmer. Slike

konvensjoner opprettholdes gjennom hele spillets gang. Den nevnte scenen der veggene

langsomt kommer mot hverandre er også bemerkelsesverdig lik en scene fra Star Wars

(1977) hvor Han Solo, Luke Skywalker, Chewbacca og Prinsess Leia blir fanget i et

søppelrom  med  samme  type  vegger.  Dette  er  et  typisk  eksempel  på  hvordan  film

inspirerer  spillet  ikke  bare  gjennom  den  visuelle  presentasjonen,  men  også  i

problemorienteringen.

Inspirasjonen  tydeliggjøres  videre  gjennom  persongalleriet.  Som  i  alle  klassiske

fortellinger  finner  man  også  her  representanter  for  de  gode  og  de  onde.  Det  ondes

inkarnasjon er ikke først og fremst monstrene, men den eller de som står bak all denne

ondskapen. I Half-Life gis det føringer mot at dette er en mann med koffert, kalt G-Man

eller  The  Man  in  the  Suit.  En mann  som både  som rollefigur  og  i  utseende  ligner

mistenkelig mye på Cancerman, se Figur 8, fra den kjente TV-serien X-Files som jo var

ekstremt populær på omtrent samme tid (i alt er det produsert 8 sesonger fra perioden

1993-2002). På samme måte som med Cancerman i X-Files sås det tvil om hvilken side

G-Man egentlig er på. I spillets siste sekvens stiller G-Man Gordon Freeman følgende

ultimatum: Kom og jobb for meg og mine arbeidsgivere eller ta konsekvensen. Hvis

spilleren nekter å ta imot oppdraget, dør han:

Observation: terminated
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Postmortem: Subject declined offer employment.
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Eller hvis spilleren velger å gå inn i portalen der nye oppdrag venter:

Subject: Freeman

Status: Hired

Awaiting Assignment

Her legges det altså opp til en oppfølger, på samme måte som det gjøres i de fleste TV-

serier og også noen filmer.  Half-Life 2 er også i ferd med å bli utgitt, kanskje vi da

endelig får  løsningen på hvem den mystiske G-Man egentlig er og hva som er hans

misjon?

Figur 8 X-Files’ Cancer Man aka The cigarette smoking man, spilt av William B. Davis og G-Man

fra Half-Life.

Det forblir  dermed noe  uklart  hva som er spillets  endelige vinnende situasjon,  eller

ludus regel. Selvfølgelig, å komme til sluttscenen er selve seieren, men en fullstendig

forklaring  på  spillets  mysterier  får  vi  aldri.  Kanskje  får  vi  får  vi  noen  løsninger  i

oppfølgeren, men sannsynligvis vel så mange nye spørsmål. Dermed nok en oppfølger

og sirkelen er i gang…
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I Wolfenstein 3D så vi ikke bare hvordan lyden, gjennom karakterenes tale, ble brukt for

å frembringe komikk, men også som et middel for orientering. Spilleren fikk gjennom

lyden av dører som åpnet og lukket seg og stemmer som ropte, mulighet til å finne ut

hvor mange fiender som var i nærheten og hvor de befant  seg. I  Half-Life er denne

effekten  videreført.  Her  brukes  også  lyden  til  taktisk  orientering;  for  eksempel

forbereder lyden av ulike monstre eller samband fra militærets radioer spilleren på hva

som venter  ham lenger  fremme.  Lyden brukes  også  som et  middel  for  å  skremme

spilleren;  skriking fra  et  monster  som plutselig  dukker  opp bak eller  foran  Gordon

Freeman vil ofte få spilleren til å lette rumpa litt fra sitt trygge sete. Et mer komplekst

lydbilde vil videre bidra ytterligere til økt grad av virkeliggjøring, og dermed gjøre det

lettere for spilleren å leve seg inn i fiksjonsuniverset. Eksempelvis vil lyden av skrittene

forandre seg alt etter hvilket underlag man befinner seg på.

Historiens oppbygning og forløsning følger et velkjent formular. Fremdeles er spilleren

knyttet til de rammene som programmet gir, og man finner derfor den samme lineære og

deterministiske  oppbygningen av  historien  her  som man gjør  i  eksempelvis  film og

adventurespill. Avslutningssekvensen er i så måte kun en illusjon om noe annet. Uansett

hva spilleren foretar seg, stopper jo spillet her. Hadde denne opsjonen derimot kommet

tidligere i spillet og gitt spilleren reelle valg om to separate veier å gå, hadde det vært

noe  ganske  annet.  Spillerens  misjon  her  er  kun  å  komme seg  igjennom spillet,  og

gjennom dette sørge for at utfallet blir slik programskaperne intenderte.

Det subjektive kamera – Om innlevelse og identitet

Identifikasjon og innlevelse var til dels sentrale elementer i Wolfenstein 3D, men virket

også tidvis distanserende. I Half-Life benytter man seg av ytterligere virkemidler for om

ikke  nødvendigvis  øke  identifikasjonen  med  spillkarakteren,  så  i  hvert  fall

sannsynliggjøre  at  dette  kunne  ha  vært  en  reell  situasjon,  slik  at  spilleren  lettere

aksepterer illusjonen.
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Et slikt virkemiddel er de vennligsinnede karakterene, Friendly Non Playing Characters,

som er designet på en slik måte at de siden har blitt hyllet av spillere over hele verden.32

Da tenker jeg ikke først og fremst på måten de er grafisk fremstilt, men måten de ter seg

på (eller måten de er programmert til å te seg på). De opptrer seriøst og oppriktig, de

henvender seg til deg direkte og ikke minst: de vrir hode i den retningen du måtte finne

på å bevege deg til.  Det er med andre ord tydelig at  det er  deg de vil  snakke med.

Spilleren, eller rettere sagt Gordon Freeman spillerens karakter, snakker derimot ikke

tilbake. Dette kan nok også ses på som et virkemiddel for økt identifikasjon. Du slipper

dermed å høre på en stemme som ikke tilhører en selv.

Half-Life reflekterer på mange måter den multimediabølgen som herjet på midten av

nittitallet.  Både for produsenter av maskiner og operativsystemer, var det viktig å få

frem at en var i stand til å produsere teknologi som taklet alle medieformer. Det være

seg  tekst,  lyd,  bilde  og ikke  minst  gjennom en  kombinasjon  av  disse:  film.  Denne

trenden finner man også igjen i  dataspillene fra denne tiden. Flere og flere spill  ble

påklistret  lange filmklipp,  både  før  og under  spillingen.  Dermed ble  det  etter  hvert

stadig  mer  avanserte  historier  rundt  spillene.  Gjennom  robotene  i  Half-Life så  vi

hvordan fortellerelementer knyttes inn i selve spillsituasjonen. I hvor stor grad dataspill

er et fortellende medium og om det virkelig er selve spillsituasjonen som frembringer

disse fortellingene er derimot et annet spørsmål.

32 For eksempel fra diskusjonsforumet

http://www.eurogamer.net/forum_thread_posts.php?thread_id=7832&forum_id=1

 [..]Half-Life is still the king [..] Gothic's NPC scripts are excellent in the way the NPCs react according to

what you've done or haven't done. Half-Life har senere fått oppfølgeren Half-Life: Blue Shift der man

spiller nettopp en NPCene; en av vaktmennene kalt Barney.
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5.3 Halo Combat Evolved – Av Bungie
I løpet av siste halvdel av nittitallet forsterket spillkonsollene sin rolle som et alternativ

til hjemmedatamaskinen. Man fikk gjennom konsollene en langt kraftigere spillmaskin

til en mye lavere pris.  Til  sammenligning hadde spillkonsollen Nintendo 64 som ble

lansert  i  1996  en  64bits  prosessor,  det  er  det  samme  som  dagens  kraftigste

hjemmedatamaskin  Power  Mac  G5 som kom høsten  2003 (uten sammenligning  for

øvrig). Halo kom ut eksklusivt på Xbox i 200133 og var på mange måter det spillet som

sikret Microsoft en tilgang på spillkonsollmarkedet. Et marked som til nå i stor grad

domineres av Sony og utfordres av Nintendo, mens Segas Dreamcast maskin forlengst

har blitt utkonkurrert. At det var et førstepersons skytespill som skulle redde Microsofts

spillkonsoll  er  overraskende siden de fleste  hardcore  spillerne  fremdeles  foretrekker

presisjonen  som  blir  gitt  gjennom  bruk  av  tastatur  og  mus,  fremfor  konsollenes

håndholdte kontrollere. Enda mer overraskende er det at det var spillprodusenten Bungie

som skulle  komme Microsoft  til  unnsetning.  Bungie hadde siden 1992 hovedsakelig

levert  spill  til  Mac  plattformen,  og  var  innenfor  dette  miljøet  superkjendiser  etter

utgivelser som spillseriene Marathon (1994, 1995, 1996) og Myth (1997, 1998). Det var

derfor mildt  sagt en liten bombe for spillmiljøet da Bungie i  2000 ble kjøpt opp av

Microsoft. Videre fantes det allerede en mengde andre FPS-spill på de andre konsollene.

Hva var det så, om noe i det hele tatt, som gjorde Halo så populært og bidro i så stor

grad til å selge Xbox?

Å kalle  Halo for et revolusjonerende spill er å gå litt langt. Her finnes få eller ingen

elementer man ikke har sett før. Det Bungie først og fremst har oppnådd er å kombinere

ulike spilltyper til et vellykket hele, samt det å drive frem en historie på en smart måte.34

For Halo er ikke bare et førstepersons skytespill, men også et tredjepersons kjørespill.

Spillets  hovedperson,  Master  Chief,  får  nemlig  muligheten  til  å  kjøre  flere  typer

kjøretøy gjennom spillets gang. Alt fra landbaserte kjøretøy til ulike former for fly.

33 Kom i tillegg ut for PC i 2003 og kommer også snart for Mac.
34 Spillet  har  også  blitt  hyllet  for  sine  multiplayer  løsninger.  Det  å  spille  Halo i  storymode  på  en

splitscreen bringer uten tvil også en sosial glede inn i spillsituasjonen. Denne formen for spill vil derimot

ikke bli drøftet i denne oppgaven.
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Første akt – Fortellingen 

Her følger et utdrag fra spillets manualhefte som gir oss følgende rammefortelling:

Historien så langt

Året er 2552 [..] For 32 år siden mistet man kontakten med den ytre kolonien Harvest. En

stridsgruppe som ble sendt for å undersøke forholdet, ble nesten tilintetgjort. Bare et sterkt

skadet romskip returnerte til Reach. Mannskapet fortalte om en gruppe fremmede som senere

ble kjent som The Covenant, et kollektiv av fremmede raser forent i sin fanatiske religiøse

hengivenhet.

Etter en serie av knusende nederlag og utslettede kolonier, innførte UNSC-admiral

Preston Cole Cole-protokollen: Intet fartøy måtte i vanvare føre The Covenant til Jorden. Når

de ble tvunget til å trekke seg tilbake, måtte romskipene unngå jordbundne vektorer, selv om

det betydde sprang uten riktige navigasjonsberegninger. Fartøy som stod i fange for å bli fanget

måtte ødelegge seg selv[..]

Pillar of Autumn og mannskapet

Pillar of Autumn (Høstens støtte) [..] det aldrende men solide fartøyet er en av de minste

krysserne i menneskenes flåte, men den militære overkommandoen valgte det spesielt som et

lite iøynefallende springbrett for en offensiv mot The Covenant. Genetisk manipulerte

kyborgsoldater i opprustede stridsantrekk hadde som mål å borde Covenant-fartøy og finne

Covenants hjemmeverden. Et overraskende Covenant angrep på menneskenes militærbase på

planeten Reach utsletter alle unntatt en av SPARTAN-II-soldatene. Den gjenværende

SPARTAN-II, som bare er kjent under rangen Master Chief, lå i frysekammeret på Pillar of

Autumn straks før romskipet foretok et blindt sprang over galaksen i et desperat forsøk på å

lede The Covenant bort fra jorden[..] 

Kjempe mot fienden

Du er Master Chief, det eneste som er igjen av et hemmeligstemplet militært prosjekt for å

bygge opp en rekke genetisk forbedrede supersoldater. Du er menneskehetens siste håp mot

The Covenant, men du er sørgelig undertallig, så det er ikke sikkert du vil overleve.

Spillets første episode, The Pillar of Autumn, funger både som en innføring i spillets

rammefortelling og som et treningsopplegg for å sette spilleren inn i spillets kontrollere

og  funksjon.  Grunnlaget  for  historiens  konflikt  samt  hovedpersoner,  presenteres

innledningsvis  gjennom  en  Cut-Scene,  og  sammenfaller  i  stor  grad  med

rammefortellingen.  Et  romskip,  The  Pillar  of  Autumn,  ledet  av  Captain  Keyes  blir

angrepet av The Covenant. Det er essensielt for det menneskelige mannskapet å hindre
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Covenant i å få tak i skipets data, slik at de ikke får rede på jordens lokasjon. Skipets

”IT-ansvarlige” er selv et dataprogram. Hun kalles Cortana, har kvinnestemme og får

kvinneform når hun presenterer seg i holografisk form. For å beskytte henne vekkes

supersoldaten, som simpelthen bare kalles Master Chief, opp fra nedfryst tilstand. Under

opptiningsprosessen skifter filmsekvensen perspektiv ved å tre inn i Master Chiefs øyne.

Når spilleren deretter oppfordres til å se seg rundt, kommer det med all tydelighet frem

at det er Master Chief som er spillerens karakter i  Halo, dermed er spillsituasjonen i

gang.

Nå blir Master Chief tiltalt direkte, og han blir bedt om å se seg rundt slik at teknikerne

kan få kalibrert drakten hans. Master Chief har nemlig en kampdrakt, MJOLNIR battle

suit, som er spesialutviklet for å gi bedre reflekser, syn og koordinasjon.35 Når spilleren

omsider kommer seg opp på brua for å snakke med Captain Keyes, blir hovedmålet med

spillet avslørt: Cortana blir ført inn i en slot i Master Cheiefs hjelm. Nå er det disse to

som sammen har ansvaret for å bevare skipets data og hindre at The Covenant får tak i

informasjon om Jordens lokalisering. De to kommer seg til den kunstige planeten Halo,

som etter hvert skal vise seg å også være et fryktelig våpen.

Historien  i  spillet  drives  altså  hovedsakelig  fremover  av  spillets  karakterer,  samt

filmsekvenser av ulik lengde. Hver av de ti episodene i spillet starter og slutter med en

filmsekvens,  og  det  finnes  også  filmsekvenser  underveis  i  enkelte  av  episodene.

Gjennom samtaler, vanligvis direkte mellom Cortana og Master Chief, avsløres det for

spilleren hva som foregår og hva som blir neste mål. Viktigste kilde til informasjon blir

derfor nettopp Cortana, som siden hun kun er et dataprogram, også har mulighet til å

infiltrere fiendens systemer.

Å spille Halo – Navigasjon og kontroll

Å spille spill på en konsoll innebærer en del endringer i forhold til å spille på en PC.

Ikke fordi man nå mest sannsynlig sitter med en mye større skjerm, men først og fremst

på grunn av hvordan man styrer spillet. Tastatur og mus er erstattet av en håndkontroll.

35 Mjolnir  er  den  engelske  betegnelsen  på  Tors  Hammer:  Mjølner.  Mytologi  er  et  ofte  brukt

referansepunkt i action dataspill. Max Payne (2001) er et annet tydelig eksempel på dette. 
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Denne  holdes  med  begge  hender  og  man  bruker  kun  pekefinger  og  tommel  for  å

traversere  de  ulike  knappene  og  spakene.  Dermed  har  man  ikke  lenger  så  mange

valgmuligheter som man hadde gjennom et tastatur. Samtidig er håndkontrollen mer

ergonomisk korrekt. Den er designet for nettopp spilling, og derfor på mange måter også

mer  hendig,  mens  tastaturet  jo  er  designet  for  skriving.  På  håndkontrollen  sitter  to

tommelspaker. Den venstre fører Master Chief fremover, bakover og sidelengs, mens

den høyre tommelspaken styrer siktet, samt leder Master Chief mot høyre og venstre.

Det er ingen tvil om at den presisjonen man oppnår ved å flytte en mus langs et bord og

slippe, er mye større enn den man får ved å bevege en tommelspak og prøve å holde

denne i posisjon. Dette gjør at man vanligvis spiller med funksjonen automatisk sikting

når man spiller på konsoll. Det vil si at bare man beveger tommelspaken til et område

som er i nærheten av målet, vil man treffe når man avfyrer et skudd. Halo har ikke en

slik autoaim funksjon, men 100 prosents nøyaktighet er likevel ikke påkrevd. Har man

siktet sånn noenlunde i nærheten av en motstander, vil man treffet målet.
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Figur 9 Xbox håndkontroll og styringsoppsett for Halo

Paidearegler

På samme måte som Half-Life og Wolfenstein 3D er også Halo delt inn i episoder. Mens

Wolfenstein 3D bestod av seks uavhengige episoder, eller egentlig spill, består Half-Life

og  Halo av  en  sammenhengende  fortelling.  Halos  ti  episoder  kan  spilles  på  fire

vanskelighetsgrader, Easy, Normal, Heroic og Legendary. Hver episode er igjen delt inn

i ulikt antall checkpoints. Man må traversere alle disse for å komme til enden av hver

episode. Til forskjell fra de andre spillene er det kun når man når en slik checkpoint at

spillet lagres. Det går derfor ikke an å lagre hver gang man har overvunnet en enkelt

motstander, man må fullføre oppdragene mellom hver checkpoint i en sammenhengende

spillsekvens. Dette fører til at hvis man mislykkes må man nå repetere lengre sekvenser

enn man måtte i de to foregående spillene der man konstant kunne lagre. Ulike spillere
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vil nok ha ulike oppfattninger av akkurat denne løsningen. Noen vil kanskje se på det

som mer realistisk, andre vil kanskje synes at det er frustrerende å spille samme sekvens

så mange ganger, mens andre igjen vil se utfordringen i dette.

Noe annet som har endret seg, er muligheten til å bære våpen. Spesielt i Half-Life så vi

at  Gordon  Freeman  etter  hvert  hadde  et  så  digert  arsenal  at  det  realistisk  sett  var

vanskelig å forestille seg at han kunne bære disse og løpe på samme tid. Den genetisk

forbedrede supersoldaten Master Chief klarer derimot kun å bære to våpen, samt fire

vanlige og fire plasmagranater, om gangen. Som regel starter man hver episode med en

pistol og et maskingevær. Andre våpen finner man på veien, hovedsakelig gjennom å ta

våpnene fra drepte. De ulike våpnene har også ulike egenskaper, det kan for eksempel

virke  som  om  The  Covenants  er  ekstra  sårbare  ovenfor  eget  arsenal.  Dermed  må

spilleren også tenke taktisk i forhold til hvilke våpen han skal ta med seg videre på de

ulike oppdragene. Å kun ha mulighet til å ha med seg to våpen gir derfor en økt grad av

realisme til spillet. At våpnene 500 år frem i tid ikke er mer avanserte er derimot ikke

like imponerende.  Et  spesielt  savn er flere  og mer avanserte  kikkertsikter.  Ikke noe

våpen gir spillere så stor følelse av makt og kontroll som nettopp kikkertsiktene i FPS-

spillene. I Halo har ikke disse en gang en trinnløs zoom funksjon.

Master Chief er ikke bare en genetisk forbedret soldat, han har også en svært spesiell

rustning. Drakten gjør også Master Chief nærmest uovervinnelig, siden den har et skjold

som kan lades opp når det er skadet. Men den tåler ikke å bli utsatt for kraftig skyts over

lengre tid. Ved skade gjelder det da for spilleren å komme seg i dekning til drakten på

ny  er  fullt  rustet.  Dette  illustreres  øverst  til  høyre  i  skjermbilde  av  to  vannrette

indikatorer.  Det  øverste  av  de  to  representerer  Master  Chiefs  skjold,  det  andre

helsenivået hans. Når skjoldet er på det laveste nivået, vil helsenivået starte og synke.

Skjoldet  lades  som  nevnt  etter  en  stund  av  seg  selv,  mens  helsenivået  kun  kan

gjenopprettes hvis man finner et medisinskrin (se bilde side 37).

Hva så med den kunstige intelligensen, har den blitt mer avansert siden Half-Life? Uten

tilgang til programkoden og uten særlig kjennskap til programmering, er det ikke lett å

vurdere de ulike spillenes algoritmer opp mot  hverandre.  Det som imidlertid lar seg
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vurdere mer direkte er motstandernes og medsoldatenes oppførsel i kampsituasjoner. De

motstanderne  man oftest  møter  fra  The  Covenant  er  av tre  typer:  Grunts,  Elites  og

Jackals.  Spilleren  lærer  raskt  at  disse  har  ulike  egenskaper  og finner  frem til  ulike

metoder for å bekjempe dem. Grunts er vanligvis et lett bytte, men siden de som regel

vil flykte når de møter litt motstand, er hovedproblemet rett og slett å treffe dem. De

slipper også fra seg plasmagranater noe som gjør dem til en fare både for seg selv og

deres umiddelbare omgivelser. Jackals er ikke like enkle å få satt ut av spill, selv om de

forholder seg langt mer i ro. Grunnen er at de vil sette seg bak et medbrakt energiskjold.

Elites representerer den største utfordringen av de tre. De har et oppladbart energifelt, på

samme måte som Master Chief, og må derfor treffes flere ganger i løpet av kort tid før

de faller døde om. De vil også bevege seg raskt og forsøker å unnvike skudd. Spillet er

også designet på en slik måte at motstanderne blir vanskeligere å få has på og flinkere i

kampsituasjoner i siste  brett  i  forhold til  det første.  Dette er antakeligvis  gjort  fordi

spillskaperne ser for seg at også spilleren blir flinkere etter hvert som han traverserer

spillet, men det bidrar også til å bygge opp under illusjonen om en kunstig intelligens.

Nemlig at  Master  Chief  står  ovenfor motstandere som lærer.  Det  er  en illusjon  om

kunstig intelligens fordi det å programmere en motstander til å tåle 5 skudd på første

brett og 10 skudd på siste ikke nødvendigvis har noe med læring å gjøre.

Perspektivet – Innlevelse og identifikasjon

Muligheten for innlevelse og identifikasjon blir ofte trukket frem som sentrale element i

dataspill akkurat som i film og litteratur, men hva innebærer disse begrepene egentlig i

en sammenheng som dette? Er det slik at man gjennom en førstepersons synsvinkel har

lettere for å identifisere seg med sin karakter, og er denne identifiseringen viktig for at

spilleren skal investere sin tid i spillet og ha glede av det?

Master Chief er en teknologisk forbedret (super) cyborg soldat. Dermed er det kanskje

lettere for spilleren å godta alt man er i stand til å gjennomføre her, i motsetning til i

Half-Life hvor en nyutdanna ingeniørnerd plutselig blir supersoldat?! Men dette går på

historiens troverdighet, og spiller kun en rolle for spillerens innlevelse i spilluniverset.

Hva så med den mentale investeringen spilleren setter inn i sin karakter der ønsket er at

man skal komme helskinnet og seirende ut av spillet?
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I Halo får man som nevnt muligheten til å kjøre diverse kjøretøy. I Half-Life fikk man

også muligheten til å kjøre et tog, men da ble førstepersonsperspektivet beholdt. Når

man  tar  kontrollen  over  et  kjøretøy  i  Halo,  veksler  imidlertid  perspektivet  fra

førstepersons til tredjepersons. Dermed kommer det med all tydelighet frem at spilleren

og Master Chief ikke er en og samme person, men altså vår avatar i et spill. Man kan

også stille spørsmålstegn ved hvor reelt førstepersonsperspektivet i dataspill er i forhold

til  virkelighetens  representasjon.  Representerer  det  egentlig  en  troverdig  visuell

fremstilling av et  menneskes blikk?  Alle tre spillene i  denne oppgaven gir gjennom

skjermen  informasjon  som  vi  normalt  ikke  får  gjennom  et  menneskelig  øye.  I

Wolfenstein 3D og delvis også i  Half-Life er for eksempel powerbaren sentral. I  Halo

kan man til en stor grad si at den informasjonen som gis på skjermen er den samme som

vises for Master Chief på hans HUDs display i hjelmen. Dette underbygger innlevelsen

for spilleren fordi  det i  ikke virker totalt  urealistisk at  slike muligheter finnes i året

2552,  men  det  betyr lite  eller  ingenting  for  spillerens  identifisering  med karakteren

Master Chief. Han er en annen, men en som spilleren styrer.

Fascinationen af computerspil er dermed ikke kun eller nødvendigvis knyttet til identifikationen

med en karakter der er repræsenteret på skærmen, men knyttet til det forhold, at man som fyisk

subjekt påtager seg opgaver i spilverdenen (Juul 1999:5).

Dermed kan det synes som om Newmans begrep ”vehicular embodiment” er en god

beskrivelse av spillerens forhold til sin avatar. Den mentale investeringen man setter inn

i sin karakter er først og fremst et spørsmål om konkurranse og ønsket om å vinne, men

denne investeringen vil mest sannsynlig forsterkes hvis spillet legger opp til innlevelse

og identifikasjon gjennom troverdige historier og grafiske løsninger. Det kan se ut som

om man har vært mer bevisste dette faktum i  Halo enn man var i  Half-Life. Gordon

Freeman sa som kjent ikke et  ord gjennom hele  Half-Life,  men spilleren fikk andre

karakterer  til  å  henvende  seg  til  ham  ved  å  trykke  aktiveringsknappen.  Dette  var

antakelig  for  at  spillprodusentene  ønsket  å  øke  graden  av  identifikasjon  mellom

spilleren  og  avataren,  og  ikke  la  en  fremmed  stemme  ødelegge  for  denne

identifikasjonsmuligheten.  Master  Chief  inngår  derimot  ofte  i  samtaler.  Dette

sannsynligvis  for  å  få  frem en mer  kompleks  og troverdig historie.  Hvis  graden av
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identifikasjon  mellom  avatar  og  spiller  er  minimal,  vil  ikke  dette  trekket  gå  på

bekostning av noe som helst.

Et annet velkjent perspektiv i mange FPS-spill, inkludert Halo, er kikkertsikte. Kanskje

kan dette fenomenet like godt knyttes opp mot Jesper Juuls (1999) begrep begjær, heller

enn momentet  om innlevelse  og identifikasjon.  Her er  det  imidlertid  ikke et  begjær

knyttet til en forståelse av spillets struktur eller et ønske om en perfekt utøvelse, men

like  mye  en  følelse  av  makt.  Å  ta  i  bruk  et  kikkertsikte  gir  spilleren  en  særdeles

forsterket innsikt i og kontroll over spilluniverset. At en slik mulighet eksisterer i et spill

er  også et  vesentlig poeng i  vurderingen av spillets  paidearegler.  I  Halo er  det  kun

spilleren som har denne muligheten, mens i andre FPS-spill, som for eksempel i Medal

of Honour: Allied Assault (2002), blir også spilleren utsatt for såkalte sniper attacks. At

kikkertsiktet er en enorm fordel i mange tilfeller fører også til at mange vil ta bort denne

muligheten når de spiller multiplayer. 

Design – Illusjon eller virkelighet

Grafikken har igjen tatt  et langt skritt  videre i forhold til  Half-Life. At  Half-Life var

lokalisert inne i et fjell var ikke bare en måte å begrense spilluniverset og dermed også

begrense de teknologiske utfordringene, men også et middel for å øke intensiteten. Nå

beveger man seg ikke bare i lukkede rom, men på åpne sletter, i fjerne solsystem og med

alskens spennende planeter i bakgrunnen. Kjøretøy, både flygende og landgående, fører

også til  at  en kan dekke store områder på mye kortere tid.  Likevel,  mesteparten av

omgivelsene er kun kulisser, og adgangen til  disse områdene er fremdeles begrenset.

Dette er for eksempel gjort ved å lage bratte skråninger eller stup, som det virker logisk

at  mennesker  ikke  kan  forsere.  Dermed  gir  man  spilleren  en  illusjon  av  romlig

kontinuitet. Illusjon fordi dette evigvarende universet slett ikke er tilstedeværende. 

Hva det gjør med opplevelsen av å spille når man nå går fra å spille på en relativt liten

PC monitor til en stor tv skjerm, er noe varierende. I utgangspunktet skulle man tro at

dette ville gi en forsterket opplevelse, men samtidig må man huske at man nå sitter

lenger borte fra skjermen, og i stua heller enn på ”gutterommet”. Å ligge strekk ut i en
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sofa i stedet for dypt konsentrert over en datamaskin er i hvert fall ikke utgangspunktet

mer engasjerende.

Andre akt - Filminspirasjon og fortelling

At også spillindustrien lar seg inspirere av andre sjangere er allerede blitt  vist.  Etter

hvert som det inkorporeres en stadig mer avansert historie rundt og i spillene, vil man

etter  hvert  også  kjenne  igjen  flere  virkemidler  fra  andre  og  mer  fortellende

uttrykksformer. I Halo finner vi for eksempel i episode ”343 Guilty Sparks” et eksempel

på frampek. Dette blir gjort gjennom et filmklipp når Master Chief finner en av sine

medsoldaters  hjelm med et  videoopptak  inni.  Det  viser  soldaten  og hans  tropp blir

overfalt  av The Flood.  Dette  er  første  gang The Flood presenteres  for  spilleren,  og

gjennom denne filmsekvensen av soldater som blir slaktet, tydeliggjøres det for spilleren

hva slags motstand han kan vente seg. Ut over i spillet viser det seg at The Covenant har

sluppet  løs  The  Flood  for  å  ta  knekken  på  menneskeheten,  men  The  Flood  er  en

parasittaktig livsform som ser ut til å kunne ta over kontrollen på alle former for liv,

også Covenants. Det viser seg også at Halo i eldre tider ble konstruert for å destruere

The Flood, ulempen er bare at Halo også vil ta med seg alt annet liv i universet.

Lyd brukes bevisst, som i  Half-Life, til å øke spenning. Dette gjøres spesielt gjennom

bruk av musikk. Den brukes for eksempel stemningsskapende, der ulik musikk brukes i

ulike miljø. Den vil også ofte få en triumferende tone, da spesielt etter fullførte oppdrag.

Mest påfallende er det allikevel hvordan man tar i bruk musikk for å advare spilleren om

farer før han har mulighet til å oppdage dem selv. På vei inn i et område med mye

fiender vil det bli spilt musikk. Dermed kan spillprodusentene også benytte seg av det

kjente lydtrikset fra filmen  Haisommer  (1975). Her blir også tilskuerne advart om at

haien kommer gjennom musikk, men mot slutten lar man haien dukke opp plutselig og

uten advarsel og oppnår dermed å skremme publikum ekstra.

Dessverre overdøver lyden ofte for kommunikasjonen mellom Master Chief og Cortana,

slik at det blir vanskelig for spilleren å oppfatte hva som faktisk skjer.36 Spesielt hvis

36 Hadde  det  vært  mulig  å  regulere  de  ulike  lydnivåene  i  spillets  setting,  ville  muligens  ikke  dette

problemet oppstått.
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informasjonen kommer samtidig med at spilleren er i kamp. Jeg må innrømme at jeg

derfor konsentrerte meg om skytinga og lot historien ligge, med det resultatet at jeg i

ettertid har måttet søke på nettet for å få en nøyaktig forklaring på hva som var blitt sagt

og få en forståelse for den intenderte historien.

Dermed vises det med all tydelighet at det å ha et godt grep om spillets historie ikke er

nødvendig for å gjennomføre spillet. Selv om områdene man nå beveger seg i er langt

større enn tidligere, er fremdeles spillet konstruert på en slik måte at det kun finnes en

vei fremover for videre progresjon. Derfor er det strengt tatt heller ikke nødvendig å

høre etter på hva Cortana og de andre karakterene i spillet sier. Selv om man gjennom å

lytte vil få tips og hint om hvor man skal gå og hvordan problemer skal løses, vil man

som regel med litt  tålmodighet  kunne finne dette  ut  på egenhånd.  Et  spørsmål  som

følger naturlig etter dette er derfor hvor komplisert historien egentlig er? Samtidig kan

man selvfølgelig også spørre seg selv hvor komplisert tilsvarende actionfortellinger i

andre medier egentlig pleier å være?  Jamført  med Greimas og Juul,  vil denne typen

fortelling som regel følge formatet:

1. Stabil tilstand (med mangel) veltes av ond kraft.

2. Kamp for å gjenopprettelse av stabil tilstand. 

3. Stabil tilstand gjenopprettes og mangel utbedres.

Juul påpekte, med rette, at spill i all hovedsak foregår i tilstand 2, men gjør ikke også

action- og science fiction filmer av denne typen i all hovedsak også det? Halo ser i all

hovedsak ut til å følge samme formular:

1. Et kort anslag som forteller om en gang da menneskene kun levde på jorden, uvitende

om universets hemmeligheter.

2. Menneskeheten trues. Resten av spillet vil dreie seg om Master Chiefs kamp for å

oppnå nettopp:

3. Stabil tilstand opprettes etter at Master Chief har seiret.

Dette viser imidlertid at fortelling ikke nødvendigvis er et fellestrekk mellom film og

dataspill: En film med en dårlig historie vil gi tilskueren lite, mens et dataspill med en

svak historie likevel kan ende opp som et godt spill. Det som Halo kanskje mest tydelig

viser er nemlig at det synes vanskelig å kombinere spilling og fortelling på en og samme
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tid, fordi de fleste spillere kun klarer å ha fokus på en ting om gangen. Å lytte til hva

som blir  sagt  av  de andre  karakterene er  ofte  vanskelig  når  man er  fokusert  på  en

kampsituasjon.  Foruten at  fokuset  er på kampsituasjonen vil  stemmene samtidig blir

overdøvet av lydeffekter og musikk.

Som så mange andre fortellinger av denne typen har også  Halo en relativt åpen slutt,

kanskje er ikke den stabile tilstanden nådd? Dermed legger man også klare føringer mot

at det kan bli en oppfølger.

Cortana: Halo is finished.

Master Chief: No, I think we’re just getting started.

Deretter fader bildet  ut  og opp kommer det  en rulletekst  akkurat som på film. THE

END. Halo 2 ventes for øvrig å bli gitt ut i løpet av 2004…
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6. Sammenlignende analyse
Det er gjennom de enkelte analysene blitt vist til en del elementer som tydeliggjør at alle

spillene  fortjener  betegnelsen  FPS-spill.  Det  betyr  imidlertid  ikke  at  spillene  er

identiske. Som det ble vist gjennom analysene, presenterer de tre spillene seg på ulike

måter. Tre spill som strekker seg over en periode på ni år er også et minimum antall

spill å analysere, men jeg vil i det følgende likevel forsøke å si noe om utvikling av

sjangeren. Innledningsvis til analysene ble det satt opp en del punkter. Disse vil jeg nå

gjennomgå på nytt for å forsøke å besvare disse spørsmålene.

Fortellinger
Felles  for  alle  spillene  er  at  de  forsøker  å  inkorporere  fortellinger  i  spillet.  Hva  er

effekten av dette og hvor nødvendig er det egentlig? Vi ser at det har skjedd en tydelig

utvikling i måten fortellinger tilskrives dataspillene. I det første spillet, Wolfenstein 3D,

brukte  man  rammefortellingen,  mens  man  i  de  to  siste  forsøkte  å  inkorporere

fortellingene  i  selve  spillsituasjonen.  På  den  måten  har  produsentene  mulighet  til  å

bygge både lengre og mer avanserte historier. Har disse historiene en oppbygning som

ligner  andre fortellinger?  Hvis  vi,  som i  teorikapittelets  side 19,  setter  det  klassiske

eventyrets oppbygning som mal for et tradisjonelt narrativt forløp, vil vi se at de ulike

narrative elementene presenteres ulikt i de tre spillene:
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Wolfenstein 3D Half-Life Halo
Stabil  tilstand

(med  mangel)

veltes  av  ond

kraft.

Blir  presentert  på

forhånd  som  tekst

gjennom

rammefortelling  i

spill,  på cover og i

Hint Manual.

Blir  presentert  etter

spillets  start  gjennom

tale  fra  NPCer  og

filmsekvenser.  Nye

narrative  elementer

som velter  den  stabile

tilstanden  presenteres

underveis  i  spillet  av

NPCer  og

filmsekvenser,  for

eksempel  når  Freeman

kommer  seg  til

bakkenivå og finner ut

at også hæren er i mot

ham.

Blir  presentert  på

forhånd  gjennom

filmsekvenser  og

rammefortelling  fra

manualhefte  (disse

overlapper hverandre i

stor  grad).  Nye

narrative  elementer

som velter den stabile

tilstanden  presenteres

underveis  i  spillet  av

NPCer  og

filmsekvenser.

Kamp  for  å

gjenopprette

stabil tilstand.

Her  foregår  hele

spillet  (hver

episode).  Starter

umiddelbart.

Starter  etter at

eksperimentet  har  gått

galt  og  monstrene  har

strømmet inn. Før dette

er det et adventurespill

der man skal gå til  de

rette stedene, samle de

rette  objektene  og

aktivere  de  rette

knappene.

Farene  er  presentert,

men muligheten for å

ta opp kampen starter

først  etter at  man har

kalibrert  rustning  og

HUD.  Dette  for  at

spilleren skal bli kjent

med  kontrollene.

Liten  grad  av

spillelementer  her.

(Dette  kan  imidlertid

velges bort).
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Stabil  tilstand

gjenopprettet

(mangel

utbedret).

Når hver ”boss” er

overvunnet  og

Blazkowicz

kommer  seg  ut  av

de ulike slottene.

Åpen slutt.  Overvinner

de største truslene mot

den  stabile  tilstanden,

men  mye  gjenstår.

Legger  opp  til  en

oppfølger.

Halo  ødelegges  og

jorden  er  trygg  for

denne  gang.  Men

gjennom  filmsekvens

hintes  det  om  nye

farer.  Legger  opp  til

en oppfølger.
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Av disse tre spillene er det  Half-Life som er mest revolusjonerende i måten punkt 1

presenteres  på.  Her  blir  den  stabile  tilstanden  veltet  først  etter spillets  start.  Det

innebærer at spilleren har hatt kontrollen over sin spillkarakter over tid før ondskapen,

eller  spillerens  fiender,  introduseres  i  spillet.  I  motsetning  til  i  eventyrene,  er  det  i

dataspill ikke noe krav om at hovedpersonen skal representere de gode. Eksempler på

FPS-spill der man spiller karakterer med tvilsom moral, kan for eksempel være  Half-

Life:  Counter-Strike (2000)  og  Aliens  vs.  Predator (1999).  For  ikke  å  snakke  om

antihelten Duke Nukem (1996) som til tross for at han redder verden, gir inntrykk av å

gjøre  en  slik  morderisk  jobb med  største  glede  heller  enn av  samaritanske  årsaker.

Denne typen narrativ presentasjon som vi ser i Half-Life blir imidlertid ikke brukt i det

nyeste spillet, Halo, hvor spillets fiender tydelig blir presentert innledningsvis gjennom

en filmsekvens.

Gjennom de to neste fasene, kan man imidlertid se klare likheter som gjør at man kan

konkludere med at utviklingen går i retning av inkorporering av fortellinger underveis i

selve spillsituasjonen. Men hvor sømløs er egentlig denne inkorporeringen? Fortellinger

som drives frem av NPCer må sies å være en del av spillsituasjonen, og har fått en enda

større rolle i Halo enn i Half-Life, spesielt gjennom sentrale karakterer som Cortana og

Guilty  Sparks.  Filmsekvenser  er  fremdeles  hyppig  brukt  og  bryter  klart  med  selve

spillsituasjonen. Grunner til at disse fremdeles brukes kan være flere; fra en teknologisk

synsvinkel  kan man si  at  slike  scener  gir  produsentene  en  mulighet  til  å  vise  frem

fremragende grafikk, samtidig de gir de spilleren en midlertidig pause fra en slitsom

spillsesjon. Mest av alt understreker dog et slikt bruk at film er et mye mer effektivt

fortellende medium enn dataspill er. Hvorfor tar man da filmklipp i bruk? Mange vil

stille seg kritiske til  å bli fratatt kontrollen over spillets fremdrift, slik det med disse

sekvensene blir  gjort.  Noen ser  på filmsekvensene som en slags belønning, som for

eksempel  de teknologiinteresserte  som gleder  seg over  den siste  utviklingen.  Andre

mener at avdekning av fortelling gir spilleren belønning for strevet (Liestøl 2001), eller

et øyeblikks pause fra all den intense actionen spillet frembringer (Klevjer 2002).

Uansett  årsak,  så  ser  vi  klart  en  utvikling  i  mine  tre  FPS-spill  mot  en  stadig  mer

kompleks bruk av fortelling både gjennom bruk av filmsekvenser og talende NPCer.
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Min  øvrige  spillerfaring  tilsier  at  dette  også  er  en  trend  for  andre  typer  dataspill.

Konsekvensen  av  dette  mener  jeg  blir  en  segregering  av  spillgruppen;  de  som

foretrekker  rask og kontinuerlig action og de som setter  pris  på dypere historier  og

problemløsning. FPS-spillene ser ut til å følge opp denne trenden og deler seg inn i to

hovedkategorier: Singleplayer og multiplayer spill, der singelplayeren går mot å være

stadig mer historieorientert, mens multiplayeren fokuserer på kontinuerlig action.

Et annet interessant spørsmål er hvor nødvendig det egentlig er for spilleren å følge med

på fortellingen i dataspill? NPCene i Half-Life vil til tider fortelle Gordon Freeman hvor

han bør gå og hva han bør gjøre. At spilleren får med seg disse momentene vil forkorte

spilletiden  og  dermed  intensivere  spenningen,  men  om  man  ikke  oppfatter  disse

innspillene vil man likevel klare å finne ut hva man skal gjøre på egenhånd. Videre, vil

spillerne oppfatte historien slik den er intendert av produsentene? Som for eksempel i

Halo, hvor jeg viste hvor vanskelig det var å få med seg hva som ble sagt mens man

spilte. Kan man ikke da si at hver enkelt spiller, etter spillets slutt, sitter igjen med en

egen  oppfatning  av  spillets  historie  og  gang  på  samme  måte  som  det  ble  antydet

tidligere  i  oppgaven  da  det  ble  diskutert  questing?  En  slik  oppfattelse  av

historiedannelse  passer  for  øvrig  bra  sammen  med  Cultural  Studies  tradisjonen  der

Stuart  Hall  (1973)  presenterer  sin  encoding-decoding  modell  hvor  han  hevder  at

publikum  går  inn  i  forhandling  med  tekstene.  Dette  resulterer  i  tre  typer  mulige

lesninger av en tekst; foretrukket, opposisjonell og forhandlet. Mest passende i forhold

til dataspill er da en forhandlet lesning, der de enkelte spillerne etter endt spillomgang

sitter igjen med særegne oppfatninger av hva som har skjedd basert på egne valg i spillet

og individuelle oppfatninger av handlingen.

Synsvinkel
Det ble tidligere i oppgaven drøftet hva som karakteriserte et FPS-spill. Det viste seg å

være noe vanskelig å definere når det gjaldt innhold, men felles for alle var imidlertid

det faktum at spillverdenen blir presentert gjennom et førstepersons perspektiv. Slik er

det  også  for  alle  spillene  i  min  analyse,  eller  nesten:  I  Halo bryter  man  med

førstepersonsperspektivet når man tar over kjøretøy. Interessant å merke seg i  denne

forbindelse er nettopp de poengene jeg trakk frem under drøftingen av hva et FPS er;
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nemlig at avataren må være et menneske eller en menneskelignende karakter. Når man

okkuperer  et  kjøretøy i  Halo  er  spilleren  ikke  lenger  Master  Chief,  men  kjøretøyet

Master Chief sitter i. I noen av kjøretøyene kan man ikke engang skyte lenger og spillet

kan derfor i denne fasen heller ikke defineres som et skytespill.

Innledningsvis  til  analysene,  stilte  jeg  et  spørsmål  omkring  hva  et  førstepersons

perspektiv gjør med affiniteten mellom spiller og avatar i spill. Vil spilleren føle seg

sterkere knyttet til spillkarakteren i FPS-spill enn i andre dataspill? Her ser vi et klart

behov for å skille mellom begrepene avatar og spillkarakter. For at en avatar skal kunne

defineres som en spillkarakter må denne også ha menneskelige trekk og/eller personlige

egenskaper.  Slikt  sett  er det tydelig at den genetisk forbedrede supersoldaten Master

Chief i  Halo er en spillkarakter, mens bilen Nissan Skyline i  Gran Turismo 2 (1999)

kun kan betegnes som en avatar. Mer utydelig er det for eksempel i spillet Mario Cart

64 (1996) hvor man velger mellom ulike karakterer som sitter  i  gokarter.  Disse må

likevel  kun  kunne  defineres  som  avatarer  da  de  ikke  kan  skilte  med  personlige

egenskaper (i hvert fall ikke i dette spillet, selv om de samme karakterene kan sies å ha

det  i  andre spill).  I de fleste spill  ser  man avartaren/spillkarakteren sin utenfra,  med

andre ord tredjepersons synsvinkel. Dette kan ha konsekvenser for spillerens innlevelse i

spillet.  Eksempelvis  er  det  vanskelig å forestille  seg at  man sitter  i  selve bilen i  et

bilspill samtidig som man har en fullstendig representasjon av denne bilen på skjermen.

Likeledes  hvis  avataren  din  var  en  menneskelig  karakter.  Spørsmålet  er  om det  vil

forholde seg annerledes i FPS-spill, der man ikke ser spillkarakteren sin, men faktisk

gjennom dennes øyne?

Dette spørsmålet lar seg ikke endelig besvare i denne oppgaven, men det er vel grunn til

å tro at spillerne foretar en mental investering i alle sine karakterer under spilling av et

dataspill. Hvor mye av seg selv de ønsker å legge inn i selve spillsituasjonen er betinges

av flere årsaker enn kun synsvinkelen spillet presenteres gjennom. Slik sett  er heller

ikke  en  spillkarakter  noe  man  etisk  og  moralsk  identifiserer  seg  med  som  en

representant for seg selv, kun en fysisk representasjon man som spiller har begrenset

kontroll over i spilluniverset. Likevel ser vi at førstepersonsvinkel brukes i film for å gi

en forsterket effekt, at førstepersons synsvinkel kan gi spilleren en forsterket følelse av
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tilstedeværelse også i dataspill kan derfor heller ikke utelukkes. For å belyse dette bedre,

må man forske spesifikt på det for eksempel gjennom kvalitative resepsjonsanalyser. 

Det som er sikkert er at denne mangelen på legemliggjørelse i FPS-spill gjør at det er

svært få elementer som blokker for spillerens innsyn i spilluniverset, noe som selvsagt

er svært praktisk i et skytespill. I andre typer lignende spill, som for eksempel sneakers

hvor man legger like stor vekt på det å komme seg ubemerket rundt som det å skyte, ser

det ut som om det er en trend til å heller velge tredje persons synsvinkel. Dette også av

effektivitetsårsaker; det er ingen tvil om at det er en fordel å se spillkarakteren sin når

man skal snike seg ubemerket rundt: hvor stå jeg best gjemt i mørket, hva trår jeg på og

hvilke lyder skapes av dette osv. 

Design
Utviklingen av de grafiske spillmotorene har vært markant gjennom disse årene. Ikke

bare betyr dette en større likhet med den virkelige verden, men økt lagringskapasitet

fører også til at man kan utvikle langt større og mer detaljerte universer. At det var på

slutten av 90 tallet de største forandringene skjedde kommer tydelig frem når vi setter

Wolfenstein 3D og Half-Life opp mot hverandre. 

Wolfenstein  3D var  ikke  det  mest  avanserte  spillet  i  sin  tid.  Faktisk  var  Ultima

Underworld som kom ut i 1992, samme år som Wolfenstein 3D, på mange områder på

høyde med  Half-Life (1998)  når  det  gjaldt  3D utviklingen.  Her  hadde man også  et

fullstendig tredimensjonalt miljø hvor man kunne springe, hoppe, svømme og fly. En

sammenligning av Wolfenstein 3D og Half-Life viser derimot tydelig utviklingen fra de

tidlige og mest basale forsøkene på FPS-spill  tidlig på 90-tallet, til de mer avanserte

spillene som kom ut mot slutten av samme tiår. Vi ser en utvikling fra bruk av sprites til

polygoner. Først med det senere spillet har vi fått en ekte tredimensjonal verden, dvs. at

man kan bevege seg i alle retninger også opp og ned. Videre ser vi  en utvikling av

karakterer  med  et  mer  naturtro  bevegelsesmønster.  Det  har  også  vært  en  markant

utvikling i bruk av kulisser og bakgrunn; ikke bare med tekstur på gulv og tak, men man

beveger  seg ut  av Wolfensteins lukkede  slott  og forsøker  å  skape  en  illusjon  av et
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evigekspanderende  univers.  Spørsmålet  er  om  denne  grafiske  utviklingen  har  noen

betydning for strukturelle endringer i selve FPS-spillene?

Det er ingen tvil  om at det først var ved forbedring av de grafiske spillmotorene at

produsentene  så  muligheten  for  å  introdusere  nye  elementer  i  FPS-spillene.  Denne

utviklingen førte ikke bare til et mer eller mindre fullstendig tredimensjonalt univers,

men  lå  også  til  grunn  for  introduksjonen  av  flere  fortellende  elementer  som  for

eksempel filmklipp og NPCer.

Navigering
Spillene blir stadig mer avanserte og krever mer, ikke bare av spilleren, men også av

kontrolleren. For PC har musa utviklet seg til å bli FPS-spillerens viktigste våpen. Med

den kan spilleren styre sin spillkarakter i alle retninger og i ulike hastigheter. Ikke minst

er musa overlegen i  den presisjonen som ofte  kreves  når  man sikter  seg inn på sin

motstander.

For  konsollene er  tastatur  og mus  erstattet  av en  håndkontroller.  Disse  har  en lang

ledning som fører til  at  spilleren sitter  lenger unna selve skjermen under spillingen.

Spaken på en håndkontroll er heller ikke like lette å kontrollere som en mus, noe som

fører  til  at  automatisk  sikting er ganske  vanlig for  skytespill,  eventuelt  at  skuddene

treffer hvis man har siktet sånn noenlunde i nærheten av målet. Men det er ikke bare

spilleren  som navigerer  sin  spillkarakter,  også spilleren  blir  styrt.  Hvordan spilleren

fraktes rundt i spilluniverset bestemmes i hovedsak av spillets regler.

Spillets Regler
Hvis vi med Frasca (2001a) deler opp reglene i nivåene Paidea og Ludus ser vi at de tre

spillene er veldig like,  noe som også er naturlig siden de holder seg innefor samme

sjanger.  Spesielt  Ludusregelen,  som definerer  spillets  endelige mål må kunne sies  å

være mer eller mindre identisk for alle tre spillene. Tross spillenes ulike fortellinger er

denne temmelig enkel; nemlig å komme seg igjennom hele spillet. Det må imidlertid

understrekes at dette er spillprodusentenes foretrukne ludusregel og at den kan erstattes

av den enkelte spilleren med et annet mål. Som nevnt er det de færreste som spiller
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igjennom et spill, men det betyr ikke nødvendigvis at de føler at de går tapende ut av

spillet.

I klassiske FPS-spill avslutter man vanligvis spillets siste sekvens ved å overvinne en

såkalt boss, en motstander som er sterkere og mektigere enn alle de andre motstanderne

en har møtt opp til dette punktet. Denne avslutningskampen benytter man seg av både i

Wolfenstein 3D og  Half-Life, men i  Halo har denne tatt en noe annerledes form. Her

gjelder det å kjøre en av bilene, en såkalt Warthog, gjennom romskipet Pillar of Autum

som er strandet på planeten Halo. Halo er i ferd med å med å kollapse, derfor må man ta

seg fram innen en viss tid til  et  bestemt punkt hvor man kan bli  plukket opp av et

ventende og velfungerende romskip.

Hva så  med paidea,  reglene for  det  simulerte  systemet?  Det  er  hovedsakelig her de

forskjellige  spillene  skiller  seg  fra  hverandre,  men  som  vi  har  sett  av  de  enkelte

analysene er det ikke de helt  store forskjellene. I alle spillene beveger vi  oss rundt i

labyrinter på jakt etter den ene rette veien som vil føre oss videre til neste nivå, og til

sist igjennom hele spillet. Som vi så er reglene for hvor mye en tåler, hvordan en får

helsa opp igjen og lignende forskjellig fra spill  til spill. Felles er det derimot at alle

spillene gir disse mulighetene. Det samme gjelder for lagringsprosessene, enten dette

kan foregå når man vil eller ved bestemte checkpoints. Dermed fjerner man seg også

helt fra det å miste liv som var en regel, selv om den må kunne betegnes som en noe

sovende  regel  siden  man fremdeles  kunne  lagre og laste  inn  igjen  når  som helst,  i

Wolfenstein 3D.

Det vi ser i de to siste spillene er at det også er brakt inn andre karakterer i spillet i

tillegg til motstandere. Både i  Half-Life og Halo blir vi introdusert for karakterer som

assisterer oss i kampen og/eller bidrar på en eller annen måte ved å hjelpe oss videre, og

kan derfor regnes som en ”smartere” teknologi enn den  Wolfenstein 3D tilbyr. Dette

gjelder alle NPCene, enten de er venner eller motstandere. Det betyr også at det blir

flere koder å knekke for spilleren, vi kan ikke bare fyre av et skudd og så kommer alle

vaktene i  umiddelbar nærhet springende slik vi  kan enkelte steder i  Wolfenstein 3D.

Spilleren må med andre ord tenke mer og forberede seg bedre; hvilke våpen lønner det
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seg å bruke, hvordan kan man best angripe, når skal man sloss og når bør man gå i

dekning osv.

Den vesentligste endringen i sammenligningen mellom disse tre spillene er innføringen

av tredjepersons synsvinkel når man benytter seg av kjøretøy i  Halo. Ikke fordi dette

elementet er nytt innenfor spillverdenen, men det er helt nytt innenfor Første Persons

Skytespill sjangeren. Faktisk har det i bunn og grunn heller ingen tilhørighet her hvis vi

skal legge til grunn den definisjonen for FPS som jeg satte tidligere i oppgaven. Hvis

dette er en trend som fortsetter, kan det også bety slutten for sjangeren. Kanskje blir

førstepersons skytemuligheter kun et av elementene innenfor en ny type av actionspill?

Resultat
Det kan dermed se ut som om vi er i ferd med å bevege oss fra Første Persons Skytespill

til et sjangerkonglomerat, der en benytter seg av flere av det en tidligere har sett på som

egne spilltyper innefor et og samme spill. Eksempler på dette finner vi igjen ikke bare i

Halo, men også i andre spill. Et godt eksempel på dette er Grand Theft Auto 3 (2001)

som i ble kåret til årets spill her i Norge i 2002. Her benytter man seg av både første og

tredjepersons synsvinkel, det er også både et skytespill og et kjørespill. Man kan utføre

gitte oppdrag eller man kan for eksempel dra rundt å rane folk for penger eller utføre

bilstunts. Aarseth (2004b) karakteriserer en slik bruk av mange spilltyper i ett spill for

multimodalitet, og mener at dette er et typisk trekk for mange av dagens moderne spill.

Jeg vil nå se litt nærmere på denne utviklingen.

Mellom  Wolfenstein  3D (1992)  og  Halo (2001)  er  det  nesten  ti  år.  I

dataspillsammenheng  er  dette  en  veldig  lang  tid.  Hvordan  kan  vi  oppsummere

utviklingen innenfor Første Persons Skytespillsjangeren?

En ny fortellerstil

Gjennom Half-Life og Halo ser vi en ny måte å presentere fortellingene på, som bryter

med  den  forhåndsfortellingen  som  spilleren  får  gjennom  Wolfenstein  3Ds

rammefortelling. Fortellingene drives nå frem underveis. Dette gjøres tidvis uten brudd i

spillsituasjonen, som det for eksempel gjøres gjennom bruk av snakkende NPCer. Det er
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i hvert fall det inntrykket spillet ønsker å gi sine spillere, noe som kommer klart frem

gjennom den allerede  omtalte  innledningssekvensen  av  Half-Life.  Slike  effekter  har

imidlertid begrenset fortellerevne, og filmklipp ser fremdeles ut  til  å være den mest

brukte metoden for å få frem en mer kompleks fortellerstruktur. Det er heller ikke lenger

slik at forklaringene gis på forhånd av spillsituasjonen, som i  Wolfenstein 3D: man er

fanget inne i et slott og må kjempe seg ut. I både Half-Life og Halo gis informasjonen

underveis, man forsøker gjennom spillets gang ikke bare å slippe ut i livet, men også å

få en forklaring på hva det er som egentlig har hendt samt svar på hvordan problemene

kan rettes opp. Spørsmålet  her blir  da om historien virkelig drives frem underveis  i

spillsituasjonen, eller  om man kan definere disse fortellingssekvensene som noe helt

eget?

Ta for eksempel innledningssekvensen av  Half-Life om bord på monorailen. Spilleren

får opplysning om sin karakter, og han er i stand til å bevege denne rundt i vognen, men

kan man kalle dette å spille? Hvor er ludus regelen her, som skal definere den vinnende

situasjonen?  Den finnes ikke.  Scenen fungerer på samme måte som en innlednings-

sekvens i hvilken som helst film, bortsett fra at spilleren selv har anledning til å tilte og

panorere  kameraet  (men  altså  ikke  fjerne  det  fra  togvognen).  Et  liknende eksempel

finner vi like etterpå når bakgrunnen for hele katastrofen avsløres. Spillerne blir bedt om

å lede Gordon Freeman gjennom et arbeidsoppdrag. Spilleren gjør som han blir fortalt,

men noe går galt. Alt blir mørkt, når lyset endelig kommer på igjen er katastrofen et

faktum: en portal til en annen dimensjon er åpnet, monstre strømmer ut og forvandler

flere av spillerens ellers så fredelige kollegaer til zombier. Etter lyset har kommet på, er

Gordon Freeman gått i den posisjonen spilleren har styrt ham til underveis mens det har

vært mørkt. Han har også skadet seg hvis spilleren har styrt ham bort i noe som han ikke

tålte.  Men heller  ikke her er det mulig å finne noen tydelig ludus regel, bortsett  fra

nettopp det å aktivere katastrofen, derfor kan heller ikke denne scenen defineres som en

typisk spillsituasjon.

Som vist tidligere påpekte Costikyan (2002) at man først kan snakke om et spill når det

kreves av spilleren at han må kjempe seg mot et mål. Spilleren må med andre ord ha et

oppdrag, eller en quest (jfr. Tronstad 2001). Selv om de nevnte scenene gir spilleren
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mulighet til å bevege spillkarakteren, er det ikke spill fordi spilleren ikke har mulighet

til å løse noen oppdrag så lenge disse scenene pågår. Derimot gir de en initiell mening

til den kommende questingen. Man kan dermed si at questing ikke bare er å søke etter

meningen,  men  å  oppfylle  den  profetien  som sier  at  spilleren  er  i  stand  til  å  løse

oppdraget. Eller motsatt den dommedagsprofetien som sier at dette ikke vil gå bra. Når

profetien er oppfylt, er den endelige mening nådd og questen er ikke lenger et oppdrag,

men historie..

To retninger av FPS

Resultatet  av  utviklingen  av  en  stadig  mer  kompleks  fortellerstil  og  mer  krevende

problemløsning innefor FPS-spillene, mener jeg blir spesialisering av de to spilltypene

multiplayer og singleplayer. Wolfenstein 3D er på mange måter slik man foretrekker et

multiplayer: Et lukket rom med få muligheter for distraksjoner fra selve kampen. Til

sammenligning  ser  vi  at  nyere  FPS  singleplayerspill  i  større  grad  må  dyrke  flere

elementer. Foruten multimodaliteten, som vi så eksempel på gjennom Halo, innebærer

dette også et større fokus på problemløsning og en mer avansert historie som viktige

ingredienser  i  tillegg  til  den  motoriske  ferdigheten  spilleren  får  vist  gjennom selve

skytingen. Wolfenstein 3D var særdeles suksessfullt tidlig på 90-tallet, men etter utallige

etterkommere sier det seg selv at tittelen ikke ville slått an på samme måte i dag. Det

Wolfenstein 3D scoret på var først og fremst nyhetens umiddelbare attraksjon. Spillet

var noe ulikt det de fleste spillere verden over hadde sett tidligere. En slik umiddelbar

attraksjon varer ikke lenge, NPCene blir forutsigbare, og spillet var så og si tomt for

alternative  elementer.  id  hadde  forsøkt  å  kompensere  for  dette  ved  å  legge  inn

hemmeligheter, ekstraliv og tidtakning, men over tid holder ikke dette. Da trengs noe

nytt.

Derfor ser vi altså at singelplayer FPSene dreier mot en mer kompleks struktur. Man

hadde et  ønske om at NPCene skulle være mer uforutsigbare, og man programmerte

derfor inn et mer avansert bevegelsesmønster. I tillegg ga man dem flere egenskaper,

som  for  eksempel  mulighet  for  interaksjon.  Til  sammenligning  er  altså  den

menneskelige motstanden man finner i multiplayerne alltid uforutsigbar. Problemet her
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ligger i å forme det grafiske universet på en slik måte at det blir mest mulig utfordrende,

spennende og  spektakulært  for  spilleren  å  bevege seg  i  det,  samt  at  det  er  så  pass

kompakt at det sikrer non stop action.

At singleplayerne blir  mer historieorienterte ser imidlertid også ut  til  å ha en annen

konsekvens. Akkurat som man vanligvis ser en film kun en gang, virker det som om

man spiller disse spillene kun en gang. Den graden av gjenspill som man kjenner igjen

fra  enklere,  men  desto  mer  avhengighetsskapende,  spill  som  Tetris,  Pac-Man og

Solitaire finner man ikke igjen i disse spillene. Selvfølgelig bruker man veldig lang tid

på en gjennomspilling av et slikt spill, mellom 40-80 timers spilletid er ikke uvanlig.

Men noe av grunnen til at graden av gjenspill blir redusert kan også ligge i det faktum at

spillene er blitt historiefortellinger. 

Det er vanskelig å si noe om hvordan spillere benytter seg av gjenspill i mine tre spill.

Både Wolfenstein 3D og Half-Life har blitt stående igjen som sentrale FPS-spill og blir

hyppig omtalt og henvist til av spillere på diverse diskusjons forum på Internet. Halo har

fremdeles  attraksjon  som  et  nytt  spill,  men  hvor  mange  vil  egentlig  spille  spillet

igjennom flere ganger for eksempel på forskjellige vanskelighetsnivå? De fleste av oss

vil nok i beste fall spille om igjen kun biter som vi syntes var ekstra spektakulære, eller

mest sannsynlig heller ta i bruk de ferdighetene vi har utviklet gjennom singelplayer

modus i multiplayer versjoner.
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7. Oppsummering
I den følgende delen vil  jeg oppsummere omkring de spørsmålene som er blitt  stilt

innledningsvis og videre gjennom oppgaven.

Hva er  betegnende  for  sjangeren  og  hvordan  har  denne  utviklet  seg?  Stikkord  for

sjangeren  var  altså  synsvinkel  og  kamp.  Utgangspunktet  var  at  man  styrte  en  godt

bevæpnet menneskelignende karakter som beveget seg til fots gjennom en labyrint fylt

av  fiender,  og  at  spilluniverset  ble  presentert  gjennom en  førstepersons  synsvinkel.

Spesielt med Halo ser vi at dette er i ferd med å endre seg. Man benytter seg ikke lenger

kun av førstepersons synsvinkel, og andre spillelementer i tillegg til skyting trekkes også

inn. Dermed virker det som om vi går mot en utvikling med multimodalitet innenfor

FPSen. Slik ser det ut til at det i tiden fremover kan bli vanskelig å finne igjen spill som

virkelig passer inn under betegnelsen Førstepersons Skytespill.

Hvordan benytter  man seg  av  førstepersons  synsvinkel,  og  hvilke  konsekvenser  har

konstruksjonen  av  et  slikt  subjektivt  visuelt  perspektiv  for  spillerens  opplevelse  av

spillet? Hvordan  førstepersons  synsvinkel  er  blitt  brukt,  er  det  blitt  redegjort  for

gjennom de ulike analysene. Hvilke konsekvenser en slik bruk har, er imidlertid noe

vanskeligere å svare på. Fører det for eksempel til økt identifikasjon, eller har det kun en

praktisk betydning i og med at det ikke er noen karakter som blokkerer for innsynet inn i

spilluniverset? Derfor stilte jeg i innledningen til analysen spørsmål om hvordan FPS-

spill kan sies å engasjere spilleren på en annen måte enn spill innenfor andre sjangere.

FPS-spill har en tendens til å tiltrekke seg de som er raske i hånd øye koordinasjon,

mens det i hvert fall ikke tidligere var så viktig med evne til resonnement. Her ser vi

altså at det har vært en utvikling mot mer problemløsningsoppgaver i de tre spillene i

min analyse. Ikke bare kreves det resonnering gjennom planlegging av angrep, men også

direkte problemløsning gjennom små oppgaver spilleren introduseres for underveis  i

spillet. Spesielt tydelig var dette i Half-Life hvor man ofte måtte skyve rundt på esker og

deretter hoppe opp på dem for å finne veien ut. Hvorfor FPS-spill engasjerer er heller

ikke like innlysende. Alle har jo sine favorittsjangere. Det som kanskje er en tendens, er

at man søker bekreftelse gjennom det man allerede er flinke til. Derfor vil noen velge en
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slik hånd/øye-koordinasjonsutfordring. Samtidig er det også innenfor denne typen spill

at  mye  av  den  teknologiske  innovasjonen  har  funnet  sted.  Er  man  ute  etter  det

spektakulære  teknologiske  skue  og  fartsfylt  handling,  blir  actionsjangeren  ofte  et

naturlig valg. Herunder både første- og tredjepersons skytespill. Det er liten grunn til å

tro at om man benytter seg av et første- eller tredjepersons perspektiv, er avgjørende for

hvor mye spilleren vil engasjere seg i det enkelte spillet. Det er heller en kombinasjon

av alle mulige designelementer: leveldesign, grafikk, navigasjon, kontroll, spillregler,

teknologi og spektackle og så videre. som til slutt vil resultere i spillerens oppfattelse av

hvor god gameplayen egentlig er. I filmen blir førstepersonsperspektivet brukt for å gi

tilskuerne en følelse av tilstedeværelse og gir dermed også en ekstra følelse av vertigo.

Man kan ikke se bort ifra at denne effekten også er gjeldende i dataspill, men i her er det

mest betydningsfullt å sikre spillerne en best mulig kontroll og innsikt i spilluniverset.

Derfor faller det naturlig å velge et førstepersonsperspektiv i en klassisk shooter, mens

man i en sneaker vil dra fordel av et tredjepersonsperspektiv.

Hvilken funksjon har egentlig fortellingen og hvordan drives den frem i FPS-spillene?

To  typer  fortellinger  skiller  deg  ut  i  dataspill:  de  som  blir  fortalt  forut  for  selve

spillsituasjonen, altså rammefortellingen, og den historien som drives frem underveis i

spillet. Selv om det må understrekes at denne i liten grad drives frem gjennom selve

spillsituasjonen, men heller av filmklipp. For også når NPCene snakker må dette kunne

betegnes som et  slags filmklipp,  siden de kun er ferdigprogrammerte hendelser  som

aktiveres av at spilleren kommer til et spesielt punkt eller utfører en bestemt handling.

Funksjonen fortellingen har i  dataspill  er  imidlertid delt.  En årsak kan være at  man

ønsker å gi spilleren en bakgrunnshistorie som sier hvorfor han skal engasjere seg. En

annen årsak kan være så enkel som at man simpelthen vil skille de ulike spillene fra

hverandre. Som nevnt er det mange spill på markedet, men et lite antall spillmotorer.

Denne formen for gjenbruk må dekkes over og da er historier i spill et godt alternativ.

Men som vi så med quest-tilnærmingen, fører også selve spillsituasjonen frem til en

fortelling. Men det er altså kun i ettertid.

Det som i alle fall er tydelig er at FPS sjangeren er i endring og at dataspill i sin helhet

er i endring. Det siste tiåret har vist at FPS spillene utvikler seg ut over sin opprinnelige

94



form. Ikke bare er  de multimediale,  men etter  hvert  også multimodale.  At  disse vil

fortsette  å  utvikle  seg  i  tiden  fremover  virker  sikkert.  Derfor  fortjener  de  også

oppmerksomhet.

Multimedialitet  og  multimodalitet  –  Hvordan  analysere  og  videre
forskning

Med et hav av ulike elementer i dagens spill er det vanskelig å sette opp en mal for

dataspillanalyse.  Det  finnes  fortellinger  i  dataspill,  enten  disse  presenteres  som

rammefortellinger,  drives  frem  av  selve  spillsituasjonen,  fremføres  av  filmklipp  og

talende NPCer, eller man velger å ta quest-tilnærmingen der handlingen trer frem ved

spillets avslutning. Dataspill kan imidlertid ikke måle seg med film, litteratur og teater

som fortellende og ikke minst formidlende medium. Hvordan man enn vrir og vender på

det,  må  gleden  spilleren  oppnår  gjennom  selve  spillsituasjonen  stå  i  fokus  under

produksjonen av et godt dataspill. Derfor er det min oppfatning at dataspill verken kan,

eller skal, ta opp kampen med film og litteratur når det gjelder fortelling. Andre har

større håp, om ikke akkurat for dataspill, så i alle fall for fremtidens cybertexter. En av

disse er Janet Murray (1997), som mener at narrativ skjønnhet er uavhengig av medium.

For det er ikke medium, men mening som ligger til grunn for det litterære hierarkiet.

In trying to imagine Hamlet on the holodeck, then, I am not asking if it is possible to translate a

particular Shakespeare play into an other format. I am asking if we can hope to capture in

cyberdrama something as true to the human condition, and as beautifully expressed, as the life

that Shakespeare captured on the Elizabethan stage (ibid:274).

Svaret hennes er ja, og vel så det. Hun har et håp om en fremtidig tekst som gjennom

simulering  vil  ta  fortellingen  enda  lengre,  både  inn  i  menneskets  psyke  og  i

kartleggingen av den mer eksterne sosiale verdenen. Det oppnås altså ikke gjennom

FPS-spillet  eller  hypertekst  fiksjonen,  men  simulering:  En  virtuell  verden  full  av

innbyrdes beslektede deler, en verden man kan manipulere og observere i prosessen. For

ikke bare er datamaskinen den mest romslige av alle mediene som til nå er oppfunnet,

men ifølge Murray gir den oss også muligheten til  å bevege oss rundt i  et  narrativt

univers hvor vi kan skifte fra et perspektiv til et annet på eget initiativ. Herunder ligger

store  komposisjonelle  muligheter,  og Murray ønsker  derfor  at  dette  vertøyet  fortest

mulig må overføres til historiefortellernes hender (ibid:280-284).
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Kanskje er dette også muligheter som ligger innefor den interaktive historiefortellingen?

Jeg er derimot fremdeles av den oppfatning at det ikke er her fokuset for utviklingen av

nye gode dataspill skal ligge. Målet må først og fremst være å skape god gameplay og

ikke ønsket om å formidle noe om verdenen eller menneskets psyke. Om noen skulle få

til å konstruere en kombinasjon av disse, ville jo det selvfølgelig vært flott.

Vi  må  erkjenne  at  dataspill  slik  de  er  i  ferd  med  å  utvikle  seg,  både  inneholder

målorienterte  aktiviteter  (spill),  lek-aktiviteter  (simulering)  og  narrativ  formidling

(film). Spillene i min analyse viser en utvikling mot en stadig større bruk av fortellinger.

I tillegg er  det  blitt  vist  at  de  enkelte  spillene  er  i  ferd  med  å  bli  multimodale  og

sjangergrensene er dermed i ferd med å viskes ut. Dette er noe man ikke må glemme når

man  nå  i  fremtiden  ikke  bare  skal  typologisere  nye  spill,  men  også  gå  videre  i

forskningen på dette ”nye mediet.”
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