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Sammendrag 
 
Hvordan har dataspillet forandret måten vi forteller en historie på? For å svare på det spørsmålet 
er det nødvendig å se dataspillet i sammenheng med den narrative tradisjon og den litterære arv 
som all historiefortelling bærer med seg. Dataspillet er et barn av en digital revolusjon som 
markerer et paradigmeskifte som har ført til at både produksjon, distribusjon og kommunikasjon 
av kultur i stor grad er blitt digitalisert, og i forhold til denne oppgaven; også et paradigmeskifte 
for hvordan det er mulig å fortelle en historie. Overgangen fra middelalderen til renessansen 
markerte også et paradigmeskifte. Middelalderen slapp ikke latteren til i noen av de offisielle 
sfærer, det var en tid som var preget av alvor og lødighet. Som en motvekt til kirkens og det 
offisielle livs alvor oppstod det pusterom hvor den folkelige latterkultur fikk utfolde seg i sin 
radikalisme, frihet og nøkternhet på markedsplassene, under karnevalsfeiringer og høytider og i 
den folkelige litteraturen som var skrevet på folkespråket, i motsetning til den høyverdige 
litteraturen som var skrevet på latin. Men så, i renessansen, greide latterkulturen, én gang, over en 
periode på cirka femti år, å presse seg opp fra folkedypet og inn i den store litteraturen og det 
høyverdige og bidra til tilblivelsen av de store verker fra Shakespeare, Cervantes, Bocaccio og 
Rabelais. Grensene mellom den offisielle og den uoffisielle litteraturen måtte falle, delvis fordi 
språket gikk over fra latin til folkespråket i litteraturen og i noen av de offisielle sfærer, men også 
bortfallet av den føydale struktur bidro til den sammensmeltning av det offisielle og det uoffisielle 
som gjorde det mulig for folkekunsten som var formet gjennom århundrer for første gang å 
kunne heve seg til de høyere ideologiske og litterære sfærer. Det er på denne tiden den vestlige 
romanen blir oppfunnet, med Cervantes Don Quixote og Rabelais roman om de to kjempene 
Gargantua og Pantagruel. Et sted mellom rennesansen og den digitale revolusjon fatter en russer 
ved navn Mikhail Bakhtin igjen interesse for den folkelige kultur og middelalderens karneval som 
lå til grunn for Rabelais vulgære og groteske estetikk. Han mener at karnevalets symbolsystem ble 
glemt, men at det han kaller karnevaliseringen av litteraturen, altså hvordan latteren og det 
folkelige ble sublimert inn i litteraturen, ble en viktig del av den vestlige romantradisjon. Bakhtin, 
som selv opplevde et paradigmeskifte i form av sovjetregimet hvor det offisielle liv var preget av 
det samme alvoret vi hadde i middelalderen, og hvor det ble vedtatt at all skjønnlitteratur skulle 
skrives i den sosialrealistiske ånd, eller med Partiets stemme, utarbeidet på denne tid en teori om 
romanens poetikk, eller snarere hvilke muligheter og hvilket repertoar romanen har for å fortelle 
en historie. Han peker på to forskjellige retninger. Den ene retningen er den monologiske diskurs, 
hvor forfatteren står frem som den allvitende skaper av sitt eget verk og er verkets siste 
betydningsinstans. Den andre retningen er den dialogiske diskurs, hvor forfatterens autoritet er 
opphevet, og hvor mening blir til i dialogen mellom karakterene i romanen og deres selvstendige 
stemmer og bevisstheter. Bakhtin hevder at den dialogiske diskurs har sitt opphav i karnevalet, og 
at det er karnevalets ambivalente logikk som kjennetegner den dialogiske roman som når sitt 
høydepunkt med det han kaller Dostojevskijs polyfoniske roman. I denne oppgaven skal jeg se på 
hvilke muligheter dataspillet har til å fortelle en historie innenfor den monologiske og den 
dialogiske diskurs. To spill er gjenstand for analysen; God of War fra Sony Entertainment og 
World of Warcraft fra Blizzard. God of War er et såkalt actionspill som vi skal se har mange 
likheter med den monologiske roman. World of Warcraft er et såkalt MMORPG; et spill hvor 
tusener av mennesker møtes og spiller sammen i en virtuell verden. På samme måte som 
menneskene i middelalderen skapte seg et liv utenfor det offisielle ved å delta på 
karnevalsfeiringer og det frie liv på markedsplassene hvor alle hierarkier var opphevet, ser vi i dag 
at store deler av befolkningen skaper seg et liv utenfor det offisielle ved å logge seg inn i en 
virtuell verden hvor de gestalter en digital middelalderlignende karakter i det jeg har gitt navnet 
”Vår tids karneval”. Der skapes mening gjennom interaksjon og dialog mellom de forskjellige 
stemmene og bevissthetene som møtes, i noe som minner svært om den dialogiske diskurs som 
kjennetegner Dostojevskijs polyfoniske romaner. 
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Første kapittel 

1 Innledning 
 

In the beginning was the word. Then came fucking word 
processor. Then came the thought processor. Then came the 
death of litterature. And so it goes.  

 
Dan Simmons 

 
 
 
 

Er det virkelig slik at litteraturen har lagt hodet sitt klart på huggestabben og venter uten 
motstand på at en sortkledd digital bøddel skal svinge øksen og avslutte det hele? Eller er det 
tvert i mot slik at den digitale tidsalder og de nye medier skaper helt nye veier og muligheter for 
litteraturen og for hvordan vi kan fortelle en historie, og på den måten inngår som en naturlig del 
av litteraturens evolusjon? 
 
I denne oppaven har jeg gjort et forsøk på å analysere hvilke muligheter de nye medier gir til å 
fortelle en historie i forhold til de tradisjonelle trykte medier. Både det vi kaller de nye medier og 
de trykte medier er i høy grad bredspektret, så jeg vil begrense min analyse til å gjelde to 
spesifikke genrer. En fra de nye medier og en fra de trykte medier, nemlig dataspillet og romanen. 
Hvorfor velger jeg nettopp de to, romanen og dataspillet? Vel, det kan være mange grunner til 
det. For det første er romanen den mest utbredte av de trykte skjønnlitterære medier, på samme 
måte som dataspillet står for de største salgstallene innenfor de digitale medier. For det andre 
markerte oppfinnelsen av den vestlige romanen et skifte i hvordan historier ble fortalt da Miguel 
Cervantes salte opp Rocinante og sendte Don Quijote ut på sin kamp med vindmøllene og 
Fancois Rabelais unnfanget Gargantua der han kom tytende ut av øret på sin mor. Ganske likt, 
men selvfølgelig med mange ulikheter også, markerer dataspillet og de nye medier et skifte i 
hvordan det er mulig å fortelle en historie. De er begge barn av en tid som er preget av et 
paradigmeskifte. Romanen ble født under rennesansen da den folkelige latterkultur presset seg 
opp fra folkedypet og inn i litteraturens høyverdige sfærer og hvor grensen mellom det offisielle 
og det uoffisielle i litteraturen ble visket ut samtidig som latinen ble erstattet med folkespråket. 
Dataspillet ble født i en tid da produksjon av litteratur, distribusjon av litteratur og 
kommunikasjon litteratur mer og mer blir digitalisert.  
 
Mikhail Bakhtin skiller mellom to ulike narrative muligheter1 for den vestlige roman, nemlig det 
han kaller den monologiske roman og den polyfoniske roman. I den monologiske roman 
fremstår forfatteren som den allvitende skaper og siste betydningsinstans i verket. Alle romanens 
helter er under forfatterens kontroll. De har ikke sin egen selvstendige stemme. Derimot, i den 
polyfoniske roman, som er et begrep Bakhtin låner fra musikkteorien,  har forfatteren redusert 
seg selv til å være en selvstendig stemme på nivå med romanens øvrige helter og deres likeverdige 
stemmer. Og det er i dialogen mellom disse stemmene at meningen i den polyfoniske romanen 
dannes. Bakhtin viser i en mer generell teori hvordan de tradisjonelle prosagenrene kan føres 
tilbake til to grunntyper, den monologiske diskurs, hvor vi blant annet finner Tolstojs episke 

                                                 
1 http://www.langslet.com/thesis/dialog.html  
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romaner, og den dialogiske diskurs som har sitt opphav i det førlitterære karnevalet, og som 
nådde sitt høydepunkt i det Bakhtin kaller Dostojevskijs polyfoniske roman. 
 
I denne oppgaven skal jeg se på to spesifikke dataspill som representanter for hver sin genre av 
dataspillet og vise hvordan disse forholder seg til Bakhtins narrative grunntyper. Jeg vil peke på 
de mange likheter som gjør at de passer inn i grunntypene, men også de ulikheter som gjør dem 
forskjellige fra de tradisjonelle prosagenrene, og som dermed gir andre og nye narrative 
muligheter. God of War fra Sony Entertainment representerer actionspillet, hvor vi leder spillets 
helt, Kratos, i hans hybriske kamp med de greske guder. World of Warcraft representerer det vi 
kaller MMORPG – Massively Muliplayer Online Role-playing Game, hvor spillere fra hele verden 
møtes i et virtuelt univers gjennom sine rollefigurer. Actionspillet representerer den monologiske 
diskurs. Vi ser alt fra Kratos synsvinkel. Gradvis avdekker han en allerede fortalt historie som vi 
ikke har mulighet til å påvirke. MMORPG representerer på den annen side den dialogiske 
diskurs. World of Warcrafts mening og historie dannes og utvikles i dialogen mellom deltagernes 
likeverdige stemmer og deres handlinger i spillet. Jeg skal særlig analysere de mange likheter som 
finnes mellom de middelalderske grunnmotivene og symbolsystemene med sine røtter i 
karnevalet, som Francois Rabelais bygde sin roman om Gargantua og Pantagruel på, og den 
virtuelle verden som World of Warcraft2 utspiller seg i.  
 

1.1 Problemstilling 
 
Det overordnede spørsmålet jeg har forsøkt å svare på i denne oppgaven er hvordan dataspillet 
har forandret måten vi forteller en historie på. For å svare på det overordnede spørsmålet stiller 
jeg en rekke mer presise spørsmål som til sammen skal gi et helhetlig og utfyllende svar på det 
overordnede spørsmålet. De presiserte spørsmålene presenteres her, og jeg antyder også 
bakgrunnen for spørsmålene og hvordan jeg har tenkt å finne svar på dem. I et ordnet univers 
kunne vi håpe at svarene på disse spørsmålene kunne ramses opp på rekke og rad omtrent som 
spørsmålene, og det er til en viss grad riktig, men i større grad enn spørsmålene er svarene 
gjensidig avhengige av hverandre og jeg kan ikke love noen enkel fasit som punkt for punkt 
presenterer svarene. De er vevet og flette inn i hverandre.  
 

1.1.1 Hvilke tekniske muligheter gir dataspillet til å fortelle en historie 
 
Hvis vi skal kunne lese og forstå en historie er vi nødt til å besitte en del basiskunnskaper på 
forskjellige plan. For å ha noe utbytte av en historie som er skrevet i form av en bok, må vi for 
det første kunne lese, og vi må vite hvordan boken som medium virker, blant annet at vi må bla 
til neste side for å lese fortsettelsen av historien og så videre. Alt dette tar vi som en selvfølge, det 
er opplagt. Bokstavene i boka er ordnet i ord som igjen utgjør setninger, avsnitt og kapitler. 
Allerede på ungdomskolen ble vi utstyrt med en rekke verktøy som skulle hjelpe oss til å forstå 
og analysere tekstene. Vi kunne navngi de enkelte delene av setningsleddene og fortelle om de var 
subjekter, objekter eller interjeksjoner, og de beste i klassen kunne til og med skille mellom første 
og annen kondisjonalis. Senere klødde vi oss i hodet mens vi lette med lupe etter jamber og 
trokeer i våre spede forsøk på å analysere skoleverkets utvalgte lyrikk. 
 
Vi har ikke den samme bakgrunnen når det gjelder de nye medier og dataspillet. Vi har ikke noe 
bevisst begrepsapparat som gjør at vi kan snakke om det og analysere det i den grad vi kan med 
det skrevne ord. Derfor er det en grunnforutsetning for denne oppgaven at den selv på et tidlig 

                                                 
2 http://www.worldofwarcraft.com
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tidspunkt gir leseren den bevissthet rundt de muligheter som ligger i de nye medier og dataspillet 
til å fortelle en historie. 
 
Lev Manovich3 har i sin bok The Language of New Media (Manovich, 2000) gitt oss en presis 
beskrivelse av nettopp disse forutsetningene, og et teoretisk begrepsapparat og rammeverk som 
er helt nødvendig for å forstå de nye mediers begrensninger, muligheter og utfordringer, og til å 
forstå hvordan kommunikasjon og interaksjon skjer ved hjelp av datamaskiner. Hva er de nye 
medier, hvilke prinsipper og grunnleggende sannheter trenger vi å vite om dem, hvordan er de 
bygd opp og hvilke enkeltheter består de av? Dette må vi kunne svare på for å forklare selve 
forutsetningen for de nye mediers muligheter for historiefortelling. I analysen vil jeg særlig belyse 
det spesifikke spillet God of War4 for å illustrere hvilke begrensninger, muligheter og 
utfordringer det har i forhold til Manovichs rammeverk. 
 

1.1.2 Hva er dataspillets poetikk 
 
Dataspillets poetikk sier noe om hvilket repertoar av virkemidler det har og hva slags form det 
har. Dr. Geoffrey Rockwell hevder i sin artikkel Gore Galore: Literary Theory and Computer Games 
(Rockwell, 2002) at vi i mangel av et teoretisk rammeverk for dataspillets poetikk kan låne 
Mikhail Bakhtins teoretiske tilnærming til romanens poetikk hvor opplevelsen av tid og sted 
(kronotopen) gir oss et utgangspunkt for å diskutere dataspillet sammen med noen enkle 
spørsmål om spillerens muligheter til interaksjon og til å utvikle sin karakter i spillet. Bakhtin 
sporet romanen tilbake til de Sokratiske dialoger og trakk oppmerksomheten vår mot hvordan 
romanen er en dialog av andre litterære genre som er forent i det han kaller romanens kronotop 
(Bakhtin kaller kronotopen en ”spatio-temporær opplevelse som er skapt av forfatteren”). I sin 
omskriving av Bakhtins poetikk for romanen ser Rockwell for seg dataspillet som en metagenre 
som tar til seg og bruker andre typer fiksjon og media, og der Bakhtin snakker romanens dialog 
snakker Rockwell om dataspillernes interaksjon. Siden romanen er en genre som blander sammen 
andre poetiske genre til en artistisk helhet, må romankritikken pakke ut disse stemmene som hver 
har sitt eget språk og sin egen stil, og vise hvordan de passer inn i den artistiske helheten. 
Dataspillets kritikk må på samme måte pakke ut spillets forskjellige typer media og vise hvordan 
de passer inn i spillets artistiske helhet. Rockwell avslutter med å stille opp sitt rammeverk for 
kritikk av dataspillet i form av 4 problemområder dataspill-kritikken må undersøke nærmere; 1. 
De typer media og fiksjon som er integrert i spillet og som til sammen utgjør dets artistiske 
helhet, 2. Karakterene som samhandler i spillet, 3. Hvilke interaktive muligheter spillet har og 4. 
Spillets kronotop som er spillets forenende enhet, det som bringer det hele sammen. 
 
I min analyse senere i oppgaven av to spesifikke spill bruker jeg Rockwells og Bakhtins 
rammeverk for å skille de to spillenes poetikk og viser hvordan de på et vis har valgt helt 
forskjellige retninger i forhold til de muligheter de har. Det er viktig å merke seg at Rockwells 
rammeverk er meget løst sammensatt og at det baserer seg på to essay av Bakhtin. Han oversetter 
Bakhtins begrep om romanens dialog med dataspillets interaksjon. Som jeg ser det er dialog i 
dataspillet en av flere mulige former for interaksjon.  
 

                                                 
3 http://www.manovich.net/
4 http://us.playstation.com/Content/OGS/SCUS-97399/Site/main.asp  
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1.1.3 Hvordan har dataspillet adaptert litteratur og andre typer medier 
 
Da William Shakespeare lot sine karakterer reflektere over sine egne handlinger og forandre seg 
på bakgrunn av det forandret han med det samme dramaets muligheter til å fortelle en historie. 
Han brukte historier fra virkeligheten eller andre velkjente historier og fortalte dem på en helt 
annen og ny måte. Da romanen ble oppfunnet blandet den sammen en rekke prosaiske genrer og 
skapte noe nytt. Senere, da filmen kom5, ble litterære tekster fortalt med lyd og bilde i en 
sammenblanding som skapte helt andre narrative muligheter. På samme måte har dataspillet i 
mange tilfeller brukt gamle historier fra forskjellige typer medier og adaptert dem over i sin form. 
Denne forandringen viser forskjellen i de muligheter dataspillet og tidligere medier har til å 
fortelle historien.  
 
I denne oppgaven skal jeg se på hvordan dataspillene har brukt den litterære og andre mediers arv 
og adaptert historier og fortellerteknikker til sitt eget språk, sin egen poetikk. 

1.1.4 Hvilke narrative muligheter har dataspillet innenfor den monologiske diskurs 
 
Lev Manovich hevder at interaktiviteten6 i dataspillet gjør at spilleren kan velge sin vei og velge 
hvilke elementer som skal vises, og på den måten både blir medforfatter til og skaper av sitt eget 
unike ”verk”. Han hevder videre at spillene tar oss tilbake til den antikke type narrative grep, hvor 
hele handlingen og plottet blir drevet frem av de romlige bevegelser til helten, og at alt som har 
med indre liv og psykologi er strippet vekk. 
Jeg ser på dette som en  mulighet for dataspillet til å fortelle en historie på og sammenligner den 
med det Bakhtin kaller den monologiske diskurs. Interaktiviteten består i å avdekke en historie 
ved hjelp av de mulighetene spilleren har til bevegelse og interaksjon med spillet og dets 
karakterer. Men jeg tror ikke nødvendigvis at spilleren skaper sitt eget unike ”verk” i en slik 
sammenheng. Det vil jeg argumentere for i analysen av God of War. 

1.1.5 Hvilke narrative muligheter har datapillet innenfor den dialogiske diskurs 
 
Hoveddelen av analysen vil dreie seg om dataspillets muligheter innenfor den dialogiske diskurs. 
Dette er fordi jeg tror det er her spillets største bidrag til forandring og nyskapning av 
historiefortellingen ligger. Mikhail Bakhtin sporer den dialogiske diskurs tilbake til middelalderen 
og livet på markedsplassen og de før-litterære karnevalsfester som fant sted i middelalderens 
virkelige liv, og som ble adaptert inn i litteraturen av Francois Rabelais i det Bakhtin kaller 
karnevaliseringen av litteraturen. Senere ble romanens dialogiske diskurs videreutviklet og nådde 
sitt høydepunkt i det Bakhtin kaller Dostjevskijs polyfoniske roman som består av en rekke frie 
stemmer som til sammen utgjør romanens meningsdannelse. Dialogen har i den polyfoniske 
roman likheter med dialogen på markedsplassen i middelalderen hvor alle hierarkier var opphevet 
og de frie stemmer kunne høres, i motsetning til i den monologiske diskurs hvor forfatterens 
stemme overdøver alle andre stemmer. 
 
Jeg hevder i min analyse at dataspillet, eller nærmere bestemt den form for dataspill vi kaller 
MMORPG, i større grad enn Dostojevskijs romaner representerer en ekte dialogisk diskurs. 
Dette har sin bakgrunn i at grunnmotivet for den polyfoniske teori, altså livet på markedsplassen 
og karnevalsfeiringene, i sitt grunnleggende vesen på mange måter ligner på livet i MMORPG, og 

                                                 
5 
http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://chnm.gmu.edu/courses/magic/movies/sandow.html  
6 http://www.media.uio.no/mediert/artikler/2000/2000nr1/2000nr1s18.html  
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at i MMORPG dannes mening og historier nettopp i dialogen mellom de frie stemmene som 
befolker den virtuelle verden. I analysen vil jeg peke på likhetene, men også ulikhetene,  mellom 
MMORPG og de før-litterære grunnmotivene, og mellom Bakhtins beskrivelse av den dialogiske 
diskurs og dens forhold til MMORPG. 

1.1.6 Er MMORPG en motkultur og  i tilfelle mot hva 
 
Karnevalsfeiringene og middelalderens latterkultur representerte for folket en motkultur mot 
offentlighetens alvor og kirkens strenge livssyn og hierarkiske oppbygning. Mikhail Bakhtins 
teorier om den polyfoniske roman ble av mange betraktet å være i opposisjon mot Sovjetstatens 
monologisering av teksten, hvor all skjønnlitteratur var programforpliktet til å tale med ”Partiets 
stemme”. Det er neppe tilfeldig at Bakhtin, to år etter at forfatterforeningen vedtok at all 
skjønnlitteratur skulle være i den sosialrealistiske ånd og så å si tale ”med en stemme”, 
introduserte sin teori hvor han favoriserte den dialogiske roman som nettopp talte for en 
romankunst som ”snakket” med flere stemmer.   I analysens siste del forsøker jeg å svare på om 
MMORPG og livet i den virtuelle verden også representerer en motkultur som er nødvendig for 
hele historiefortellingen, at den er en del av klisteret i limet som holder hele det virtuelle 
samfunnet sammen. Men hvis det er en motkultur, reiser spørsmålet seg om hva det er en 
motkultur mot. 
  

1.2 Metode 
 
Hvordan har jeg kommet frem til svarene på spørsmålene i problemstillingen, hvilken metode har 
jeg brukt? Det spesielle ved denne oppgavens metodikk, er at forskningsobjektet, som er 
dataspillet i forskjellige former og dets måte å fortelle historier på, blir undersøkt og analysert ut 
fra en teori som i utgangspunktet var tenkt anvendt i litteraturens verden. Begrunnelsen for dette 
er for det første at teorien som anvendes kan oppfattes som universell og ikke er avhengig av hva 
slags medier den anvendes på, for det andre mangler dataspillet et grundig og mangesidig 
teoretisk begrepsapparat. Nettopp sammenstillingen av de forskjellige former for ”kunst” kan 
bidra til å gi et mer sammensatt og nyansert bilde av dataspillet enn om jeg hadde studert det 
isolert og betraktet det fra sitt eget ståsted..  
 
Teorien er anvendt på de to spillene God of War og World of Warcraft. Min erfaring fra spillene 
danner et empirisk grunnlag og har gitt meg en subjektiv oppfatning av spillene som jeg bruker i 
min beskrivelse av dem. Det er viktig å understreke at jeg ikke hadde noen tidligere erfaring med 
noen av spillene jeg skriver om. Grunnen til at jeg valgte God of War var de glimrende kritikker 
spillet fikk i media og dets åpenbare litterære referanser. Grunnen til at jeg valgte World of 
Warcraft, er at det er det ledende og mestselgende spillet i verden i dag i sin genre. Den type spill 
som World of Warcraft representerer, MMORPG, er av en slik størrelse og kompleksitet at min 
subjektive erfaring ikke på langt nær alene kan føre til en utfyllende beskrivelse av spillet. Derfor 
har jeg benyttet meg av en storstilt undersøkelse om denne type spill som er utført av Nicolas 
Yee. Denne vil sammen med min egen erfaring danne grunnlaget for å sette leseren inn i hva 
MMORPG egentlig er og hvordan livet fortoner seg inne i det. 
 
Oppgaven foreligger i en digital utgave hvor enkelte ord også har funksjon som hyperlenker til 
andre nettsteder som illustrerer betydningen av ordet. Noen av disse nettstedene er ”eksterne”, 
det vil si at jeg kun har funnet frem til dem og lenket til dem. Andre nettsteder er ”interne”, det 
betyr at det er jeg selv som står ansvarlig for innholdet. De nettstedene jeg selv har laget starter 
alltid med www.langslet.com. 
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1.3 Veien videre 
 
Resten av oppgaven er inndelt etter følgende mønster: 
 

1.3.1 Teori 
 
Denne delen inneholder en gjennomgang av det teoretiske rammeverket som er nødvendig for 
analysen. 

1.3.2 Beskrivelse av God of War og World of Warcraft og fenomenet MMORPG 
 
Denne delen inneholder en beskrivelse av de to spillene som er gjenstand for analysen; God of 
War fra Sony Entertainment og World of Warcraft fra Blizzard. I tillegg inneholder denne 
delen en beskrivelse av MMORPG og en beskrivelse av livet inne i MMORPG og 
menneskene som befolker den virtuelle verden hvor det utspiller seg. 
 

1.3.3 Analyse 
 
Denne delen inneholder selve analysen og sammenstillingen og anvendelsen av teorien på de 
to spillene for å kunne svare på problemstillingen.  
 

1.3.4 Avslutning 
 
Den siste delen inneholder et lite konsentrat av noen av de tanker jeg satt igjen med etter å ha 
vært inne i dataspillets verden et semester. Hvordan forholder dataspilleren seg til 
virkeligheten i og utenfor spillet og hvordan kan dataspillet fortelle oss noe om den tid og den 
verden vi lever i.  
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Andre kapittel 

2 Teori 
 
 

2.1 Hva er de nye medier - The Language of The New Media 
 
Hvis vi stiller spørsmålet om hva de nye medier er, kan vi få svar som Internett, multimedia, CD-
ROM, DVD, dataspill, virtuelle vedener, data-installasjoner og lignende. Kanskje noen vil si 
digitale bilder, animasjoner, tekster som er laget på en datamaskin og så videre. Det er en ganske 
vanlig oppfatning at nye medier er medier hvor en datamaskin brukes som distribusjonskanal for 
forskjellige typer medier, både tidligere kjente medier og nye medier. Vi ser på våre digitale bilder, 
på video fra ferien, på Internett-sider og så videre på datamaskinens skjerm. Men er det en 
tilstrekkelig definisjon? Kanskje i noen sammenhenger er det det, men ikke når vi skal forsøke å 
anlegge et teoretisk rammeverk som skal brukes i en akademisk analyse. Da er det strengt 
nødvendig å etablere et presist begrepsapparat som ikke reiser tvil om hvilken betydning de 
forskjellige begreper som anvendes har. Nettopp et slikt rammeverk er det Lev Manovich utstyrer 
oss med i The Language og New Media (Manovich, 2001), og som vil være en forutsetning for 
resten av denne oppgaven. 
 
Manovich hevder at en slik definisjon som er skissert i forrige avsnitt vil være for begrensende til 
å kunne forstå hvilken rolle datafiseringen av kulturen representerer som en helhet. Manovich 
sammenligner med andre mediers kulturelle ”revolusjon”, som da fotografiet ble introdusert, og 
hvordan det i grunnen ”bare” berørte én type kulturell kommunikasjon, nemlig stillbildet, og da 
boktrykkerkunsten gjorde sitt inntog, berørte den kun den delen som har med presentasjon og 
distribusjon av skrevne ord. De nye medier, og dens revolusjon handler ikke bare om distribusjon 
av forskjellige typer medier, som lyd, bilde, tekst, musikk osv, det handler om alle stadier av 
kommunikasjon, som produksjon, manipulering, lagring, distribusjon, eller med andre ord, hele 
verdikjeden. Boken forklarer nye medier ved å bruke historie og kultur gjennom ”analogier, 
kontraster og sammenligninger”. Han forklarer hvilke kunsteriske utfordringer og muligheter 
teknologien gir, og også dens filosofiske og artistiske potensiale. For denne oppgaven, er det 
særlig tre deler av boken som er relevante. For det første hans definisjon av de nye medier, selve 
forutsetningene for de nye medier og deres grunnleggende prinsipper. For det andre  hans 
definisjon, eller rettere sagt betraktninger om hva som er interaktivitet og hvilke forskjellige typer 
interaktivitet som finnes, sett både i et historisk og et moderne perspektiv. Og for det tredje hans 
behandling av dataspill og dataspillets narratologi eller historiefortelling. Hvordan  kan dataspillet 
med dets interaktive muligheter drive en fortelling fremover, og hva skiller det fra tradisjonell 
historiefortellings muligheter. Men først, altså,  skal vi se på de 5 grunnleggende prinsipper som 
er en forutsetning for de nye medier. 
 

2.1.1 Forutsetningene for de nye medier – 5 grunnleggende prinsipper 
 
Hva er det som kjennetegner nye medier, fines det noen grunnlegende sannheter som gjør at vi 
kan skape et teoretisk begrepsapparat. Hvilket språk er det egentlig vi snakker når vi snakker om 
nye medier, og hvordan kan vi sette det i riktig kontekst. Ved å formulere sine 5 prinsipper om 
nye medier, skaper Manovich dette rammeverket. De 5 grunnleggende prinsippene er numerisk 
representasjon, modularitet, automasjon, variablitet og dekoding. 
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1. Numerisk representasjon: 

Et objekt av de nye medier kan beskrives formelt (matematisk). For eksempel kan en 
sirkel beskrives som en matematisk funksjon, men også et digitalt bilde, kan beskrives 
ut fra ren binær data-kode. 
Et objekt av de nye medier kan manipuleres algoritmisk, for eksempel kan en fjerne 
”støy” fra et bilde, gjøre det lysere eller lignende, ved å utsette det for en algoritme. 
De nye medier er med andre ord programmerbare. 

2. Modularitet: 
Nye medier består av moduler, eller små biter som er satt sammen til en helhet. En 
Flash-film, kan bestå av mange stillbilder, musikkstykker, animasjoner. Den kan 
plukkes fra hverandre og deles opp. Et digitalt bilde består av et visst antall piksler, 
atomene i punktgrafikkens verden. Det samme gjelder et HTML-dokument, det består 
av ”tagger” som inneholder henvisninger til byggeklossene, som kan være bilder, 
lyder, animasjoner og så videre, foruten tekst som kan ligge i selve dokumentet. På 
den måten blir modulariteten tydelig, og det er enkelt å fjerne deler av dokumentet, 
plukke ut moduler og manipulere det inn i en ny helhet.  

3. Automasjon: 
Den numeriske representasjonen og modulariteten i nye medier, gjør at det er mulig å 
automatisere oppgaver innen de nye medier, slik at det enkelte menneskes 
intensjonalitet delvis kan fjernes fra den kreative prosess i tilblivelsen av nye medier. 
For eksempel kan jeg i Photoshop ta inn et bilde og automatisk rette opp kontrasten i 
det, eller jeg kan legge på et filter som gjør at det ser ut som om bildet er et maleri. I 
Hollywood har man AL(Artifical Life)-programvare som gjør mulig å skape 
fugleflokker, maur-kolonier, menneskemasser og lignende med enkle automatiserte 
grep. 

4. Variablitet: 
Objekter av de nye medier behøver ikke å være statisk, men kan eksistere i forskjellige 
potensielt uendelig variasjoner og versjoner. Dette er en konsekvens av prinsipp 1 og 2 
og den numeriske representasjonen og den modulære strukturen. Med de ”gamle” 
medier var det en menneskelig skaper som satte sammen forskjellige elementer i en 
bestemt rekkefølge. Denne sekvensen ble lagret på en måte som determinerte den en 
gang for alle. Nå kan alt plukkes fra hverandre og lages varianter av. Innhold kan 
settes sammen dynamisk, og gjerne ut fra hva en bruker er interessert i, for eksempel i 
websider som henter sitt innhold fra databaser etter at brukere har satt sine kriterier og 
parametere for hva de vil lese om eller se. Dette kaller Lev Manovich ”Production on 
demand” og ”Just in time delivery”. Et eksempel er den lille flash-filmen jeg lagde om 
en tenkt samtale om romankunsten mellom Dostojevskij og Tolstoj. Der plukket jeg 
bilder av forfatterne og satt dem sammen rundt et bord, hentet lyder fra Dr. 
Strangelove og Eric Saties Gymnopedie no. 2, og blandet det sammen i en helt ny 
sammensetting. 

5. Dekoding: 
Når et bilde blir skannet inn, eller et musikkstykke digitalisert, blir bildet eller lyden 
digitalisert. Bilde er nå en digital beskrivelse av et visst antall piksler, og hvilken farge 
de forskjellige pikslene har, og også en algoritme for hvordan bildet er satt sammen. 
Bildet får en filstørrelse, en filtype, en kompresjon, et filformat og så videre. Med 
andre ord får bildet en rekke dimnensjoner som tilhører datamaskinens og ikke 
menneskets kosmologi. Et kunstverk blir knyttet til en datamaskins mulighet til å 
dekode dets bestanddeler og sette det sammen igjen slik som kunstneren hadde tenkt. 
Det er ikke engang sikkert at én datamaskin tolker koden i kunstverket på samme måte 
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som en annen. Og uten en datamaskin er det rett og slett ikke mulig å se eller høre det 
i det hele tatt.  

 
La meg gi et lite eksempel på hva de 5 grunnleggende prinsippene innebærer. 
 

1. Først skriver jeg et lite program som ser slik ut: 

<head> 
<base href="http://www.dagbladet.no"> 
</head> 
 
<?php 
 
$theFile = "http://www.dagbladet.no"; 
if(isset($uri)) 
$theFile = $uri; 
$side = implode('',file($theFile)); 
$setOutput = ereg_replace('<div id="sp-2-3-4">', '<div id="sp-2-3-4"><div class="oppslag"><h1 
class="oppslag-xl"><A HREF=mailto:gloer@langslet.com?subject=Kjære&nbsp;Gløer><img 
src="http://www.langslet.com/gl.jpg" class="pr" height="200" width="663" alt="" />Slutter som 
sv&oslash;mmel&aelig;rer</a></h1><br />Sv&oslash;mme-Norge er i sjokk etter at Gl&oslash;er 
Langslet avsl&oslash;rer at han slutter som sv&oslash;mmel&aelig;rer og s&oslash;ker nye 
utfordringer som Dostojevskij-forsker.<A 
HREF=mailto:gloer@langslet.com?subject=Kjære&nbsp;Gløer>Les&nbsp;mer</a><A 
HREF=mailto:gloer@langslet.com?subject=Kjære&nbsp;Gløer></nobr></a><A 
HREF=mailto:gloer@langslet.com?subject=Kjære&nbsp;Gløer><img 
src="http://gfx.dagbladet.no/sport/sport66x12.gif" style="height:12px;width:66px;border:none;vertical-
align:bottom" alt="Send svar"/></a><br clear="all"/></div>', $side); 
 
//$setOutput = ereg_replace("A HREF=", "A 
HREF=http://www.langslet.com/dagbladet.html",$setOutput); 
//$setOutput = ereg_replace("a href=", "A 
HREF=http://www.langslet.com/dagbladet.html",$setOutput); 
 
echo $setOutput; 
 
?> 

 
2. Som programmet fremstår, er det nå kun litt kryptisk tekst. Det følger prinsipp 1 om at 

de nye medier er programmerbare, men det følger også prinsipp 5 om at de nye medier 
krever en datamaskin som kjenner igjen koden for å tolke det. For å finne ut hva koden 
betyr, er vi nødt til å få hjelp av en datamaskin. La oss se hva som skjer når vi leser 
eller dekoder koden i en nettleser: http://www.langslet.com/db.php7  

3. Som vi ser gjør koden flere ting. Den viser frem en nettside som består av flere biter. 
Den henter den inn hele dagbladet.no, og kombinerer det med et bilde og en tekst fra 
en annen kilde. Sånn sett ser vi at den tilfredsstiller prinsipp 2 om modularitet. Alle 
nyhetene kan plukkes ut og settes sammen i andre sammenhenger, bildet som ligger på 
nett har jeg også printet ut og har i et fotoalbum hjemme i stua. Det viser hvordan de 
nye medier følger prinsipp 4 om variabilitet. Bildet er selvfølgelig manipulert i 
Photoshop for å få et bedre lys og og for å fjerne støy som beskrevet i prinsipp 3 om 
automasjon. 

 
                                                 
7 http://www.langslet.com/db.php (Nettsiden viser hvordan undertegnede kan legge inn et bilde av seg selv og en 
tilhørende tekst som får det til å se ut som om det er hovedoppslaget i Dagbladets nettavis.) 
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2.1.2 Interaktivitet i de nye medier i forhold til tradisjonelll interaktivitet 

on is fixed, 
the user can now interact with a media object. In the process of interaction the user can 

(M
 
Definisjonen over gir et forenklet bilde av det Manovich beskriver som interaktivitet i et avsnitt 

ed en tittel som kan oversettes til ”Myten om Interaktivitet”. Manovich skiller mellom 

, er å skape et teoretisk rammeverk for 

vis gi noen klare svar, men 

 
New media is interactive. In contrast to old media where the order of presentati

choose which elements to display or which paths to follow, thus generating a unique work. 
In this way the user becomes the co-author of the work  
anovich, 2001, s 55). 

m
forskjellige typer interaktivitet som meny-basert interaktivitet, skalerbarhet, simulering, bilde-
grensesnitt og bilde-instrument for å beskrive forskjellige interaktive strukturer og 
handlingsmåter. På det mest primitive plan, kan vi si at all omgang med datamaskinen er 
interaktiv. For å starte et program klikker vi på en knapp eller skriver en kommando til maskinen, 
for å følge en hyperlenke klikker vi på en tekst som presenteres for oss på skjermen og så videre. 
Dette er HCI (Human Computer Interaction), og å kalle det interaktivitet, blir meningsløst, i det 
det i grunnen kun beskriver de mest grunnlegende prinsippene ved en moderne datamaskin. På et 
litt høyere nivå ligger den beskrivelsen av interaktivitet som er beskrevet i definisjonen i starten av 
dette avsnittet hvor interaktivitet består i at en bruker kan velge hvilke elementer som skal vises, 
eller hvilken vei som skal følges gjennom et materiale. På den måten genereres det et unikt verk, 
og med det blir brukeren medforfatter til dette ”verket”.  
Definisjonen er tilsynelatende enkel og veldefinert, og det er lett å avdekke de forskjellige 
interaktive strukturer som finnes. Det som er vanskeligere
brukernes opplevelser av de interaktive strukturene. For å tydeliggjøre dette, snakker Manovich 
om det vi kan kalle den ”klassiske” interaktivitet. Dette er interaktivitet som i utgangspunktet ikke 
har noe med datamaskiner å gjøre, men snarere om den interaktivitet som foregår i klassisk og 
spesielt moderne kunst, hvor for eksempel en elliptisk fortellerteknikk i litteraturen, utelatte 
detaljer i billedkunst og lignende krever at mottakeren må fylle inn nettopp de utelatte delene og 
på den måte være nødt til å ha en interaksjon med og et forhold til kunstverket. Og i møte 
mellom datamaskin og menneske, vil denne type interaktivitet opptre sammen med den 
interaktiviteten som er av en mer håndfast karakter, nemlig at en bruker klikker her og der, og 
velger stier gjennom et materiale som på den måten blir interaktivt. 
Men hvilke kognitive prosesser foregår i interaksjonen med datamaskinen? Manovich bruker 
paralleller til filmmediet og lingvistisk teori for å, ikke nødvendig
kanskje i større grad å skape en bevissthet og stille spørsmål ved vår tradisjonelle oppfatning av 
interaktivitet. Sergei Eisenstein, en russisk filmskaper, gjorde på 1920-tallet et forsøk på å få 
mennesker til å tenke og fatte beslutninger i bestemte retninger ved å manipulere dem visuelt 
med film. Han gjorde blant annet et forsøk på å visualisere Kapital av Karl Marx, og mente at han 
kunne få arbeiderne til å tenke dialektisk ved å vise dem en film. Manovich trekker parallellen 
videre inn i lingvistikken ved å sammenligne Georege Lakoffs tanker om hvordan den 
menneskelige hjerne fungerer, og hvordan deler av internett og interaktive applikasjoner er bygd 
opp. George Lakoff hevder at når hjernen jobber så foregår det både bevisste og ubevisste bilde-
baserte prosesser. Det dukker opp bilder, hjernen fyller ut hull i det den hører eller ser, og det 
skapes assosiasjoner og sammenligninger. Men hva skjer når vi i moderne ”interaktive” medier 
hele tiden har en ferdig rute tråkket opp. Hvis vi leser en tekst, rekker vi ikke å skape våre egne 
assosiasjoner, fordi vi allerede har klikket på en hyperlenke som har forklart for oss 
sammenhengen og konteksten. Våre egne assosiasjoner blir erstattet  av ferdigprogrammerte 
”hyperassosiasjoner”, eller som den franske filosofen Louis Althusser uttrykker det; ”vi blir bedt 
om å oppfatte strukturen til en annen persons hjerne som vår egen”. Og hvis vi følger Manovich 
videre i den tankebanen, kan vi i ytterste konsekvens si at interaktivitet i hypertekstens forstand 
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kan fjerne eller begrense den tradisjonelle interaktiviteten som består i å fylle inn med egne tanker 
de hullene kunstneren lot stå åpne.  
 
The Flash Generation er et uttrykk Lev Manovich innfører i en artikkel ved navn Generation 

nteraktivitet som dialog mellom mennesker er en av de viktigste forutsetningene for at spill som 

2.2 Dataspillet som en del av de nye medier 

Flash (Manovich, 2002), og som er en videreføring av noen av de tanker som også kommer til 
uttrykk i The Languags of New Media. Uttrykket har av mange blitt feil-lest som en beskrivelse 
av programvare-utviklere som utvikler programmer med multimedia-verktøyet Macromedia 
Flash, men selve Flash brukes i navnet på denne generasjonen fordi det er et utbredt verktøy med 
stor markedsandel. Artikkelen handler om vår tids historiefortelling og interaktiv kunst som 
bestående av fragmenter, eller samplinger og nye sammensetninger av annet materiale. Han stiller 
spørsmålstegn som for eksempel om det er noe poeng i å skape fullstendige kunstverk, når det 
allikevel vil smadres i biter, og  hvor kunstverkets enkeltheter vil bli re-mikset av andre. 
Interaktivitet kan med andre ord også være å sette sammen en egen historie. Manovich beskriver 
nettsteder hvor bidragsytere fra potensielt hele verden legger ut sine kunstverk, og hvor de med 
kunstnerenes viten og vilje settes sammen til nye kunstverk, eller i hvert fall sammensetninger 
som kan skape ny mening. Lev Manovich kaller det en turntable, men det har også mange 
slektninger innen de nye medier. Elektronisk musikk er ofte satt sammen av fragmenter av annen 
musikk, musikkvideoer låner materiale fra andre videoer, fra film eller fra andre medier. Moderne 
installasjonskunst inneholder ofte klipp fra filmer satt inn i andre sammenhenger. Mikhail 
Bakhtin snakker om det han kaller romanens polyfoni. Han henter begrepet fra musikkverden og 
anvender det, som vi har sett, i analyser av Dostojevskijs romaner; ”Mangfoldigheten av 
selvstendige stemmer og bevisstheter, en sann polyfoni av lødige stemmer, utgjør det 
fundamentale særtrekk i Dostojevskijs romaner.”(Bakhtin, 1963, side 7)  På samme måte, kan et 
re-mikset verk i Manovich forstand bestå av mange stemmer og bevisstheter. Som eksempel 
bruker han et nettsted som er en slags turntable, et sted hvor kunstnere kan gi sine bidrag, og hvor 
det er mulig å sette sammen de forskjellige ”kunstverkenene” i forskjellige sammenhenger. Men 
hvilken garanti har vi for at resultatet vil være kunstnerisk helhetlig? Blir ikke helhetens 
udelelighet opphevet, sånn at hver stemme kan ha sin funksjon, men at ingen av stemmene er 
nødvendige, og at de for så vidt ikke har noen sammenheng. Forskjellen blir stor fra en fuge hos 
Bach, som definitivt ikke kan klare seg uten en av stemmene, til en nærmest randomisert blanding 
av forskjellige ”stemmer” som er satt sammen av en tilfeldig internettsurfer. 
 
I
War of Warcraft har blitt slik en stor suksess. Det er en av magnetene som trekker folk mot 
spillet og som gjør at de bruker så stor del av tiden sin der. Jeg lar det ligge nå, men behandler 
denne form for interaktivitet i de neste avsnittene og i neste kapittel. 
 

 

2.2.1 Dataspillets måte å fortelle en historie på 

 en analyse av de nye mediers potensial til å gi oss originalt, ekte, nyskapende materiale, bruker 
 
I
Manovich spillene Doom (id Software, 1993) og Myst (Cyan, 1993) som eksempler. De ble begge 
ekstremt populære og nådde langt utover den harde kjerne av dataspillere, og ut til menigmann da 
de kom på markedet. De har dessuten avstedkommet andre og nye produksjoner både på nye 
medier og tradisjonelle, som oppfølgere som egne spill, filmer8 og mote og design i andre typer 
medier. 
                                                 
8 http://www.apple.com/trailers/universal/doom/  
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I følge Manovich er Doom og Myst på et vis vidt forskjellige. Doom går unna i et forrykende 

mpo, mens Myst er stillegående og dvelende. I Doom løper spilleren rundt i korridorer og 

er opp til konsumentene å bruke det 

 i 

dardiserte måten å se narrasjon på er den 

rom. På den måten blir bevegelse rundt i spillverdenen en av de viktigste narratologiske 
handlingene. Og bevegelsen leder spilleren til ”det selvoppfyllende målet med utforskning av 

te
prøver å gjøre seg ferdig med et nytt brett så fort som mulig. I Myst skjer alt bokstavelig talt et 
skritt av gangen, og spillets verden avdekkes gradvis. Doom er befolket med demoner og 
monstre som venter rundt hvert hjørne og som venter på å angripe. Myst er helt tomt når 
spilleren begynner. Forskjellen er også stor i det vi kan kalle markedsmodellen til de to spillene. 
Id Software skapte en ny økonomisk og kulturell modell da de slapp Doom ut over markedet. De 
sendte ut en gratis versjon som ble distribuert via Internett, kopiering og andre shareware-
kanaler. Deretter sendte de ut retail-versjonen. Doom ble lastet ned i ca 15 millioner eksemplarer. 
Men samtidig som spillet ble sluppet, ble det også sendt ut detaljerte beskrivelser av hvordan 
spillet var programmert, dets kildekode og en editor som gjorde det mulig å lage egne versjoner 
av spillet. Dette ga grobunn for en slags kult, hvor en vel så viktig del av spillet ble å utvikle egne 
brett og nærmest hacke seg til nye versjoner og utvidelser av spillet. Dette skapte en helt ny 
samarbeidsform mellom produsent og konsument. Produsenten definerte den grunnleggende 
strukturen i et objekt og produserte verktøyene til å videreutvikle objektet, mens konsumentene 
fikk skape sine egne versjoner av objektet, og sammen med andre konsumenter være med på å 
samarbeide om å videreutvikle produsentens grunnidé. 
På den annen side, hevder Manovich,  er Myst å betrakte som et mer tradisjonelt produkt, det er 
”ferdig” når det kommer ut på markedet, og det 
ferdigutviklede produktet, men ingen har noen mulighet til å forandre på det ferdige produktet. 
Til tross for disse forskjellene både i spillenes vesen og deres økonomiske og kulturelle modell, 
har de et grunnleggende fellestrekk, og det er at de begge består av bevegelser i rom. Navigasjon
3-dimensjonale rom er en vesentlig del av begge spillenes natur. Doom og Myst presenterer 
begge et fysisk rom som spilleren må bevege seg gjennom. Begge spillene begynner med at 
spilleren blir sluppet ned et sted i dette rommet, og spillet er ikke slutt før hele denne 
tredimensjonale verdenen er utforsket av spilleren. Spilleren må lære rommets og spillets logikk 
og dets hemmeligheter. Narratologien i spillet henger nøye sammen med at spilleren beveger seg 
gjennom de forskjellige rom. I motsetning til moderne litteratur, teater og kino som er bygget 
opp rundt den psykologiske spenningen mellom karakterenes bevegelser i det psykologiske rom, 
sender disse spillene oss tilbake til den antikke form for narratologi, nemlig der hvor hele 
handlingen og plottet blir drevet frem av de romlige bevegelser til en eller annen helt som reiser 
rundt for å redde prinsesser, hevne seg, beseire drager og lignende. Ved å strippe vekk alt som 
har med indre liv, psykologi og andre modernistiske oppfinnelser, er vi tilbake til det antikke 
Hellas måte å fortelle en historie på i følge Manovich. 
Manovich hevder det er en forskjell i narrasjon og ”beskrivelse i narrasjon” (Manovich, s 246). 
Han henviser til Mieke Bal, som registrerer at den stan
hvor ”beskrivelser avbryter fabulaens linje”. For Manovich skaper denne definisjonen et problem 
for en teoretisk tilnærming til narratologien fordi den favoriserer historiefortelling av en bestemt 
type, nemlig den handlingsdrevne, som myter, eventyr, detektiv-historier og så videre, mens den 
er vanskelig å anvende for andre typer historiefortelling som ikke er dominert av et persongalleris 
handlinger. For eksempel i filmer av Andrey Tarkov og lignende hvor tilnærmingen til handling 
en er av en helt annen karakter. Og dataspill som er strukturert rundt en førstepersons bevegelser 
rundt i det 3-dimensjonale rommet, skaper nye utfordringer for motsetningene mellom 
historiefortelling og beskrivelser innenfor historiefortellingen. Her introduserer Manovich en 
annen alternativ innfalsvinkel til historiefortellingen ved å se på det han kaller narrative 
handlinger og utforskninger. I stedet for å bli lest for, eller fortalt for, må spilleren selv gjøre 
handlinger som driver historien videre. Dette kan være å snakke med andre karakterer i spillet, 
plukke opp ting, slåss mot motstandere og bevege seg videre eller i en eller annen retning i spillets 
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spillets verden”. Dessuten stopper hele historien opp hvis ikke spilleren utfører noen handlinger. 
Utforskningen av spillverdenens miljø og muligheter blir på den måten like essensielt for spillets 
suksess som progresjonen i narratologien ved bevegelsen i en bestemt retning, mot et bestemt 
mål. Så mens sammenligningen mellom den greske diagesis, historiefortellingen i det gamle Hellas 
som i likhet med dataspillets historiefortelling er sentrert rundt personers bevegelser i det fysiske 
rom, står de to også på et vis i et motsetningsforhold. For mens bevegelsen i rommet tillater 
spilleren å gjøre fremskritt i handlingen, har bevegelsen også stor verdi i seg selv. Det er en måte 
for spilleren til å utforske spillets miljø og verden. 
 

2.3 Polyfoni og karneval 

 
Polyfoni og karneval er to sentrale begreper hos Mikhail Bakhtin (1895 - 1975). Han ble født i 

d, vokste opp i Vilnius i Litauen og Odesa i Ukraina. I 1965 ble 
 and His World (Bakhtin, 1984), utgitt i bokform. I Rabelais and his 

orld tar Bakhtin for seg Francois Rabelais roman om de to kjempene Gargantua og Pantagruel 

g litteraturen som har slått best an. Det sentrale 
erk i denne sammenhengen, er, som nevnt, hans doktorgradsarbeide, Rabelais and his world, 

niske roman 

boka Problemer i Dostojevskijs diktning (Bakhtin, 1975) lanserte Mikhail Bakhtin tesen om 
et polyfoni er lånt fra musikkteorien der det 

 forskjellige stemmer har sin særskilte betydning og snart 
pptrer som overordnede (melodiførende), snart som ledsagende, i motsetning til 

byen Orel i det sydlige Russlan
hans doktorgradsarbeid, Rabelais
W
og viser hvordan romanen var et produkt av en tid hvor den folkelige latterkultur møtte det 
høyverdige og skapte det vi kaller de første romaner. Bakhtin viser hvilke bakenforliggende 
grunnmotiver Rabelais brukte og som han hentet blant annet fra de middelalderske folkelige 
karnevalsfeiringer og livet på markedsplassen. 
 
I norske litterære kretser har Bakthin først og fremst vært kjent gjennom hans analyser av 
Dostojevskijs romaner (Børtnes, 1968, 1970), mens det i internasjonale kretser først og fremst er 
hans studier av forholdet mellom karnevalet o
v
eller Rabelais og skrattets historie, som den heter i svensk språkdrakt (Bakhtin 1986). Gjennom 
den franske og den amerikanske oversettelsen (1968 og 1970), ble Bakhtins studium av 
karnevalets betydning i europeisk litteraturhistorie for alvor kjent i Vesten. Det er kanskje ikke 
tilfeldig at dette skjedde på en tid da studentradikalismen hadde skapt en mottagelig lesergruppe i 
Vest-Europa og Amerika, med sterke karnevalspregede protestformer. Rabelais-boka kunne lett 
tolkes som oppslaget til en motkulturens litteraturhistorie, et oppslag hvor tyngden lå på den 
folkelige latterkulturs litteraturgenrer, i motsetning til den offisielle betoning av det seriøse og 
lødige. Lesningen av Bakhtins studie av Rabelais, førte nok en del vestlige litteraturstudenter ut på 
en oppdagelsesferd i egen litterær tradisjon for å finne nedslag av karnevalet og latterkulturern. 
Akkurat som det sender meg ut på leting etter tilsvarende nedslag i dataspillets verden. I Norge 
førte en slik oppdagelsesferd blant annet til en revisjon av litteraturhistoriens Vinje-bilde 
(Haarberg 1985). 
 
 

2.3.1 Den polyfo
 
I 
at Dostojevskijs romaner er polyfoniske. Uttrykk
betegner en komposisjon hvor de
o
homofoniske komposisjoner, hvor en overordnet stemme fører melodien, mens de andre 
stemmer bare er ledsagende (Børtnes, 1993, side 165). Bakhtin overfører opposisjonen 
”billedlig” til den europeiske romandiktning hvor han stiller Dostojevskijs polyfoniske 
romaner opp mot romaner som er dominert av forfatterens overordnete stemme, og derfor i 
prinsippet kan kalles monologiske. Men siden Dostojevskijs romaner tradisjonelt er blitt 
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bedømt ut fra den monologiske tradisjons normer, har romanene blitt bedømt som kaotiske, 
formløse, komposisjonsmessig ustrukturerte og usammenhengende. Bakhtin, på sin side, 
hevder at Dostojevskij bevisst deformerte og negerte den monologiske roman og bygde sine 
egne romaner rundt en helt annen poetisk struktur. Dostojevskij fletter intriger inn i samme 
roman og varierer samme tema i forskjellige intriger nettopp som musikkens polyfoniske 
komposisjoner varierer over et tema ved å la de forskjellige stemmene avløse hverandre i å 
ledsage og dominere. Han sier det selv i et brev til broren om Opptegnelser fra et kjellerdyp: 
”Du forstår hva overganger i musikken er for noe. Her er det akkurat likedan. Første kapittel 
er tilsynelatende bare prat; men i de to siste kapitlene produserer dette pratet en uventet 
katastrofe” (Børtnes 1993, side 166). Dostojevskijs polyfoniske roman kjennetegnes ved at 
dialogen består av likeverdige stemmer, og hvor forfatterens stemme inngår på samme plan 
som heltens. Forfatteren forsvinner som skaper av og allviter om sitt eget verk, og ordets 
status forandres. Den rent fortellende deskriptive form som gir ordet sin betydning gjennom 
sin rolle som referent til en virkelighet utenfor romanen forsvinner til fordel for det spill som 
oppstår i møtet mellom de forskjellige stemmer i romanens dialog. I den polyfoniske roman 
skapes betydningen i verket nettopp i sammenstøtet mellom de forskjellige stemmer; i 
dialogen: 
 

Mangfoldigheten av selvstendige og forskjellige stemmer og bevisstheter, en 
sann polyfoni av lødige stemmer, utgjør det fundamentale særtrekk i 
Dostojevskijs romaner. Det som fremstilles i hans verker, er ikke en mengde 
skikkelser og skjebner i en og samme objektive verden, belyst bare ut fra 

 
De tradi til en 
monolog oman 
(Børtnes, 1993) hvor han skiller mellom en monologisk og en dialogisk diskurs. I den 

onologiske diskurs er forfatteren i egenskap av auctor den allvitende skaper av sitt verk, og 

forfatterens bevissthet, men nettopp en mangfoldighet av likestilte bevisstheter 
og deres verdener, som uten å flyte sammen kombineres i en gitt begivenhets 
enhet. Dostojevskijs hovedpersoner er i virkeligheten allerede i kunstnerens 
konsepsjon ikke bare objekter i forfatterens diskurs, men også subjekter for sin 
egen diskurs, som har sin egen umiddelbare betydning. Heltens diskurs 
uttømmes ikke ved sine vanlige funksjoner; karakterologiske, ”anekdotiske”, 
pragmatiske, dvs. motiveringer fra det praktiske liv, men den tjener heller ikke 
som uttrykk for forfatterens egen ideologiske posisjon (som for eksempel hos 
Byron). Heltens bevissthet er fremstilt som en annen, fremmed bevissthet, men 
uten å tingliggjøres, uten å avsluttes, bli et enkelt objekt i forfatterens 
bevissthet. Det er i denne forstand heltenes skikkelser hos Dostojevskij 
adskiller seg fra den tradisjonelle romanens objektiverte helteskikkelser. 
(Bakhtin 1963, side 7) 

sjonelle prosagenrer kan føres tilbake enten til en dialogisk grunntype eller 
isk grunntype, som Jostein Børtnes beskriver det i Dostojevskij og den polyfone r

m
representerer selv en enda høyere instans, som en slags Gud i det episke univers forfatteren selv 
har skapt. I dialogisk diskurs er autoriteten opphevet. Forfatter og leser stilles på linje med helten. 
Ikke uventet har den dialogiske diskurs i følge Bakhtin sitt opprinnelige opphav i karnevalet, som 
er et slags ”førlitterært, synkretisk skuespill av rituell karakter”. I den dialogiske diktningen er ikke 
diktningen en representasjon av en på forhånd gitt virkelighet, av den bestående orden. I den 
dialogiske diktningen hersker karnevalets ambivalente logikk 
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2.3.2 Karnevalisering av litteraturen 
 
I Rabelais-boka viser Bakhtin at Rabelais groteske estetikk har røtter i middelalderens karneval. 
Karnevalets symbolsystem og estetiske prinsipper ble glemt, men overlevde på et vis gjennom 
karnevaliseringen av litteraturen. For Rabelais del skjedde det en forandring i ettertidens 
oppfatning av hans romaner. De rituelle handlinger, karnevalet og latterkulturen forsvant eller 
gikk over i andre former, og ettertiden hadde, satt på spissen, problemer med å forstå eller tolke 
Rabelais som annet enn en vulgær og grotesk forfatter, en lettvekter som kun ville underholde og 
sjokkere. Det var inntil Bakhtin gjorde oss oppmerksomme på de underliggende symbolsystemer 
han mente å finne i Rabelais forfatterskap. 
 
Bakhtins målsetning med Rabelais-boka var å klarlegge forbindelseslinjen mellom de 
”karnevaleske” avsnittene i Rabelais’ tekst og karnevalstradisjonen som bakenforliggende system 
av forskjellige uttrykksmidler, verbale tegn, bilder, gester, det vil si kroppens eget tegnsystem. 
Hans analyser bygger på en allmenn tegnteori som ikke begrenser seg til språklige tegn, men de 
ser på et vis verbal kommunikasjon i sammenheng med andre tegnsystemer, som bilder og gester. 
Innholdsfortegnelsen i Rabelais-boka gir en oversikt eller i hvert fall en ide om analysens art og 
hvor Bakhtin vil: 
 

• Rabelais i latterens historie  
• Gatespråk i Rabelais roman 
• Former og symboler fra folkefestene i Rabelais roman 
• Festmåltidssymbolikken hos Rabelais 
• Kroppen som grotesk symbol hos Rabelais og hans kilder 
• Underjords- og underlivssymbolikken hos Rabelais 
• Rabelais’ symboler og hans samtid 

 
Som vi ser stiller Bakhtin hele tiden Rabelais romaner sammen med forskjellige symbolsystemer. 
Når vi ser på symbolsystemene i de forskjellige kapitlene, viser det seg at de er som små 
subsystemer innenfor et overordnet symbolsystem som Bakhtin identifiserer med karnevalet. Ved 
å sammenstille romanene med symbolsystemene forsøker Bakhtin å vise at hendelsene og 
kapitlene hos Rabelais i virkeligheten representerer oversettelser eller adaptasjoner av før-litterære 
uttrykksformer til litterære symboler og fremstillingsformer. Og den prosessen som oversettelsen 
eller adaptasjonen av de før-litterære uttrykksformene over til litterærere symboler er, kaller 
Bakhtin for karnevaliseringen av litteraturen. 
 

Selve karnevalet ([…]) forstått som totaliteten av alle de forskjellige festene av 
karnevalstypen) er naturligvis intet litterært fenomen. Det er en synkretistisk skuespill-
form av rituell karakter. Denne formen er meget komplisert og mangfoldig, og har, på 
karnevalets felles grunnlag, utviklet forskjellige varianter, alt efter epoke, folkeslag og 
festens art. Karnevalet har skapt et helt språk av sanselig-konkrete former, fra store, 
kompliserte masseopptrinn til de enkelte karnevalsgester. Dette språket brakte til uttrykk i 
diskret og artikulert form(som ethvert språk), en total og enhetlig (men kompleks) 
karnevalesk livsanskuelse, som gjennomsyret alle dens former. Dette språket lar seg bare 
tilnærmelsesvis fullstendig og adekvat oversette til verbalspråket, ennsi til abstrakte 
begreper. Men det lar seg overføre på en bestemt måte til kunstens symbolspråk, det vil si 
til litteraturen, som er beslektet med det gjennom sin sanselig-konkrete karakter. Denne 
overføringen av karnevalet til litterære uttrykksformer kaller vi litteraturens 
karnevalisering. (Bakhtin 1963:163) 
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Men hvordan fortoner disse oversettelsene seg i Rabelais tekster?  Et eksempel som kan illustrere 
overføringsprosessen, er innledningen til Picrochole-krigen i historien om Gargantua. Disse 
krigene utvikler seg under vinhøsten, som er det dominerende symbol i annen del av historien, 
som slaktetida er det i den første. 
Opptakten til krigen, er et slagsmål mellom noen gjetere og noen bakere. Gjeterne er satt til å 
passe på at fuglene ikke spiser opp druene på markene til Grandgousier. Bakerne kommer forbi 
med bakervarer som de skal selge på markedet, og gjeterne vil kjøpe kaker. For ”druer og ferske 
kaker til frokost er himmelsk føde, særlig pinot-druer, fikendruer, muskatell, store blådruer og 
avføringsdruer for folk med treg mage.” Deretter følger en beskrivelse av druenes lakserende 
virkning. ”..”Bakerne vil ikke selge kakene sine, men skjeller ut gjeterne og håner dem. 
Ordkløveriet utvikler seg raskt til et slagsmål, og de braker sammen. Etter en stund dukker det 
noen bønder opp som hjelper gjeterne ved å slå løs på bakerne med store stokker, samtidig som 
andre ved hjelp av slynger kaster steiner på bakerne, helt til de går med på å selge kakene sine for 
ordinær pris, og får nøtter og druer med på kjøpet. Det hele ender med forsoning  og et lystig lag 
hvor sårene fra kampen helbredes med druer. Episoden er tredelt; først beskrivelsen av gjeterne 
som vokter vinen, så konfrontasjonen med bakerne og slåsskampen, og til slutt fest og forsoning.  
Bakhtin konsentrerer sin analyse om den midtre delen, og ser på kombinasjonen av druer og 
kaker som en variant av liturgiens brød og vin. Forskjellen er helt åpenbart degraderende i det 
sammenligningen har byttet ut den sakrale funksjonen til brød og vin med den lakserende 
funksjonen til druene. Nattverdskonnotasjonene er også forankret andre steder i romanen, som 
der hvor broder Johannes forsvarer sitt kloster, og hvor blod blir til vin, og slåss-scenene blir i 
overført betydning symboler for vinhøsten og druepressingen , som i europeisk folklore 
representerer Kristi lidelse og død. I sin symbolske betydning blir det brutale slagsmålet mellom 
vinvokterne og bakerne et bilde på vinhøsten – ”vendage9” – og et invertert, karnevalesk bilde på 
eukharisten (Børtnes 1990:120). Vinhøsten, eller ”Vendage” er symbolsk forbundet i den franske 
folklore med forestillingen om den gode tid (Bon Temps). Og symbolikken blir tydeligere når vi 
får vite at Bon Temps kone er Mère Folle, eller den gale moder. Bon-Temps-skikkelsen 
symboliserer at den dårlige tid er over, og at freden gjør sitt inntog, som den gjør det i 
forsoningen mellom bakerne og gjeterne når de leger sine sår med druene til sist. Men hvor 
kommer disse motivene fra, hvor har Rabelais hentet nattverdstraversien fra, der nattverden blir 
sammenlignet og degradert til en hyllest av druens lakserende effekt? Jo, det er nettopp her de 
før-litterærer regenerasjons-ritene kommer inn i bildet. Nattverdstraverisen er en form for det 
Bakhtin kaller parodia sacra, som er et fremtredende element hos Rabelais, og som har forbilder i 
middelalderens narremesser, liturgiparodier og lignende symbolske inversjoner av de offisielle 
religiøse uttrykksformer. 
 

2.3.3 Latterens posisjon i middelalderen 
 

Det er bedre å skrive om latteren enn om tårer. 
For latteren er menneskets egenskap. 

 
François Rabelais 

 
I middelalderen ble latteren nektet adgang til alle offisielle ideologisfærer og offisielle former for 
kommunikasjon. Latteren var presset ut av kirken, og kristendommen hadde helt siden den 
antikke epoken fordømt latteren. De antikke teaterformer ble talt i mot, og mime, mimekomikk 
og gjøglereier ble ansett å ikke komme fra Gud, men fra Djevelen selv. Den kristne stod overfor 

                                                 
9 http://www.chateauselections.com/Medieval-Vendage.htm  
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et ensidig alvor hvor tanker om synd, soning og lidelse preget hverdagen. Innholdet i 
middelalderens ideologi var asketisk med en hang til dystre profetier.  
Men dette altoverskyggende alvoret i den offisielle kirkekulturen kunne ikke stå ubalansert igjen. 
Det presset seg frem et behov for å legalisere munterheten, latteren og gjøgleriet utenfor kirken, 
utenfor det offisielle liv. Og slik skaptes det parallelle former som liknet på de kanoniske formene 
som tilhørte kirken, men disse nye formene var helt og holdent tilknyttet latteren. En av disse 
formene var det en kalte ”dårenes fest” som ble feiret ved forskjellige høytider. Dårefestene 
hadde karakter av å være parodier på den offisielle kult.  De kirkelige ritualer ble overført til 
fråtsing og fyll på alteret hvor ritualene overført til det et fysisk og kroppslig plan med blotting, 
uanstendige kroppsbevegelser osv. Latteren var allikevel ikke nødvendigvis en hån mot kirken og 
dens ritualer, snarere en hyllest til det kroppslige og til latterens gjenfødsel.  

2.3.4 Parodia sacra 
 
Parodia sacra er et dominerende element hos Rabelais. Bakhtin har store mengder litteratur å 
støtte seg til når han beskriver Parodia sacra, som har sitt forbilde i middelalderens narremesser, 
liturgiparodier og symbolske inversjoner  av offisielle religiøse uttrykksformer. Bakhtin mener at 
Rabelais’ samtid fremdeles forstod betydningen av disse sammenblandingene av den groteske 
humoren, de subtile beskrivelsene og de parodierende religiøse ritene.  
 

Rabelais’ samtidige tilegnet seg hans verk på bakgrunn av en levende og fremdeles mektig 
tradisjon. De kunne bli slått av den styrke og gjennomslagskraft som preget hans stil, men 
ikke av symbolene eller stilen i og for seg. Hans samtidige var i stand til å se enheten i  
Rabelais’ verden, til å føle det dype slektskap og vesenssammenhengen mellom denne 
verdens enkelte elementer, som allerede i det syttende århundret skulle komme til å virke 
fullstendig heterogene, og i det attende helt uforenlige. De forstod sammenhengen mellom 
den sublime problemstillingen, ideene i de samtaler som føres ved bordet, skjellsordene 
og uanstendighetene, den vulgære ordkomikken, lærdommen og farsen. Rabelais’ samtid 
grep enhetligheten i den logikk som gjennomsyret alle disse fenomenene, som for oss 
virker så totalt forskjelligartede. De hadde dessuten en levende følelse for sammenhengen 
mellom Rabelais’ symbolikk og den folkelige teatertradisjons uttrykksformer, for denne 
symbolikkens spesifikke festkarakter, for den karnevalsatmosfære som preget hele dens 
vesen. Med andre ord, hans samtidige begrep og forstod totaliteten gjennomsyret av et 
enhetlig livssyn, av en stor stil […] Det folk på 1600- og 1700-tallet begynte å oppfatte 
som en merkelig, individuell idiosynkrasi hos Rabelais, eller som en hemmelig kode, et 
kryprogram, inneholdende et system av allusjoner til bestemte begivenheter og personer 
på Rabelais’ egen tid, det forstod hans samtidige som manifestasjoner av en enhetlig, stor 
stil. (Bakhtin 1965:70) 

 
Bakhtin utviklet sin teori om karnevaliseringen og parodia sacra som lystig negasjon og 
forvrengning av den offisielle samfunnsordens og det geistliges hierarkiske uttrykksformer som 
en relativ negasjon, ved å se på den folkelige latterkulturs og den offisielle kulturs uttrykksformer 
som komplementære. I forhold til lokale forhold viste dette seg ved naboskapet mellom kirke og 
torg, mellom katedraler og markedsplasser, og sesongmessig viste det seg ved at de to kulturene 
sjelden foregikk samtidig. Det var i mellomrommene mellom kirkens høytider, at den folkelige 
latterkultur stod frem. For menneskene vekslet livet mellom den kirkelige opphøyde sfære og den 
groteske parodien og endevendingen av den opphøyde sfæren. Det som er spennende, er at 
Bakhtin mener de to ikke nødvendigvis er i strid med hverandre og kjempet om å bli enerådende, 
men at de derimot utfyller hverandre på en merkelig, men for så vidt ganske logisk måte. I 
parodia sacra fra middelalderens narremesser kunne det skje at narremunker kunne brenne 
kumøkk eller skosåler i stedet for røkelse, en full ungjente kunne komme ridende inn i kirken 
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som en parodi på Jomfru Maria, og tilhørerne ville avbryte messen og istemme ”hinham” for å 
etterligne eselets skryting. Er ikke dette da bare spott og forakt for kirken og dens skikker og 
tradisjoner? Det er nettopp her Bakhtin skiller seg fra tidligere forskning på Rabelais, ved å se 
ham på en dialektisk måte, på samme måte som han tolker latterkulturen og parodia sacra. Han 
ser begge deler i et tegnteoretisk perspektiv. Han tenker seg kirkens hierarki og de verdslige 
styresmakter, og at de ofte kan glemme at de representerer Sannheten og Guds ord og i stedet 
begynner å identifisere seg med den sannhet de symboliserer i kraft av sine embeter. Bakhtin 
mener dermed at parodiene og narremessenes komiske degradering av messeliturgien 
understreker dens tegnkarakter og på den måten avslører forskjellen mellom presteskapet og det 
guddommelige.  
 

Den karnevalske negasjon av gudstjenestens uttrykksformer (og det samme gjelder for 
alt verdslig seremoniell) blir en affirmasjon i negasjonen av den guddommelige 
virkelighet som bringes symbolsk til uttrykk i dem. (Børtnes, 1999:127) 

 
Ved å lese Rabelais i lys av disse symbolsystemene, blir det lettere å forstå symbolikken i 
Picrochele-episoden med slagsmålet mellom bakerne og druepasserne. Som nå fremstår som en 
parodi på selve nattverdenen, en parodia sacra. 
 

2.3.5 Klesdraktens betydning 
 
Ved karnevalsfeiringene og festelighetene var det obligatorisk å kle seg ut. Ved å fornye 
klesdrakten fornyet også menneskene sine sosiale skikkelser. Som vi har sett var det vanlig i de 
parodiske liturgier og narremessene at narren ble kledd ut som konge, og den hierarkiske 
omvendelsen ble i tillegg gjennomført ved at det ble valgt ut narre-abbeder, narre-biskoper, narre-
erkebiskoper og til og med narre-paver. For de som ikke hadde kostymer, kunne det være nok å 
vrenge klærne eller ta buksene på hodet. Alt virket til sammen i en enhetlig topografisk logikk: 
nemlig det å snu alt på hodet, det opphøyede bytter plass med det lave, det gamle bytter plass 
med det nye. Som en slags Janus vendte de det alvorlige ansikt mot fortiden og det offisielle  liv, 
mens det smilende ansiktet som var vendt mot fremtiden lo i fortidens begravelse.  
 

2.3.6 Språket på markedsplassen 
 
La oss se på gatespråket, eller språket på markedsplassen hos Rabelais. Dette er det som først og 
fremst gjør det vanskelig å drive offisiell høytlesning av Rabelais, samtidig som det nettopp 
kanskje er det samme gatespråket som gjør Rabelais egnet til et slikt formål. Det som er viktig når 
vi leser Rabelais, er å se de forskjellige sub-symbolsystemene som ledd i et enhetlig symbolsystem. 
Hos Rabelais finner vi en rekke beskrivelser av urinering og ekskrementer, for eksempel drukner 
Gargantua flere hundre tusen Parisere i urin, og hesten hans drukner deler av Picrocholes hær når 
den urinerer. I Paris, under middelalderen var det vanlig blant enkle folk å si ”hvis Gud hadde 
urinert her”, som betyr at Gud velsigner stedet ved å urinere, eller utføre en annen av naturens 
handlinger, som for eksempel å spytte, ”…he spat on the ground and made clay of the spitle” 
(Johannes 9:7), hvor en blind mann får tilbake synet fra en blanding av Jesu spytt og leiren. Også i 
nyere språk har vi lignende uttrykk, som for eksempel i norsk; ”Det driter jeg i”, ”Skit i det”, 
”Piss deg i øret” osv. Men i denne sammenhengen er de positive og negative polene splittet, og 
uttrykkene har ingen plass i den samme helheten, men fremstår kun i sin negative forstand som 
direkte degraderende beskrivelser. Markedsplassen i middelalderen og rennesansen var en verden 
i seg selv, en verden hvor alt var ett. Alle uttrykksformene på gata, fra høy banning til organiserte 
forestillinger hadde noe til felles og var innhyllet i den samme atmosfære av frihet, frekkhet og 
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gjenkjennelighet. Bannlysninger, besvergelser, banning, skjellsord, alt var legalisert på 
markedsplassen og språket ble fort adoptert inn i drama, skuespill, festivaler og til og med i 
kirkens egne drama. Markedsplassen ble senter for alt uoffisielt, og stod frem som en slags 
utenomvirkelig verden i forhold til den offisielle verden med dens offisielle ideologi orden, lover 
og regler. Og det foregikk ofte i bestemte tidsrom, for eksempel, i Lyon, med de berømte 
markedene fire ganger i året som varte femten dager i strekk. Den uoffisielle kulturen fikk sitt 
eget territorium og sin egen bestemte tid på året. 
 

2.4 Dataspillets poetikk 
 
Mens Lev Manovich gir oss et teoretisk begrepsapparat for de nye medier generelt, har vi et 
ganske begrenset materiale som teoretiserer over datspillet spesielt som en del av de nye medier. 
Dr. Geoffrey Rockwell fra McMaster University i Ontario, Canada skisserer i sitt essay ”Gore 
Galore: Literary Theory and Computer Games”, et utkast til hvordan vi kan tilnærme oss 
dataspillet fra en teoretisk synsvinkel. Som utgangspunkt bruker han Mikhail Bakhtins teori om 
romanens poetikk som et rammeverk for diskusjonen av dataspillet. I essaysamlingen ”The 
dialogic Imagination” sporer Bakhtin romanens evolusjon helt tilbake til Sokrates dialoger. 
Bakhtins poetikk for romanen viser at romanen er en dialog mellom andre genre fra litteraturen, 
eller en meta-genre som er støpt inn i en helhet av det han kaller en kronotyp, eller en spatio-
temporær opplevelse som er skapt av forfatteren. Rockwell hevder at vi kan utvide Bakhtins teori 
om romanen til å gi oss et teoretisk rammeverk som kan hjelpe oss til å forstå dataspillet. Dette er 
mulig hvis vi ser på dataspillet som en slags hyper-media metagenre som inkorporerer andre 
genre av fiksjon og opplevelser, og hvis vi der Bakhtin snakker om dialog, i stedet snakker om 
interaktivitet. I Bakhtins essay ”From the Prehistory of Novelistic Discourse”, skriver Bakhtin 
om den greske roman følgende; 
 

What was created was a new and large multi-genred genre, one which included in itself 
various types of dialogues, lyrical songs, letters, speeches, descriptions of countries and 
cities, short stories and so forth. It was an encyclopeida of genres. (Bakhtin, ”From the 
Prehistory of Novelistic Discourse”, p65). 

 
Poenget hans er at romanen ikke er én type genre, men at den er en genre som inkorporerer 
andre poetiske genre til en dialogisert og artistisk helhet. Litteraturkritikken må derfor i forhold til 
romanen pakke ut de forskjellige stemmene, hver med sitt språk og sin stil, og vise hvordan de er 
kombinert til en artistisk enhet. 
 

The basic tasks for a stylistics in the novel are, therefore: the study of specific images of 
languages and styles; the organization of these images; their typology (for they are 
extremely diverse); the combination of images of languages within the novelistic whole; 
the transfers and switchings of languages and voices; their dialogical 
interrelationships.(Bakhtin, "From the Prehistory of Novelistic Discourse", p. 50) 

 
På samme måte kan vi se dataspillet som en genre som inneholder en mengde andre genrer. 
Oppgaven til dataspill-kritikken vil da være å pakke ut de forskjellige typer media og deres diskurs 
innenfor dataspillet, og til slutt vise hvordan de er satt sammen til en kunstnerisk helhet. Videre i 
essayet redegjør Rockwell for det begrepet han låner fra Bakhtin, nemlig kronotopen som han 
hevder Bakhtin bruker som et konsept for å sammenligne variasjoner av romanen. Kronotopen 
er den opplevelsen av tid og sted som binder alle stemmene i romanen sammen, eller som i 
dataspillet binder spillets genrer, eller de forskjellige typer media sammen til en kunstnerisk 
helhet. 
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We will give the name chronotope (literally, "time space") to the intrinsic connectedness 
of temporal and spatial relationships that are artistically expressed in literature. ... we are 
borrowing it for literary criticism almost as a metaphor (almost, but not entirely). What 
counts for us is the fact that it expresses the inseparability of space and time ... We 
understand the chronotope as a formally constitutive category of literature;... (Bakhtin, 
"Forms of Time and Chronotope in the Novel", p. 84) 

 
Som eksempel på hvordan kronotopen kan brukes illustrerer Rockwell hvordan actionspill er 
forskjellige fra adventure-spill særlig i deres forhold til tid og fart. Action-spillet går fort, og 
oppgaver må løses umiddelbart innenfor en gitt tidsramme i stressende omgivelser, mens 
adventure-spillet foregår i en labyrintisk stor verden hvor man har ubegrenset med tid og ro. 
Rockwell konkluderer med å sette opp et rammeverk for hva dataspill-kritikken må se etter i sin 
analyse av dataspillene og som også jeg vil benytte meg av i min analyse av God of War og World 
of Warcraft. 
 

• De typer media og fiksjon som er integrert i en artistisk helhet i spillet. 
• De typer karakterer som samhandler i spillet med særlig vekt på den karakteren spilleren 

selv har makt over og kan utvikle. 
• De typer interaksjon det er rom for i spillet, med særlig vekt på spillerens samhandling 

med andre spillere. 
• Kronotopen, eller opplevelsen av tid og sted som gjør dataspillet enhetlig. 
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Tredje kapittel 

3 Case 
 
I dette kapittelet presenterer jeg de to spillene som er gjenstand for analysen. Det første, God 
of War representerer actionspillet, mens World of Warcraft representerer et såkalt MMORPG. 
 
  

3.1 God of War 

 
Dikterne oppfinner ikke diktene 
Diktet er ett eller annet sted der bak 
I lang tid har det vært der 
Dikterne bare oppdager det 

Jan Skacel 
 
God of War er et spill utviklet for Playstation 2-konsollen, og er et såkalt action-/eventyrspill 
som er basert løselig på gresk mytologi10. Historien starter med at Kratos kaster seg ut fra det 
høyeste fjellet i Hellas for å ta sitt eget liv. Deretter går vi tre uker tilbake i tid, og spillet går ut på 
å avdekke hva som skjer fra da av og frem til Kratos kaster seg ut fra fjellet. En gang i tiden var 
Kratos en fryktet kriger fra Sparta. Den eneste han ikke rettet sitt sinne mot var sin egen kone. 
Han bygde seg opp en hær på flere tusen menn og vant en rekke slag. Helt til de barbariske 
horder fra nordøst  en dag overmannet dem og overgikk deres egen brutalitet. I det Kratos ligger 
utslått på bakken, rett før barbarenes leder setter inn nådestøtet påkaller han Ares, the God of 
War – krigenes gud. Ares redder Kratos, som svarer med å love evig troskap til guden. Heretter 
arbeider Kratos på vegne av Ares og han vinner alle slag, helt til han en dag angriper en landsby 
som tilhører Athena. Han blir advart av et orakel, men allikevel nedsabler han hele landsbyen i sin 
blodtørst og dreper til slutt de to siste ofrene som viser seg å være hans kone og deres barn. Ares 
har satt opp en felle, han vil at Kratos skal gå over i gudenes rekker og at han derfor må forlate 
det eneste som til da festet ham til det jordiske liv, nemlig hans familie. Men i stedet sverger 
Kratos hevn over Ares, og til slutt makter han å nedkjempe ham. Mens olympens guder hyller 
ham for sin heroiske innsats klarer han ikke å flykte fra fortidens spøkelser, og i sitt tungsinn 
bestemmer han seg for å kaste seg ut fra fjellet. Men rett før han treffer vannet, trekker en kraft 
ham opp igjen til toppen av Mount Olympus hvor det er en ledig plass blant gudene etter Ares 
bortgang. Slik blir Kratos God of War – krigenes gud. 
 
I spillet beveger Kratos seg gjennom et navigerbart rom. Han går fritt rundt, og kameraet følger 
hans blikk. Det viser seg at han hele tiden befinner seg innenfor et begrenset rom. Innenfor dette 
rommet kan han bevege seg, men for å utvide rommet må han fjerne de hindringer som 
avgrenser rommet. Det kan være at han må slå ned en vegg, han må løse en gåte, eller han må ta 
knekken på en fiende, som kan være en drage, flere krigere eller andre fiender. Etter hvert som 
han eliminerer disse hindrene utvider bevegelsesrommet hans seg, og i tillegg avdekkes større og 
større deler av historien seg. Fortellerteknisk har vi her å gjøre med en fast bestemt historie, hvor 
spillerens oppgave består i å avdekke den. 
 

                                                 
10 http://www.abc.net.au/arts/wingedsandals/  
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Figur 1: Kratos i kamp med Kyklopen 

 
 
 

3.2 World of Warcraft 

 
World of Warcraft hører til kategorien MMORPG (massively multiplayer online role-playing 
game). Noen, blant annet det norske spillselskapet Funcom, bruker den nye, kortere betegnelsen 
MMOG (massively multiplayer online game), men i denne oppgaven holder jeg meg til den mer 
etablerte betegnelsen. MMORPG er rollespill som tillater tusenvis av mennesker å møtes og spille 
sammen samtidig i en virtuell verden på internett. I August, 2005 hadde World of Warcraft over 
4 millioner spillere, det vil si omtrent det samme som hele Norges befolkning. I World of 
Warcraft er det skapt en egen verden, Azeroth, som består av to kontinenter, The Eastern 
Kingdom og Kalimdor. I motsetning til i God of War, er historien i World of Warcraft ikke 
ferdig skrevet. Tvert i mot er det opp til spilleren å utforske kontinentene, og mye av spenningen 
ligger i interaksjonen med de andre rollefigurene som befolker verdenen. Det er ingen bestemt 
slutt på spillet, det er i stadig utvikling. Både av spillutviklere som lager nye byer og steder og 
befolker spillet, men også av nye spillere som kommer til. Navigasjon foregår ved at man beveger 
seg fritt rundt på kontinentene. Det er ikke fysiske hindringer på samme måte som i God of War. 
Et kart viser spilleren detaljer om hele verdenen og markerer hvor i den spilleren befinner seg.  
 

 31



Figur 2: Hvile ved bålet i World of Warcraft 
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Fjerde kapittel 

4 En beskrivelse av et virtuelt samfunn 
 
 
 
Denne delen av oppgaven inneholder en beskrivelse av de samfunn om kalles MMORPG. Mye 
av kapittelets innhold baserer seg på Nicolas Yees artikkel The Psychology of Massively Multi-
User Online Role-Playing Games (Yee, 2005), som er resultatet av en gigantisk undersøkelse av 
livet i ulike MMORPG. En artikkel fra Aftenposten, ”Et liv blant drager11” handler om en gutt 
som har valgt å ta et hvileår fra skolen for å spille World of Warcraft. Hans uttalelser brukes som 
supplement til Yees artikkel. Men før det, vil jeg legge frem noen av de funn Catherine Beavis har 
gjort i sin forskning på hvordan unge mennesker tilegner seg kunnskap i dag, i forhold til 
tidligere. Vi må anta at siden interaktivitet og de nye medier har gitt oss helt nye muligheter til å 
fortelle en historie, har det også skjedd en endring hos mottakerne av disse historiene. Beavis 
forklarer dette ut fra et pedagogisk og didaktisk perspektiv i forhold til skolen, men vi skal se at 
det hun skriver like fullt kan anvendes generelt i forhold til mottakerne av de nye medier og 
hvordan vi har utviklet oss i de siste åra. 

4.1 Forutsetningen for MMORPG og hvordan unge mennesker tilegner seg 
kunnskap 
 
Tradisjonelt er lesing, leseferdigheter og skriveferdigheter forbundet med de trykte medier. 
Pensum på skolen består i dag hovedsakelig av trykte lærebøker, men Internett brukes i noen 
tilfeller for å søke etter tilleggsinformasjon eller lignende som ikke er å finne i lærebøkene. I en 
debatt om bruk av alternative læremidler, hevder Catherine Beavis (Beavis, 2002) at det er behov 
for å redefinere begrepet lesning. På den ene siden peker hun på at lesning må redefineres og 
rekonseptualiseres på grunn av de hurtige endringene som har skjedd og som pågår og som er i 
ferd med å endre den etablerte praksis, men på den annen side peker hun på de krefter som 
arbeider i mot en redefinering, som vil beholde og konservere systemet som det er. Hun peker på 
en frykt for å inkludere visuelle og digitale former inn i definisjonen av lesning og skriving, og at 
denne frykten er begrunnet med at en slik redefinisjon vil gå på bekostning av den kritiske 
tenkning og tradisjon som er forbundet med de trykte medier 
 

4.1.2 Tekst i og utenfor skolen 
 
Det har oppstått et skille mellom hvordan skoleelever forholder seg til tekst i og utenfor skolen. 
På skolen er det fortsatt de tradisjonelle trykte medier som dominerer pensum og undervisningen. 
Men på fritiden forholder elevene seg til helt andre former for tekst i form av dataspill og 
lignende medier. I skoledebatten har det vært viktig å gjøre et forsøk på å finne ut hvordan 
forholdet mellom elevens skole-verden og elevens utenomskole-verden kan styrkes og dermed 
åpne for andre muligheter innenfor læring og trening som gir bedre lese- og skriveferdigheter. 
For å få til det, er det nødvendig med lærere og pedagoger som ser mulighetene i de nye medier, 
og som kjenner de nye mediers natur og vet hvordan de virker. For denne oppgavens del er det 
viktig å forstå den kultur som ligger til grunn for de nye medier, og hvordan en ny generasjon 
forholder seg til denne type tekstlige uttrykk. Når Beavis snakker om ”tekst”, er det ikke 

                                                 
11 http://www.aftenposten.no/nyheter/nett/spill/article1108093.ece  
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nødvendigvis i form av bokstaver, men slik jeg oppfatter det, kan det like gjerne være ”tekst” i 
fomr av bilder og andre symboler. 
 

4.1.3 Multimodale spill som relasjonsskapere og sosial trening 
 
Den verden av tekster som dagens unge mennesker forholder seg til, dens vesen og natur er 
vesentlig forskjellig fra den tradisjonelle teksten som pensum og leseundervisning er forbundet 
med. Forskjellene ligger blant annet i hvordan mening blir til på en sammensatt måte i de nye 
medier og hvordan historier blir fortalt, gjennom en  energisk og forpliktende deltagelse i en 
global kontekst som særlig spill foregår i og hvordan de er linket til andre genre. Attributter som 
interaktivitet, spillets sosiale natur, og spillets sentrale plass i ungdomskulturen  gjør disse 
tekstene, hvis vi kan kalle dem det, meget attraktive og viktige i unge menneskers liv i følge 
Beavis. Hun hevder at utenfor skole-livet er allerede barnets forventninger og opplevelser av 
lesning og leseferdigheter nå ikke lenger nødvendigvis papirbaserte. Allerede før barn begynner 
på skolen, møter de forskjellige former for tekster som er annerledes og som utfordrer det 
tradisjonelle pensum de vil bli møtt med når de begynner på skolen. Sosialt og kulturelt blir barn 
møtt med tekster i spill som Pokemon, Magic Cards og War Hammer som gir dem komplekse, 
høyt utviklede mytologier og symbolsystemer. Barn ned i femårsalder lærer seg å lese og 
forhandle i form av narrasjoner og historier som utspiler seg på flere plan og i flere lag. Dette er 
historier hvor det narrative er bygd opp av store mengder spillere på motsatte sider som alle har 
egne sett med egenskaper, attributter og våpen, og hvor rollefigurenes sammenhenger og samspill 
med de andre figurene er stadig med sofistikert. Spillene er akkompagnert av utførlige manualer 
som beskriver detaljer om karakterenes egenskaper og forskjellige scenarioer som kan oppstå i 
spillet. Et klassisk eksempel på et slikt fenomen er Pokemon, som herjet på slutten av 1990-tallet 
blant små mennesker. Pokemon er et eksempel på hvordan en digital populærkultur (Pokemon 
var i utgangspunktet et Gameboy-spill) opptar ungdom og barn inn i en multimodal lesende 
verden. For å komme inn i Pokemon-verdenen, for å bli medlem av spillets samfunn, kreves der 
en kompleks tilegning og sammensetning av ferdigheter og kunnskap. I spillet må barn i rolle 
som trenere, lære opp eller trene så mange Pokemon-vesen som mulig. For å få til det, må de lære 
seg å lese komplekse kombinasjoner av skrifter og ikoner og sette disse og seg selv inn i 
fortellingen og byttesystemet som allerede er etablert i Pokemon-samfunnet. De må gjenkjenne 
og gjøre nytte av egenskapene, ferdighetene og attributtene til cirka 150 forskjellige 
skapninger/vesen. De må forstå og tolke informasjon om skapningene spesifikk til deres 
’element’, ’type’, ’teknikk’ og ’evolusjon’, i tillegg til informasjon om hvem de forskjellige 
skapningene er ’snille med’ og hvem de er ’slemme mot’. Og måten de tilegner seg denne 
informasjonen på skjer gjennom trykt og visuell informasjon som er tilgjengelig på en rekke 
”plattformer”, som kort, gameboy, fjernsyn og film, trykte manualer, håndbøker og guider. Og 
alle disse kildene til kunnskap er videre støttet opp med markedsføring i alle hjørner av barnets 
marked, som klær, leker og effekter, og enda viktigere, i den sosiale konteksten som spillet foregår 
i. Medlemskap i det spillende samfunn signalisert ved kunnskap om spesielle karakterer gir 
spesiell status og markerer spilleren som deltager i en høyst attraktiv verden som ofte innbefatter 
barn i mange aldre. Spillingen og kortbyttingen krever egenskaper, kunnskap og kapital i form av 
kort, men også å utsette seg for å ta sjanser og gjøre sosiale forhandlinger med andre barn som 
kan være både eldre og yngre enn en selv. Som en ferdighetslærende aktivitet, fungerer Pokemon 
som trening i mange av de egenskaper som vi ser på som sosial praksis og omgang, hvor måter å 
snakke på, lese og skrive på alltid blir formet av den sosiale, kulturelle og politiske konteksten de 
opptrer i. På denne måten bærer språkbruk med seg en spesiell type mening og verdi. Den danner 
syn på virkeligheten og forhold mellom sender og mottaker og har effekter over i den virkelige 
verden ved at den skaper relasjoner, persepsjoner og en slags form for makt. Spillets ideologi, 
med dets ulne sammenblanding av samarbeid og aggresjon, identitet og kommersialisme, 
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markerer et sett av verdier som spillets kontekst, men en videreutvikling av spillets verdier 
etableres mellom barna i deres samhandling på forskjellige plan, og spesielt i forbindelse med 
bytting av kort. 
Spill som World of Warcraft inneholder en rekke paralleller til Pokemon. Forskjellen er at der 
hvor Pokemon hadde en møteplass i den virkelige verden, er alt dette flyttet over i cyberspace i 
World of Warcraft. Og det er denne møteplassen som fungerer som kjernen i spillet. Og der hvor 
Pokemon bidro til å skape sosiale relasjoner og ferdigheter i den virkelig verden, vil World of 
Warcraft i større grad føre til sosiale relasjoner og ferdigheter i en virtuell verden. Om disse 
ferdighetene kan adapteres eller oversettes over til den virkelige verden er en helt annen sak som 
jeg vil belyse i analysen. 
 

4.2 Massively Multi-User Online Role-Playing Games (MORPG) 
 
Hver dag skapes det relasjoner, det interageres og samarbeides mellom millioner av mennesker 
gjennom deres rollefigurer i Internettbaserte omgivelser kjent som Massively Multi-User Online 
Games12 (MMORPG). Brukerene logger seg på de samme serverne fra forskjellige lokasjoner 
rundt omkring i verden og interagerer med andre brukere gjennom deres altre egoer for å utføre 
fra helt enkle til vanvittig komplekse og kompliserte oppgaver. Studiet av MMORPG er høyst 
relevant i forhold til Virtual Reality(VR)-forskningen. For selv om mange av de teoretiske 
implikasjoner i forhold til VR har sitt utspring i såkalte Virtual Reality forskningslaboratorier hvor 
en rekke mennesker deltar i og utfører forskjellige oppgaver sammen i et overvåket laboratorie-
miljø, er det sikkert at MMORPG er det eneste reelle stedet hvor millioner av brukere helt 
frivillig (de fleste betaler penger for å være med) gestalter en virtuell rollefigur i et grafisk virtuelt 
miljø og samarbeider med andre likesinnede på daglig basis. MMORPG er det nærmeste vi 
kommer Virtual Reality13 i dag. I hvert fall hvis vi definerer Virtual Reality som et virtuelt 
samfunn. 
 

4.2.1 MMORPGs korte historikk 
 
MMORPG er en etterkommer av det vi før kalte Multi User Domain (MUD) – online-miljøer 
hvor brukere kan samarbeide med hverandre for å oppnå strukturerte mål. I 1979 ble den første 
MUD skapt -  et eventyrspill som tillot brukere å logge på samtidig i en slags tekstlig verden. Det 
er vanlig å tro at MUD er videreføringer og digitaliseringer av tradisjonelle rollespill på brett, som 
for eksempel Dungeons and Dragons, men de to genrene oppstod og samutviklet seg fra 70-tallet 
en gang og ble populære på 80-tallet. Begge dreide seg om å la deltagerne skape seg roller som 
hadde forskjellige numeriske egenskaper som styrke, intelligens, hurtighet og så videre. Spillene 
var en slags blanding av interaktiv historiefortelling og forflytning rundt i tenkte verdener hvor 
rollefigurene øker sine numeriske verdier når de utfører oppgaver. En typisk oppgave var å drepe 
forskjellige typer monstre. I rollespille var det typisk såkalte Game-masters som kontrollerte 
utfallet og utbyttet av hendelser og handlinger for den enkelte, gjerne basert på terningkast og 
oppslag i tabeller og regelbøker. I MUD var det en server som hadde rollen som game-master. 
Etter hvert som grafikkprosessorer og minne i moderne datamaskiner ble forbedret og tilgangen 
til Internett ble mer utbredt ble det tidlig på 90-tallet mulig å lage MUD med grafisk 
brukergrensesnitt. Ultima Online som ble lansert i 1997 er anerkjent som den første MMORPG. 
Den andre, EverQuest fikk raskt en brukermasse på 400.000 brukere og er fortsatt en av de mest 
populære MMORPG. World of Warcraft, som ble lansert i 2005 har over 4.000.000 brukere. 

                                                 
12 http://www.mmorpg.com/  
13 http://www.virtualworldlets.net/Resources/Menu.php?Category=4  
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4.2.2 Hvordan virker MMORPG 
 
De som deltar i MMORPG må kjøpe programvare som er spesifikk for den MMORPG-klienten 
de ønsker å benytte, og de må betale en månedlig sum  for å få tilgang til de sentrale serverne som 
styrer spillet. Prisen per måned varierer. For å spille World of Warcraft koster mellom $ 13 og $ 
15 i måneden avhengig av hvor mange måneder man betaler for om gangen. Andre spill er 
billigere, og noen er helt gratis. Deltagerne ser verden i tredimensjonal grafikk, og styrer sine 
rollefigurer med mus og tastatur. Kommunikasjon med andre deltagere foregår ved hjelp av 
direktemeldinger, egne  e-post-systemer (i World of Warcraft kan man kun lese e-post ved å finne 
forskjellige postkasser som er plassert i byene og i tettsteder, og det koster penger i form av porto 
å sende post) og animerte uttrykk og gester. Den virtuelle verden er bygd opp av detaljrik grafikk 
og det tar flere dager for ikke å snakke om uker å utforske den i sin helhet, selv om det fins 
muligheter til å forflytte seg raskt ved å bruke forskjellige hjelpemidler som å sitte på med en stor 
fugl eller ved magi bli teletransportert direkte til en destinasjon. World of Warcraft består av flere 
kontinenter og det er gitt ut trykte atlas som hjelper innbyggerne å finne frem. Før en deltager 
kan komme inn i den virtuelle verdenen må han velge seg en rollefigur. Her står man overfor en 
rekke valg. Rollefiguren må være av en bestemt rase (dverg, gnom, menneske, natt-alv, orc, taur, 
troll eller levende død er alternativene i World of Warcraft), rasen må igjen være av en bestemt 
klasse (for eksempel kan en dverg være jeger, paladin, prest eller kriger), den må være av et 
bestemt kjønn, den må ha forskjellige fysiognomiske trekk som hudfarge, vekt, muskulatur, 
hårfarge, evt. ansiktshår og så videre.  
 
Mål og belønninger er en viktig del av MMORPG. Allerede tidlig i spillet får man enkle oppgaver 
som gir en rask belønning i form av at man øker i styrke, blir opphøyet til et høyere nivå, får litt 
penger eller kanskje blir utstyrt med et nytt våpen eller et par sko. Etter hvert tar det mer og mer 
tid fra en oppgave blir tildelt til den kan bli gjennomført. Til gjengjeld eskalerer også belønningen. 
Det kommer også til et punkt hvor oppgavene er av en slik art at de ikke lar seg løse av en person 
alene. Dette tvinger brukerne inn i samarbeid som er helt nødvendig for ikke å stagnere i 
utvikling av sin egen rolle og sin egen oppgaveløsning. I begynnelsen, i de første MMORPG som 
var basert på virtuelle middelalder-lignende verdener var disse oppgavene og rollefigurene 
nærmest utelukkende kamporienterte. Målet var å ta knekken på så mange monstre som mulig og 
vokse seg sterkere og mer armert enn de andre spillerne. Dette er mye av arven fra de 
tradisjonelle rollespillene. I de mer moderne MMORPG er fortsatt kamper og nedkjempninger 
dominerende, men det er også muligheter for å skape seg roller som er av en helt annen art. I Star 
Wars Galaxies er det mulig å være musiker, kokk, frisør, farmasøyt og til og med politiker. Siden 
ikke alle er krigere mer vil det også gi rom for å løse oppgaver som er av en annen art enn å 
nedkjempe monstre. I Star Wars Galaxies, søker utforskere målrettet rundt og leter etter 
forekomster av kjemikalier og mineraler på forskjellige planeter. For å utvinne mineraler må de 
kjøpe seg boreutstyr av ingeniører, og de må få hjelp av arkitekter for å bygge opp lagre og 
depoter hvor de kan lagre det de utvinner, eller utforskerne kan selge informasjon om hvor de 
har funnet mineralforekomster til andre spillere som kanskje har spesialisert seg på nettopp å 
utvinne slike forekomster. Videre vil de som sitter igjen med mineralene eller kjemikaliene ha 
mulighet til å selge disse videre til medisinere, gullsmeder, våpensmeder eller lignende som kan ha 
nytte av dem. Hver spiller må på sett og vis velge hvilken type avansement eller progresjon de vil 
at rollefiguren deres skal ha, og hver spiller blir motivert av forskjellige mål og mulige 
belønninger. Kompleksiteten og mulighetene i det virtuelle miljøet kan dermed eliminere behovet 
for en overordnet historie eller et overordnet mål. Utviklingen av rollefigurene, deres 
samhandling i samfunnet, historiene som utspiller på veien mot løsningen av de forskjellige 
oppgavene og selvfølgelig de meningsfulle interaksjonene og relasjonene med andre spillere gir 
spillet mening i seg selv. Funksjonelle sammensetninger innenfor den virtuelle verden skaper 
sosiale nettverk. Det kan være enkle kampgrupper som går sammen om å nedkjempe to ulver 
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som vokter en skatt og som er vanskelig å nedkjempe alene, det kan være mer organiserte og 
forpliktende relasjoner i såkalte guilds eller det kan være mer ideologiske allianser mellom guilds 
eller rasebestemte sammensetninger av spillere. 
 

4.2.3 Samarbeid i MMORPG 
 
Kamporientert samarbeid i MMORPG kan bli meget komplekst så snart spillerne har kommet 
seg opp på et visst nivå. I typiske trefninger kan det utspille seg scenarioer hvor små grupper står 
ansikt til ansikt med mange fiender som samarbeider ved hjelp av avansert kunstig intelligens (her 
tenker jeg på kunstig intelligens som intelligens i forhold til å nedkjempe og sette seg til motverge 
på en smart måte mot gruppen som går til angrep). Gruppen er satt sammen av forskjellige typer 
karakterer med forskjellige egenskaper og forskjellig motivasjon i forhold til oppgjøret, og de er 
nødt til å kommunisere og opptre effektivt som individer og i tillegg følge den strategi som 
gruppen har valgt. Men hva skjer hvis gruppen de angriper gjør noe uventet. Kanskje noen av 
dem stikker av for å hente forsterkninger og i flukten beveger seg mot mørkere og farligere 
områder. Hvis de lykkes, kan de komme tilbake med mangedoblet styrke og levne liten sjanse for 
gruppen til å overleve trefningen. En av gruppens muligheter er å ta opp jakten på utbryterne og 
håpe på å innhente dem og terminere dem før de kommer frem til og får hentet forsterkningene. 
Hvis noen fra gruppen løper etter utbryterne kan det bli vanskelige å nedkjempe den delen av 
fienden som fortsatt er til stede. I løpet av noen sekunder må gruppen gjøre et valg, de må 
bestemme seg ved å taste til hverandre med direktemeldinger eller andre tegn som er en del av 
gruppens måte å kommunisere på. Det er også viktig å huske på at medlemmene i gruppen er på 
forskjellig plan i spillet og at det alltid vil være varierende grad av lojalitet til gruppen som en 
helhet og til enkelte av gruppens medlemmer. Slike kriser kan være med på å avsløre gruppens og 
deltagernes natur og egenskaper. Er det noen som fremstår som ledere i slike situasjoner og tar 
kontrollen, er det noen som svikter gruppen for å redde sitt eget skinn, er det noen som ofrer seg 
for gruppen og så videre? 
 
Andre former for samarbeid kan være av en helt annen art. I Star Wars Galaxies er det samarbeid 
av entrepenørsk karakter. Alle goder foruten de helt basale blir produsert av brukere. Det er ikke 
mulig å selge ting til serveren slik som i de fleste andre MMORPG, hvor det er handelsmenn og 
kremmere på markedsplasser og lignende, så all handel skjer mellom spillerne. Prissetting, 
markedsstyring, logistikk, tilbud og etterspørsel skjer i samarbeid mellom deltagerne. Det virtuelle 
miljøet legger kun til rette for at handel skal kunne skje. På denne måten bygges det opp en 
verdikjede i den virtuelle verden som ligner mye på den markedsstyrte verden vi lever i til daglig, 
og mange brukere påpeker at å være del av dette markedet nesten er som å ha en egen jobb. 
 

4.2.3 En storstilt undersøkelse av MMORPG 
 
Mens jeg hittil i beskrivelsen av MMORPG har behandlet fenomenet generelt og forsøkt å 
forklare hva det egentlig er for noe, vil dette og de neste avsnittene gi et innblikk i hva som 
foregår inne i MMORPG og menneskene utenfor som styrer sine respektive rollefigurer inne i 
spillet. Nettopp dette har vært gjenstand for en storstilt undersøkelse utført av Nicholas Yee14, og  
den er omtalt i hans artikkel The Psychology of Massively Multi-User Online Role-Playing 
Games: Motivations, Emotional Investement, Relationships and Problematic Usage (Yee, 2005). 
Innhenting av data rettet seg mot brukere av de fire mest populære MMORPG i år 2000, og 
strakk seg over en periode på tre år hvor det ble lagt ut spørreundersøkelser i de offisielle 

                                                 
14 http://www.nickyee.com/  
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webportalene som er knyttet til hvert av spillene. Spørreundersøkelsene ble publisert med to til 
tre måneders mellomrom, og det tok omtrent fem til ti minutter å svare på spørsmålene. En 
typisk spørreundersøkelse ble vanligvis besvart av 2000 til 4000 brukere. Til sammen deltok over 
30.000 unike brukere i spørreundersøkelsen. Vi skal se på noen av de viktigste funnene som ble 
gjort i undersøkelsen. 
 

4.2.4 Hvem befolker MMORPG 
 
Stereotypen om at det kun er tenåringer som deltar i MMORPG kan være en av grunnene til at 
forskningen på disse virtuelle miljøene har vært relativt liten og at den i mange tilfeller har 
begrenset seg til å se etter sammenhengen mellom vold utøvet i den virkelige verden og vold 
utøvet i spillet. Data fra en studie utført av M. Griffith (Griffith, 2003) og studien til Yee knuser 
imidlertid denne sannheten og viser en annen virkelighet; gjennomsnittsalderen på en deltager i 
MMORPG er 26.57 år, medianen er 25 år med et spenn på 11 til 68 år, den øvre og den nedre 
kvartile grense er respektivt 19 og  32 år. Dermed er kun 25 % av MMORPG-brukere tenåringer. 
Mange av brukerene har stabile karrierer og egen familie. Halvparten jobber fulltid, 36 % er gift 
og 22 % har barn. De innhentede data viser at tenåringer, collegestudenter, unge arbeidere, 
middelaldrende næringsdrivende og pensjonister deltar i MMORPG og samarbeider for å oppnå 
felles mål. Den demografiske sammensetningen er en ganske annen enn den som vanligvis 
samarbeider til daglig i det virkelige liv. 
 

4.2.5 Tidsmessige investeringer i MMORPG 
 
Den demografiske virkelighet i MMORPG er viktig å etablere fordi den også sier noe om de data 
som handler om bruksmønstre. Brukere bruker i snitt 22.72. timer i uka i den virtuelle verden. De 
nedre og øvre kvartile grenseverdier er respektivt 11 og 30. 8% bruker mer enn 40 timer i uka 
(det samme som en normal arbeidsuke), og 60.9 % hadde en gang vært minst 10 timer 
kontinuerlig i den virtuelle verden. Sammenhengen mellom alder og tidsbruk var ikke signifikant, 
noe som tyder på at tiltrekningskraften til MMORPG er like sterk ikke bare for tenåringer, men 
for alle aldersgrupper og samfunnslag. Og de fleste bruker altså over en halv arbeidsuke på spillet 
i løpet av en uke. Hvis vi ser for oss lignende forhold blant de 4 millioner som deltar i World of 
Warcraft vil det si at i løpet av et år går det med omtrent 2 millioner årsverk totalt sett i World of 
Warcraft. Det er omtrent like mye tid som hele den arbeidende del av Norges befolkning legger 
ned i løpet av et år. 
  

4.2.6 Følelsesmessige investeringer i MMORPG 
 
Som vi har sett tiltrekker spillene seg store grupper mennesker som bruker mye tid på dem. Det 
er da grunn til å tro at de har et følelsesmessig forhold til spillet på en eller annen måte som gjør 
at de stadig kommer tilbake. Yee stiller spørsmål om hva som har vært den mest positive 
opplevelsen deltagerne i undersøkelsen har hatt i det siste. På spørsmål om den mest positive 
opplevelsen de har hatt den siste uken har vært i den virkelige verden eller i spillet, svarer 27 % at 
det har vært i spillet, mens 18 % svarer det samme for de siste 30 dager. 33 % svarer at de har 
hatt den mest negative opplevelsen i spillet i løpet av den siste uken, og 23 % svarer det samme 
når tiden utvides til de siste 30 dager. Deltakerne ble bedt om å skrive inn hva de positive og 
negative opplevelsene hadde vært. Typiske positive opplevelser var knyttet til overraskende og 
uventede heroiske eller oppofrende handlinger av andre brukere. For eksempel følgende utsagn: 
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He showed rare courage by staying until everyone was clear, including me, knowing 
that he would probably not make it out alive. That was the most selfless thing I had 
seen done before or since. He stayed, knowing the corpse retrieval that awaited him, 
the experience he would lose, and the wasted time he was about to experience 
because of it. He could have run and lived, but he didn’t for our sakes. When you 
make sacrifices for people, they will remember, and the best groups are those built on 
loyalty, self-sacrifice, and courage. [mann, 32] 
 

På den annen side er de mest negative opplevelsene knyttet til egoistiske handlinger eller 
oppførsel og atferd som virker som et angrep på ens egen integritet, kompetanse eller selvbilde. 
For eksempel følgende utsagn: 
 

I was playing my enchanter at the time, and his partner turned out to be an 
enchanter, a level higher than I was. I was medding up after buffing the group and 
switching my spells back to hunting/guarding spells, when the new enchanter 
started casting everything I had just cast, overwriting everything I had done, telling 
the group what to do and commenting on how they obviously hadn't had a chanter 
with them who knew how to take care of their group and they were lucky he was 
there, he'd make sure they didn't get into TOO much trouble. I disbanded and 
headed for the zone, in tears of frustration. To be overwritten, pushed aside, and 
belittled was unbearable. [female, 36] 

 

4.2.7 Motivasjon 
 
Som vi har sett nedlegges det mye tidsmessige og følelsesmessige investeringer i MMORPG. Men 
hva motiverer folk til å komme tilbake gang på gang for å bruke sin egen tid og intellektuelle 
kapasitet i denne virtuelle verden? Det er selvfølgelig høyst varierende årsaker til dette, men et 
utvalg uttalelser viser noe av bredden og de mange fasettene av grunner til engasjementet. 
 

After many weeks of watching I found myself interested in the interactions between 
people in the game, it was totally absorbing!!!! The fact that I was able to immerse 
myself in the game and relate to other people or just listen in to the 'chatter' was 
appealing. [female, 34] 
 
I play MMORPGs with my husband as a source of entertainment. Overall it can be a 
cheaper form of entertainment where you can spend quite a bit of time with a 
significant other. To play well you end up developing more ways of communicating. 
[female, 31] 
 
I like the whole progression, advancement thing ... gradually getting better and 
better as a player, being able to handle situations that previously I wouldn’t have 
been able to. [male, 48] 
 
No one complains about jobs or other meaningless things. It's a great stress reducer. I 
like that I can be someone else for a couple hours. [female, 28] 
 
Currently, I am trying to establish a working corporation within the economic 
boundaries of the virtual world. Primarily, to learn more about how real world social 
theories play out in a virtual economy. [male, 30] 
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Et empirisk rammeverk for forskjellene i motivasjon er i følge Yee nøkkelen til å forstå 
viktigheten av mer kompleks adferd og interaksjon i de virtuelle verdenene. Dette rammeverket 
kan fortelle noe om hvordan forskjellige deler av den demografiske sammensetningen er motivert 
annerledes og om den motivasjonen er mer relatert til bruksmønstre, preferanser og adferd inne i 
spillet. På bakgrunn av Bartles teoretiske rammeverk om ”Spillertyper” (Bartle, 2003) basert på 
Bartels erfaringer fra forskning på MUD og Yees eget empiriske materiale kom han frem til 5 
motivasjonsfaktorer, eller fem forskjellige typer. De 5 motivasjonsfaktorene  er: 
 
Relasjonsfaktoren, som er ønsket om å interagere med andre brukere, og deres vilje til å skape 
meningsfulle og støttende relasjoner, relasjoner hvor det også gjerne er rom for å ta opp 
problemer og forhold fra den virkelige verden. 
Manipulasjonsfaktoren, som er motivert av å objektifisere andre brukere og manipulere dem 
for å tilfredsstille seg selv. Spillere som scorer høyt på manipuleringsfaktoren er glade i å skape 
intriger og lure og dominere andre spillere. 
Innlevelsesfaktoren, som er motivsjon i forhold til å like at det er en fantasiverden, og som er 
motivert av det historiefortellende aspektet, det å bekle en rolle som passer inn i og er med på å 
utvide historien i spillet. 
Fluktfaktoren, som er målet på hvor mye spilleren bruker den virtuelle verdenen som en flukt 
fra den virkelige verden for å glemme og unngå dens stress og problemer. 
Oppnåelsesfaktoren, som er motivert ut fra at en spiller ønsker å bli noe, bli mektig i 
konteksten av den virtuelle verden, gjennom å oppnå mål og få tak i symboler som viser for 
andre hvilken makt de representerer. 
 
 
Det kom frem av undersøkelsen at mannlige brukere scorer høyere enn kvinnelige på Oppnåelse 
og Manipulasjon, mens kvinnelige brukere scorer signifikant høyere på Relasjoner, Innlevelse og 
Flukt. Med andre ord er menn mer troende til å delta i spillet for å oppnå objektive mål, mens 
kvinnene er mer motivert av å skape relasjoner og bli oppslukt av en fantasiverden. Funnene viser 
at MMORPG ikke kun har ett sett av faktorer som appellerer til alle like godt, men at det har en 
hel serie faktorer som hver for seg appellerer til og motiverer forskjellige typer spillere. I forhold 
til alder, viste studien at unge menn var de som i høyest grad brukte den virtuelle verden til å 
objektivisere både miljøet og andre spillere for å oppnå personlig gevinst. For øvrig ikke helt ulikt 
hvordan det er i virkeligheten. 
 

4.2.8 Er det bare et gjøglerspill 
 
De virtuelle verdenene går under betegnelsen rollespill, og det kan få oss til å tro at det bare er et 
gjøglerspill, og at deltagerne bare ”later som” når de er inne i spillet. Men når vi ser på graden av 
følelsesmessig investering som legges ned i spillet, kan det være grunn til å tro motsatt. I følge 
undersøkelsen til Yee er den siste antagelsen korrekt, folk er seriøse i forhold til spillet. For 
mange er det alvor, og selv om det i spillet er noen som gestalter sin rollefigur med en helt annen 
personlighet enn sin egen, viser det seg at de fleste oppfører seg og samhandler med andre 
mennesker i spillet omtrent som de ville ha gjort i virkeligheten. Med andre ord er de fleste seg 
selv, og eksperimenterer ikke i noen særlig grad med andre identiteter og personligheter. Det er 
også en kjent antagelse at lite seriøst eller meningsfullt kan komme ut av disse virtuelle miljøene 
siden det i bunn og grunn bare er halv-sofistikerte dårlige digitale kopier av en virkelig verden. De 
nest avsnittene viser derimot at dette heller ikke stemmer, men tvert i mot at en rekke seriøse 
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sosiale fenomener utspiller seg i miljøene. Og at noen av disse fenomenene for enkelte 
mennesker av forskjellige årsaker ikke kunne ha skjedd i den virkelige verden. 
 

4.2.9 Relasjoner i MMORPG 
 
Når folk i undersøkelsen ble bedt om å sammenligne vennene sine i MMORPG og vennene sine i 
virkeligheten, svarte 39,4 % av de mannlige deltakerne og 53,3 % av de kvinnelige at deres 
MMORPG-venner var på høyde med eller bedre enn vennene i virkeligheten. Videre sa 15,7 % 
av de mannlige deltakerne og 5,1 % av de kvinnelige at de hadde fysisk gått på stevnemøte med 
noen som de først ble kjent med i MMORPG. Dette sammenfaller med de funn J.B. Walther 
(Walther, 1996) gjorde i sin undersøkelse av det han kalte hyperpersonlige interaksjoner, 
relasjoner som er mer intime, mer intense og mer varige på grunn av den 
kommunikasjonskanalen interaksjonen foregår gjennom. Det er en kommunikasjonskanal som 
tillater en sender å avgi et optimalisert bilde av seg selv, og mottakeren setter sammen et bilde 
som er basert på de optimaliserte bitene som avsenderen har gitt, og det er en 
kommunikasjonskanal hvor sender og mottaker kan fokusere på budskapet i meldingene de gir 
hverandre og ikke blir forstyrret av alle gester og sosiale regler som følger med et møte i 
virkeligheten. Budskapet fra person til person blir da mer artikulert og personlig. Interaksjonen 
blir, i følge Walther, mer intim og positiv. 
 
En annen faktor som er unik i forhold til relasjoner i MMORPG og som setter fart i tilblivelsen 
av relasjoner, er den type stress-situasjoner og kriser som oppstår ofte og i forskjellige faser av 
spillet hvor folk må samarbeide for å løse en akutt krise eller situasjon. Når vi ser det i 
sammenheng med alle de følelsesmessige og tidsmessige investeringer som gjøres i spillet, blir det 
tydelig at mange relasjoner oppstår og vokser seg sterkere gjennom slike tillitsbyggende 
scenarioer. Dette er et velkjent fenomen fra sosiologien i den virkelige verden, hvor kriser og 
situasjoner som løses sammen bringer folk nærmere hverandre. I forhold til dette gir en mann på 
29 år et kjerneutsagn i undersøkelsen: 
 

To succeed in EQ you need to form relationships with people you can trust. The 
game does a wonderful job of forcing people in this situation. Real life rarely offers 
this opportunity as technological advances mean we have little reliance on others 
and individuals are rarely thrown into life-or-death situations. [male, 29] 

 
Knut Kaldhol, som har viet et år av sitt liv til World of Warcraft15, påpeker også viktigheten av å 
holde avtaler og avhengighetsforholdet han står i til de andre deltagerne i guildet: 
 

Det er nettopp lagspillet som fascinerer ham. Avtalene i spillet er det nærmest umulig for 
ham å bryte. Folk trenger ham

 
Det kan virke usannsynlig at folk skal møte andre mennesker med sammenfallende interesser og 
passende personligheter i en verden hvor det er så mange forskjellige mennesker. Men 
undersøkelsen viser at spillerne på sett og vis er utvalgt for å passe sammen. 36 % av deltagerne 
jobber i IT-bransjen og 68 % av deltagerne har erfaring fra tradisjonelt rollespill. Nå skal vi huske 
at dette er tall som baserer seg på undersøkelser som er gjort for 3 til 6 år siden, og at dette er 
ganske lang tid innenfor MMORPGs tidsalder. Jeg vil tro at en tilsvarende undersøkelse i dag 
ville vist at langt færre har erfaring med tradisjonelt rollespill, nettopp fordi dataspill er mye mer 
vanlig og langt mer utbredt enn brettspill er det per i dag, og særlig den oppvoksende generasjon 

                                                 
15 dette står beskrevet intervjuet hentet fra Aftenpesten den 21.09.2005 
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vil nok i større grad i dag gå direkte på dataspillene. Og siden antall brukere av MMORPG har 
eskalert i eksplosive dimensjoner, er det rimelig å anta at den demografiske sammensetningen av 
spillere er mer lik gjennomsnitts-demografien i samfunnet. Det har blitt mer vanlig for vanlige 
mennesker å involvere seg i slike miljøer. 
 
J.B. Walther påpekte at den ubesudlede form for kommunikasjon som ikke lar seg forstyrre av 
gester og normale sosial etikette som preger et møte i den virkelige verden gir grobunn for 
relasjoner som er mer intime og positive. Vi må huske på at hans undersøkelser av 
hyperpersonlige relasjoner var basert på kommunikasjon som var av en mer tekstlig art. I 
MMORPG møter mennesker hverandre gjennom sin gestalt i spillet, det kan være som en ridder 
med skinnende rustning og glødende aura eller som kvinnelig forførerisk skjønnhet med magiske 
krefter. Den fantastiske metaforen skaper en romantiserende og idealiserende ramme rundt 
møter som ofte fører til at folk forelsker seg inne i den virtuelle verden. 
 

The MMORPG relationship is inexplicably more romantic, more epic, more dramatic… 
[female, 16] 

 
 
4.2.10 Partnere og familiemedlemmer 
 
Mange av de som deltar i MMORPG gjør det sammen med en partner (ektefelle, samboer eller 
kjæreste) eller sammen med en slektning. 15,8 % av mannlige deltakerne og 59,8 % av de 
kvinnelige deltar sammen med partneren sin, mens 25,5 % av de mannlige deltakerne og 39,5 % 
av de kvinnelige deltar sammen med et familiemedlem – søsken, forelder eller barn. 
Undersøkelsen indikerer at deres online-forhold former og påvirker deres virkelige liv og at spillet 
til en viss grad lar dem utforske seg selv som individuelle personer og som par også utenfor 
spillet. 
 
For noen par forstørret og tydeliggjorde spillet deres individuelle forskjeller. Spillet reflekterte og 
forsterket forskjellene i parets individuelle forskjeller og verdenssyn. 
 

Our styles are totally different. For instance, I will rather play in a group just for 
company, even if the exp gain is minimal, whereas my partner tends to literally 
AVOID other players. I am often a pushy role-player, forcing others to RP or get out 
of my face. Thus I am unafraid of starting an argument, whether in /say, /tell or even 
/shout. This seems to make my partner very uncomfortable. For these reasons, if we 
are playing together we try very hard to compromise. However, I insist on having 
'solo' characters that I only play on my own. I tend to find his gaming style restrictive. 
[female, 23, engaged] 

 
I would say rather than having learned something new about him, it was more like it 
emphasized differences between us that I already knew about. He is very patient, I 
am very impulsive, etc. And these differences are a lot more apparent in a game 
situation. [female, 27, dating] 

 
For andre par ikke bare belyser MMORPG individuelle forskjeller, men deres felles deltagelse 
i spillet er også med på å forme og utvikle deres eget forhold. 
 

Like children who play dolls to explore social situations and different perspectives, 
EQ enables us to look at issues of dependence/independence, and gender perceptions. 
It's increased the equanimity between us, and brought us closer through exercises in 
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trust that transcend in game terms, class, level, and gender. We will discuss game 
scenarios and learn from each others perception (i.e., when to run). After 3 years of 
playing together we are a well-oiled machine, and can lead a group, follow or solo 
together or apart. [female, 34, married] 

 
Our relationship has definitely been enhanced. We're better now at working 
together towards goals. And we both really enjoy growing, learning and adventuring 
together. It's exciting to be involved in each other's triumphs. [female, 29, married] 

 
Foreldre og barn som deltar i spillet sammen viser et annet perspektiv på hvordan MMORPG 
kan påvirke eksisterende relasjoner. Mange foreldre fremhever at spillet gjør at de kan se 
deres barn i sosial omgang med mennesker på en måte som de ikke tidligere har hatt mulighet 
eller tilgang til i den virkelige verden. Spillet kan gi dem et innblikk i barnets identitet som de 
ikke kjente til fra før. 
 

I learned that my son is a very good strategist. I knew that to a degree before, but it 
has been eye opening to watch him lead a group. I did not know he had these skills. 
[female, 49] 
 
It added depth and clarity to many traits that I knew they had to see how they 
presented themselves in a different environment. Since I am pretty much removed 
from their circle of friends and can't watch them at school, EQ provides a window 
into their behavior outside of the house [female, 37] 
 
I found that my son handles himself in a very mature manner. (He's 13 now). I have 
also been told by many other players that know of our relationship how courteous 
and well spoken he is. [male, 49] 

 
Andre foreldre peker på at spillet gir dem en mulighet til å se hverandre på en annen måte enn 
det vanlige barn-forelder-forholdet. I spillet blir rollene til en viss grad snudd på hodet, eller i 
hvert fall er rollene mye mer likestilte enn de er i den virkelige verden. Og denne rollefordelingen 
bidrar til å påvirke og utvikle forholdet deres. 
 

I think it has enhanced our relationship, we both treat each other more like equals 
and partners in our private life. It is much easier to talk to her now and I have found 
her talking to me about much more of her life and ideas. [female, 40] 

 
Yes, playing EQ with my daughter has been very enjoyable, and I have learned more 
about my daughters personality as she treats me as a friend on EQ and not a parent. 
[female, 40] 

 
Undersøkelsen viser med andre ord at MMORPG ikke bare gir grobunn for nye relasjoner, men 
at det også på forskjellige måter bidrar til å utvikle eksisterende forhold i forskjellige retninger. 
 

4.2.11 Utforskning av roller og overføring av egenskaper 
 
Det vi har sett hittil har i følge Yee utfordret stereotypen om at deltakelse i MMORPG er en flukt 
fra den virkelige verden hvor spillerne antar helt andre identiteter enn de har i sitt virkelige liv og 
oppfører seg på en helt annen måte. Det undersøkelsen imidlertid viser er at folk utforsker sine 
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roller og eksperimenterer med varianter av sin egen personlighet hvor de utforsker andre 
egenskaper og sider av seg selv. 
 

In reality I'm an Army Officer, very assertive and aggressive. In MMORPGs I'm more 
like I wish I could be, quiet, introspective and sensitive of other's feelings. Taking on 
different roles has also taught me to 'walk a mile' in other shoes before judging - not 
useful as an army officer, perhaps, but very useful in becoming a quality human being. 
[male, 42] 
 
When I play my male characters, other male members of the party will listen to me 
better, take me more seriously. In my male form I could give orders and have them 
listened to, where as a female, my characters aren't always taken quite as seriously. 
Also, where my female characters were given many gifts by random players when 
they were young, I didn't see it happening with my males, which I didn't mind at all. 
I've enjoyed the higher level of "respect" for my abilities that seems to come with 
playing in a male body. [female, 22] 

 
Foruten å gi mulighet til å eksperimentere med egen identitet og atferd viser undersøkelsen at det 
også er mulig å utvikle egenskaper i spillet som overføres til egenskaper i den virkelige verden. I 
spillet gir det typisk personlig fremgang hvis spillere evner å samarbeide om et felles mål i en 
gruppe. Og der hvor mennesker samarbeider vil det alltid være behov for ledere som kan ta 
kommandoen og ta på seg ansvar overfor resten av gruppen. I krisesituasjoner og i planlegging av 
løsningen av avanserte oppgaver kreves det strategiske, logistiske, administrative egenskaper. Alt 
sammen egenskaper som gode ledere bør besitte. Ledere i spillet må også ha evnen til å motivere 
gruppen, takle negativ adferd, takle gruppekonflikter og oppfordre til lojalitet og konsistens i 
gruppen. Enda mer tydelig blir behovet for slike egenskaper i mer konsistente grupperinger som 
de såkalte guilds hvor det er et formalisert medlemskap og en rangorden. MMORPG gir mange 
muligheter for både kortvarige og langvarige oppgaver i forhold til å få erfaring i ledelse. 
 

I've never been one who is particularly comfortable with a leadership role in real life. 
In the game, friends and I left another guild that no longer suited us for various 
reasons and formed our own. I was approached by several of these friends to assume 
leadership of the guild and agreed, even though I was uncertain of my suitability. I've 
grown more accustomed now to directing various aspects of running the guild and 
providing a vision and leadership to the members. Follow-up and assertiveness now 
feel more natural to me even in real life. It has been an amazing opportunity to push 
myself beyond my boundaries and a rewarding experience. [female, 46] 

 
Dette synet deles av mange av deltakerne i undersøkelsen. 10 % hevder de har lært mye om å 
takle gruppekonflikter, motivere gruppemedlemmer, overtale andre og generelt sett bli en 
bedre leder, mens 40 % mente de hadde lært noe om det samme, men i mindre grad. 
 

4.2.12 Problematisk bruk 
 
I følge undersøkelsen brukte 8 % av deltakerne over 40 timer i uka på spillet, og 70 % hadde 
minst en gang spilt over 10 sammenhengende timer. Både kvalitative og kvantitative data viser at 
en liten, men signifikant gruppe lider av avhengighet16 og viser tegn til å trekke seg tilbake fra den 
virkelige verden. 

                                                 
16 http://www.computeraddiction.com/  
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I am addicted to EQ and I hate it and myself for it. When I play I sit down and play 
for a minimum of 12 hours at a time, and I inevitably feel guilty about it, thinking 
there a large number of things I should be doing instead, like reading or furthering 
my education or pursuing my career. But I can't seem to help myself, it draws me in 
every time. I have been out of work now for over a month and now find myself in a 
stressful, depressed state that is only quelled when I am playing EQ, because it's easy 
to forget about real world troubles and problems, but the problem is when you get 
back to the real world, problems and troubles have become bigger, and it's a bad, bad 
cycle. I've tried quitting seriously on several occasions. There are serious withdrawal 
pangs, anxiety, and a feeling of being lost and not quite knowing what next to do 
with yourself. [male, 26] 

 
50 % av deltakerne sier at de er avhengige av MMORPG. Det vil teoretisk si at det er cirka 2 
millioner mennesker som er avhengige av et enkelt spill som World of Warcraft. 15 % sier de har 
blitt sinte eller irriterte hvis de har blitt forhindret fra å spille. 30 % sier at de fortsetter å spille 
selv om de ikke synes det er spesielt gøy mer eller at de er frustrerte i forhold til spillet. 18 % sier 
at deres bruksmønster har gitt dem akademiske, helsemessige, finansielle eller parmessige 
problemer.  
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Femte kapittel 

5 Analyse 
 

5.1 Opptegnelser fra en studiecelle 
Første kapittel er bare prat; men i de to siste kapitlene produserer 
dette pratet en uventet katastrofe. 

F.M. Dostojevskij 
 
Store deler av skriveprosessen for denne oppgaven har foregått i min faste studiecelle på 
Bekkestua Bibliotek. Det betyr at rett utenfor døren min har jeg hele tiden hatt tilgjengelig en stor 
samling av bøker, cd-er og dvd-er og sist men ikke minst en pc med internett-tilgang. Og i denne 
samlingen har jeg funnet en del av de stemmer som jeg tror bidrar til å gi oppgaven sin betydning 
i et slags spill av konnotasjoner mellom de forskjellige stemmene. Jeg har forsøkt å la stemmene 
være selvstendige ved å ikke blande meg så mye inn, men latt de forskjellige teorier og de mer 
deskriptive partier tale for seg. Til gjengjeld har jeg viet hele femte kapittel til min egen stemme, 
og jeg har til hensikt å vise at de foregående kapitlene til sammen produserer, om ikke en uventet 
katastrofe, så i det minste en analyse som forsøker å forholde seg kontrapunktisk til de andre 
kapitlene og gjennom det skaper sin egen betydning. 
 
I denne analysen har jeg sett på to forskjellige muligheter dataspillet har som historieforteller 
og forvalter av en litterær arv. Den ene har jeg kalt Kratos-muligheten, og den andre har jeg 
kalt Armauer-muligheten. Tilsynelatende er de relativt like, de hører til samme tradisjon og de 
er begge begrenset av de rammer som Lev Manovich beskriver ved at de er en del av de nye 
medier, men de forholder seg til interaktivitet like ulikt som Tolstoj og Dostojevskij forholder 
seg til historiefortelling. Kratos beveger seg i en monologisk diskurs, mens Armauer beveger 
seg i en dialogisk diskurs. Navnene har jeg hentet fra de karakterer jeg selv har gestaltet i 
spillene. Kratos i God of War, og Armauer i World of Warcraft. 
 

5.2 Kratos-muligheten 

 

5.2.1 God of War som en del av de nye medier 
 
La oss gjøre et forsøk på å dissekere deler av God of War med Lev Manovichs teoretiske 
rammeverk som operasjonskniv og se om det gir oss et presist bilde av spillets natur og 
interaktive muligheter. For det første består spillet av moduler av numeriske representasjoner. 
Kratos grafiske fremtoning kan beskrives numerisk. Når han hugger med sverdet er det en 
matematisk funksjon som er oversatt og dekodet gjennom datamaskinen til å vise hans bevegelse. 
God of War består av tusenvis av slike numeriske representasjoner som er bundet sammen av 
annen numerisk kode. I sum utgjør alle modulene som er knyttet til Kratos bevegelser det sett av 
muligheter spilleren har til å styre ham. Men Kratos er variabel i det at hans sett av egenskaper 
forandres ut fra hvordan spilleren styrer ham. Han utstyres med nye bevegelsesmønstre og 
muligheter ettersom han opplever og utforsker omgivelsene sine. Hele God of War består av en 
rekke strukturerte numeriske elementer som oppfattes som forskjellige steder som Kratos må 
oppsøke. Sammensetningen og rekkefølgen, måten Kratos beveger seg mellom scenene er delvis 
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styrt av spilleren, og delvis styrt av den numeriske koden som ligger til grunn for spillet. Hvis vi 
ser på Armauer som et media-objekt, ser vi at han, i forhold til variabilitet, opptrer i tusenvis av 
variasjoner. Armauer er en av en mengde andre prester som vandrer rundt i World of Warcraft 
og som har et felles sett av egenskaper. Den store forskjellen består i hvordan de som gestalter de 
forskjellige prestene benytter seg av disse egenskapene og i sær hvordan de utvikler presten i 
forhold til prestens potensiale. Den store forskjellen mellom Armauer og Kratos ligger i at Kratos 
sett med egenskaper utelukkende er knyttet til bevegelse og kamp. Armauer har også egenskaper 
som er mer likt de menneskelige i tillegg, nemlig at han kan snakke og interagere med andre. Det 
er dette som gjør ham langt mer spennende enn Kratos, og som gjør at denne analysen primært 
vil handle om Armauers opplevelser i World of Warcraft og ikke Kratos. Men før vi forlater God 
of War og den greske mytologi skal vi se hva Kratos kan fortelle oss om sitt forhold til Lev 
Manovich, Generation Flash og en interaktiv tilnærming til vår litterære arv og tradisjon. 
 

5.2.2 Kratos og vår litterære arv 
 
William Shakespeare svelget Cristopher Marlow som en hval svelger en sild, men han tok med 
seg noen av hans ideer og foredlet og utviklet dem til sine egne. Han brukte gamle historier og 
myter, historiske hendelser og skapte med det en egen stil som verden aldri har sett maken til 
verken før eller senere. På samme måte har kunsten i forskjellige former hatt en egen evne til å 
sublimere annen kunst og forvandle den gjennom kunstnerens artistiske håndverk til noe nytt, 
noe annerledes enn det forgjengeren skapte. Da Goethe skrev Faust og oppfant en av 
litteraturens mest spennende skikkelser bygget han den på den mytiske skikkelsen Doktor 
Faustus som allerede var beskrevet i mange tidligere litterære sammenhenger, men Goethe skapte 
sin egen Faust som hadde en litterær kraft som overgikk sine forgjengere. Og sånn fortsetter det. 
Vår litterære arv ligger på ett eller annet vis til grunn for all senere skriving enten vi vil det eller 
ikke. Etter hvert som kunsten gikk over også i andre former fortsetter den med vekslende hell å 
forsyne seg grådig av den litterære arv. Når filmen gjør sitt inntog i kinosalene rundt omkring i 
verden går det ikke lang tid før store litterære verk adapteres og overføres til filmen. Og når den 
forpinte Sir Laurence Olivier17 plutselig står der med vinden i håret mens han skuer utover de 
stormfulle høyder og hører sin avdøde Catherines triste rop står vi med ett overfor en ny 
virkelighet i kunstens forhold til den litterære arv. Fra Emily Bronte skrev Stormfulle Høyder til 
Heathcliff gjør sin entre på lerretet har leseren av boka på et eller annet vis hatt et interaktivt 
forhold til Heathcliff. Og da tenker jeg på den type interaktivitet som Lev Manovich kaller 
tradisjonell eller klassisk interaktivitet. Emiliy Bronte gir leseren en beskrivelse av Heathcliff, om 
hans fysiognomiske særtrekk og fysikk og om hans handlemåter, adferd og interaksjon med andre 
skikkelser, men det var opp til leseren å sette sammen det bildet av Heathcliff slik som de så ham 
for seg, og fylle ut de hullene frøken Bronte hadde latt stå åpne. Inntil altså den unge Laurence, i 
1939, gestaltet rollen og feide all tvil av banen om hvordan Heathcliff egentlig så ut. Filmen som 
medium hadde i sine tidligere dager gjennom filmatiseringer og adaptasjoner et respektfullt  og 
direkte forhold til sine litterære kilder. Litterære verk ble gjengitt på film så nært opptil originalen 
som mulig. Men ettersom filmmediet modnet og filmene skapte sine egne symbolsystemer på helt 
andre premisser enn litteraturen hadde gjort, skapte filmmediet grobunn for en helt annen type 
interaktivitet, fortsatt i klassisk forstand, enn den litteraturen gjorde. Det Lev Manovich omtaler i 
sin artikkel om Generation Flash og som handler om at ny kunst oppstår ved å sample eller samle 
andre former for kunst, deler av kunstverk og sette det sammen til et nytt kunstverk i en slag 
remiks, har allerede skjedd i flere tiår innenfor filmkunsten. Den store forskjellen mellom 
filmkunstens og Flash-generasjonens forhold til re-miksingen er at der hvor Flash-generasjonen 
lar en ukjent bruker ta regien og sette sammen de forskjellige samplingene til en helhet, er det i 

                                                 
17 http://www.murphsplace.com/olivier/wh.html  
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filmen alltid en regissør i bakgrunnen som tar regien og påtar seg det kunstneriske ansvaret for 
resultatet. Så mens de tidlige filmatiseringer av litterære verk i noen grad med rette kan beskyldes 
for å ha fjernet den interaktive delen av verket som fantes i originalen, vokste det frem en ny type 
interaktivitet som blant annet utnyttet den muligheten filmens sammenblanding av forskjellige 
medier medførte. Luchino Visconti brukte Gustav Mahlers musikk i sin adaptasjon av Thomas 
Manns Døden i Venedig. I den ordknappe innledningen av filmen ser vi Gustav Aschenbach i 
Dirk Bogardes skikkelse som ankommer Venedig i Vaparettoen. Kameraet dveler ved hans 
plagede fjes akkompagnert av Mahlers adagietto fra hans femte symfoni. Der hvor Manns novelle 
brukte tekst og litterære virkemidler for å få frem den kamp som utspilte seg mellom de 
appolinske og dionyssiske krefter i Gustav Aschenbachs sinn gjør filmen det med bilder og toner 
i stedet. Adagiettoens indre kamp, den appolinske harpen som slår an tonen blir snart utfordret 
av dissonansene og det truende dionysiske lydbildet som søker sin utløsning og forsoning. 
Visconti har re-miksa Mann og Mahler, blandet det med sitt eget filmatiske utrykk og skapt sitt 
eget kunstverk. Han har skapt en type interaktivitet som består i at folk setter seg fore å tolke og 
forsøke å forstå sammensetningen av det totale kunstneriske uttrykket, sammenblandingen av 
mediene og deres helhetlige logikk. Nyere kunst er i økende grad preget av samplinger. ”Ny” 
musikk er satt sammen av bruddstykker av eksisterende musikk, film er satt sammen av 
bruddstykker av andre medier, det samme er tilfelle for musikkvideoer, installasjonskunst, teater 
(for eksempel Strindberg-oppførelsen på Nationalteateret høsten 2005, Hotell Strindberg, som 
var satt sammen av 3 tidligere Strindberg-stykker), innenfor litteraturen (Henrik Langelands 
Requiem består i all hovedsak av samplinger fra På sporet av den tapte tid) og så videre. De fleste 
kunstformer av i dag benytter seg i en eller annen grad av samplinger fra annen kunst. Men er det 
av den grunn noen større sjanse for at resultatet vil være av høy kunstnerisk kvalitet? Siden God 
of War sampler rått fra en av våre største kilder til litterær rikdom, den greske mytologi, skulle en 
ikke da tro at resultatet må bli uovertruffent. Sony Entertainment har brukt millioner av dollar på 
å foredle den litterære arv, med det siste innen teknologi og i en visuell verden som passer som 
hånd i hanske som skueplass for Kratos vrede. Er ikke det en garanti for at Sony sluker den 
greske mytologi som en sild sluker en hval og spytter det hele  ut som en moderne klassiker? Mitt 
svar er helt enkelt; overhodet ikke, og jeg skal forsøke å begrunne svaret i neste avsnitt. 
 

5.2.3 Kratos polyfoniske problem 
 
Som vi så i teoridelens avsnitt om dataspillets poetikk, er oppgaven til dataspill-kritikken å pakke 
ut de forskjellige typer media og deres diskurs innenfor dataspillet, og til slutt vise hvordan de er 
satt sammen til en kunstnerisk helhet. Dr. Geoffrey Rockwell låner denne tilnærmingen til 
dataspillet fra Bakhtins teorier om romanens poetikk. Bakhtin bruker Dostojevskijs romaner som 
eksempler, og beskriver deres mangfoldighet av selvstendige og forskjellige stemmer og 
bevisstheter som en sann polyfoni av lødige stemmer, som utgjør det fundamentale særtrekk i 
hans romaner. Den polyfoniske teknikk består i å flette intriger sammen og variere samme tema i 
forskjellige intriger i en dialogisk diskurs hvor de forskjellige stemmene er likeverdige og hvor 
helheten er udelelig. Kratos polyfoniske problem består i at han befinner seg i en monologisk 
diskurs hvor de respektive stemmer overhodet ikke er likeverdige, nettopp fordi det kun finnes 
en stemme; Kratos egen. Spillets univers blir utelukkende analysert gjennom Kratos ferd gjennom 
spillets verden, hvor han vokser seg sterkere og blir mer kunnskapsrik gjennom sine herjinger, 
nedslaktninger og møter med gamle greske guder som overfører noe av sin kunnskap og makt til 
Kratos. Det er primært gjennom Kratos møte med gudene at vi blir klar over spillets sampling fra 
mytologien og den greske tragediediktning når gudene forteller sine historier som er hentet fra 
den nevnte mytologi og tragedietradisjon. Når jeg sier at Kratos har et polyfonisk problem er det 
ingen antydning om at spillet av den grunn er uinteressant eller av lav kvalitet. Det er snarere en 
bekreftelse på det Lev Manovich antyder om at dataspillets historiefortelling er lik det antikke 
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Hellas diagesis – historiefortelling som er strukturert rundt en førstepersons romlige bevegelser, 
som er strippet for indre liv og psykologiske spenninger. Hvis vi betrakter God of War som et 
resultat av en adaptasjon av den diagesiske historiefortelling slik som Lev Manovich definerer 
den, får det en helt annen narratologisk betydning. For det første er det spillets kronotyp, den 
opplevelsen av tid og rom som binder det hele sammen, bygget opp eksakt som den greske 
tragedie; Vi møter først Kratos i nåtiden hvor han hopper ut fra Hellas høyeste fjell for å ta sitt 
eget liv. Deretter settes vi tre uker tilbake i tid og vår oppgave blir å avdekke de hendelser som 
har ført til at Kratos ønsker å begå selvmord. Formen er som en klassisk gresk tragedie. Den 
utspiller seg over et kort tidsrom i nåtiden, mens den kaster blikk tilbake i tid og avdekker 
sannheter som til slutt blir for mye å bære for den tragiske helt. Akkurat som Ibsen adapterte den 
greske tragedies form, hvor fortidens spøkelser innhenter nåtiden og avslører livsløgnen, har 
Sony adaptert den samme form. Også funksjonelt har Sony på glimrende vis adaptert den greske 
tragedies kjennetegn. For i sentrum av den greske tragedie står alltid den mektige helt som 
overstråler alle i kamp og dåd – men bak ham lurer også alltid dunkelt den visse død som vil rive 
ham bort og ut i tilintetgjørelsen. Akkurat slik er Kratos – han overgår alle, han er gudenes kriger, 
den mektigste og sterkeste, men vi vet hvordan det vil gå med ham. Spillets narrative grep er likt 
det tragiske, det avdekker skjebnen og utgangen allerede før det avdekker resten av historien. 
Interaktiviteten i spillet består i all hovedsak av å avdekke den historie som ligger til grunn for 
selvmordet. Dette skjer ved å drepe drager og andre fiender, det skjer ved å forflytte seg på 
forskjellig vis som å gå, løpe, svømme, balansere og klatre. Alt dette er ferdigheter som utvikles 
og forbedres etter som spillet utvikler seg. For å avdekke historien er det nødvendig å holde seg i 
live, og for hver duell Kratos vinner, for hvert fremskritt han gjør, blir større deler av historien 
avdekket. Det vil med andre ord si, at fortellerteknisk er hele historien allerede ferdig fortalt, det 
er bare opp til Kratos å avdekke den. Kratos har i så måte ingen selvstendig mulighet til å påvirke 
historien, og som spiller har vi da heller ikke selv noen mulighet til å påvirke den. Lev Manovich 
hevder at interaktiviteten i dataspillet gjør at spilleren kan velge sin vei og hvilke elementer som 
skal vises og på den måten blir medforfatter og dermed skaper sitt eget unike ”verk”. Selvfølgelig 
er God of War et unikt verk, det forteller en unik historie som vi har sett er basert på og inspirert 
av tidligere verker, og for skaperen av spillet er det et unikt verk. Men skaperen blir som acteuren 
i den monologiske diskurs enerådende og allvitende. Og skaperen vet selvfølgelig alt om de andre 
karakterene som helten kommer i kontakt med også. Hvis vi som spiller lurer på hvem guden 
Ares var og hva han sto for gir spillet oss svaret i form av de tanker skaperen av spillet har 
programmert inn i karakteren Ares. Dermed blir hele den greske mytologien som spillet baserer 
seg på forklart innenfor konteksten av spillet slik at den kan passe inn i historien. Alle 
assosiasjoner og klassisk interaktivitet er på den måten interne i spillet, spilleren blir bedt om å 
oppfatte strukturen til en annen persons hjerne som sin egen og slipper å gå til andre kilder for å 
lære om mytologien. Den enkelte spiller skaper ikke sitt eget unike verk, men avdekker den 
allvitende skapers historie og intensjon i spillet. Så mens Kratos stuper nedover mot dødsriket er 
det like greit å forlate ham og stifte nærmere bekjentskap med den slagferdige presten Armauer 
som befinner seg i en helt annen verden – World of Warcraft. 
 

5.3 Armauer – muligheten 
 
Mens det jeg kalte Kratos-muligheten representerte dataspillets muligheter innenfor den 
monologiske diskurs, representerer det jeg kaller Armauer-muligheten dataspillets, eller mer 
presist MMORPGs muligheter innenfor den dialogiske diskurs. Der hvor God of War avdekker 
en allerede fortalt historie, er det ikke på langt nær noen tilsvarende historie i World of Warcraft. 
Selvfølgelig er det et rammeverk og en historie som ligger til grunn for den verden spillet foregår 
i, men i all hovedsak er det spillerne som er medforfattere til historiene ved sine handlinger og 
interaksjoner i spillet.  
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5.3.1 Armauer og vår litterære arv 
 
Vi har sett hvordan utviklerne på Sony tok med seg arven fra både litteraturen og andre medier 
da de skapte God of War. De brukte historier og myter rått i sin digitale representasjon av Kratos 
kamp med gudene. Spillet har også en visuell representasjon som er imponerende, og når jeg 
søker på nett i anmeldelser av spillet, kan jeg lese om grafikken at den for det første er megabra, 
gigantisk, forbløffende og så videre, men til min overraskelse skal den også være naturtro, 
realistisk og virkelig. For min egen del har jeg dessverre aldri sett en kyklop eller en sirene i 
virkeligheten. Jeg har heller ikke opplevd den tiden hvor menn løp rundt i underbuksa og fektet 
med sverd. Men hvordan kan det da ha seg at God of War kan være realistisk?  
 
Figur 3: "Realistisk” bilde fra God of War 

 
 
Det baserer seg selvfølgelig på en forestilling om hvordan vi tror det må ha sett ut den gang 
gudene steg ned til jorden og involverte seg i våre liv. Og forestillingen stammer fra Homer og de 
greske antikke diktere. Senere har billedkunstnere, kostyme- og scenemakere på teateret og etter 
hvert filmmakere og andre kunstnere til sammen formet et bilde som representerer vår visuelle 
kunnskap om den greske mytologi. Derfor kan vi si, på bakgrunn av denne kunnskapen, på 
bakgrunn av hva vi vet etter tusener av års kunstneriske inntrykk, at God of War gir en realistisk 
fremstilling av den greske mytologis visuelle fremtoning.  
På en litt annen måte forholder World of Warcraft seg til den litterære arv. World of Warcraft 
gjør ikke noe forsøk på å fortelle en historie på egne premisser slik som God of War. World of 
Warcraft skaper i stedet et samfunn og en rekke oppgaver som samfunnets innbyggere kan velge 
å løse. Men det er ingen regler for at spilleren må løse slike oppgaver for å avdekke en historie. 
Derimot har skaperne av World of Warcraft brukt den litterære arv til å bygge opp et samfunn 
som skal være mest mulig likt det middelalderske samfunn, selvfølgelig med fantastiske innslag 
som stammer fra ridderromaner hvor drager og andre monstre var mer vanlig enn i det virkelige 
middelalderske samfunn. Alt vi vet om middelalderen kan føres tilbake til de litterære 
nedskrivninger som opp gjennom tidene har blitt sublimert inn i menneskenes bevissthet og i 
tillegg dannet grunnlag for nye skriftlige arbeider eller i den senere tid andre former for kunst, 
som til sammen har vært med på å forme vår oppfatning av hvordan livet i middelalderen 
egentlig var. Når jeg leser Bakhtin tolker jeg det dit hen at han ser på rennesansens diktning, 
representert ved Bocaccios ”Dekameronen”, Rabelias roman om Gargantua og Pantagruel, 
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Cervantes ”Don Quiote” og Shakespeares dramaer og komedier som et slags snapshot av et 
paradigmeskifte innen litteraturen. Den folkelige latterkultur har eksistert i uoffisielle former i 
folkekunsten og i livssfæren på markedsplassen, i karnevalsfeiringer og lignende. Og så, under 
renessansen skjer det unike tilfellet at latteren i sin mest radikale, universelle form en eneste gang 
i historien presser seg frem fra folkedypet sammen med det folkelige språket og tar plass i den 
”høye” litteraturen og spiller en avgjørende rolle i verkene til renessansens store forfattere. Dette 
skjer i en periode hvor skillet mellom den offisielle og den uoffisielle litteraturen er i ferd med å 
falle ved at det offisielle språk balanserer på en line mellom latinen og folkespråket og ved at det 
offisielle og det uoffisielle liv er i ferd med å smelte sammen. Så i dette språkets paradigmeskifte 
hvor latinen står for fall møtes den folkelige latterkultur med litteraturens og ideologiens høyeste 
nivåer og skaper ikke bare en utrolig litterær kraft, men også et ”snapshot” hvor folket og de grå 
massene spiller en vesentlig rolle i tilblivelsen av litteraturen og samtidig gir oss et innblikk i deres 
liv. 
 

Et helt årtusen av uoffisiell folkelig latterkultur brøt inn i renessansens litteratur. Denne 
tusenårige latter ikke bare befruktet litteraturen, men ble selv befruktet av den. […] I 
Rabelais person ble middelaldernarrens ord og masker, de folkelige 
karnevalsforlystelsene, den demokratiske geistlighetens friske parodier og traverstier, 
markedsgjøglerens tale og gester, alt ble forent med humanistisk lærdhet, med vitenskap, 
og medisinsk praksis, med politisk erfaring og kunnskapene til en mann [..] som var vel 
innviet i all verdenspolitikkens spørsmål. [Bakhtin, 2003, side 45] 

 
Senere, etter at en ny offisiell sfære etablerte seg falt latteren igjen dypt ned i hierarkiet til det 
folkelige planet og forsvant fra den høyverdige kulturen.(Figur 3).  
 
 
Figur 4: Den folkelige latterkultur møter det høyverdige i rennesansen 
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I det syttende århundre skapte Descartes det nye rasjonalistiske uttrykk, og den nye offisielle 
kultur var forskjellig fra den kirkelig-føydale kultur, men den var like gjennomtrengt av autoritært 
alvor. Den groteske lattertradisjon mister sin innflytelse, selv om den fortsetter å overleve i 
komedier, satirer, og i en spesiell form av  romanen hvor den kommer til uttrykk i en egen 
dialogform fra dagliglivet som senere utvikler seg til det Bakhtin kaller den polyfoniske roman. På 
det viset overlever ”bildet” vi har av middelalderen gjennom den litterære kanon. Rabelais, 
Shakespeare, Bocaccio og Cervantes er en del av den litterære arv som ettertiden må måle seg 
med. Det er disse forfatternes verker som blir lest og som former bevisstheten til mennesket opp 
gjennom tidene og som senere skulle danne grunnlaget for den dialogiske diskursen som 
Dostojevskijs romanfigurer beveger seg i. Og når skaperne av World of Warcraft skulle lage et 
virtuelt univers som skulle fungere som en middelaldersk møteplass er det nettopp dette ”bildet” 
av middelalderen som danner utgangspunket for spillet. Også spillerens ”bilde” av middelalderen 
er formet av den samme  tradisjon siden all litteratur og annen kunst om epoken bygger på den 
samme litterære kanon. Dette resulterer i at spilleren som går inn i World of Warcraft er 
forberedt på hva som venter. Film på tv og kino, litteratur og andre spill har formet bevisstheten 
til spilleren opp gjennom årene. Men inntil nå har vi vært passive tilskuere. Med World of 
Warcraft og lignende spill er sirkelen sluttet. Folkemassene kan igjen finne veien tilbake til de 
middelalderske markedsplassene. De kan for første gang gjenoppleve den folkelige latterkultur 
som har vært bevart i bøkene og i kunsten helt siden Rabelais fanget den opp i et ”snaphot” i sine 
romaner om Gargantua og Pantagruel. Hvis det fortsatt er noe latter igjen i det digitale ekkoet av 
det opprinnelige karnevalet. 
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Figur 5: Fra middelalder til MMORPG 
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Figur 4 illustrerer poenget: 
1. Først lever mennesket i middelalderen. Rabelais fanger bildet av dette livet i sin roman 

om Gargantua og Pantagruel. 
2. Mens mennesket spaserer til godstolen og glemmer hva som egentlig skjedde i 

middelalderen overlever minnet om det i stadig nye gjenfortellinger som er basert på den 
litterære kanon. 

3. Mennesket tar senere til seg denne kunnskapen gjennom å lese bøker, se på tv, se filmer 
og etter hvert også spille spill. 

4. Når mennesket går inn i MMORPG er det allerede forberedt på hva som venter. 
Bevisstheten om middelalderen har overlevd gjennom inntrykk fra de forskjellige medier. 

 
 
Figur 4 og punktlisten som forklarer den er selvfølgelig en forenkling av virkeligheten. 
MMORPG er ikke noen blåkopi av verken Rabelais roman eller livet i middelalderen. Disse 
forskjellene vil jeg komme tilbake til i neste avsnitt, men før jeg forlater figuren vil jeg også 
påpeke at det er mulig å lese den som en ring som er sluttet. Først ser vi at livet i middelalderen 
blir fanget opp og karnevalisert, på den måten finner det sin plass og blir adaptert inn i 
litteraturen. I litteraturen overlever bildene av dette livet i over tusen år. Siden blir det adaptert 
inn i annen litteratur og andre medier, helt til vi for noen år siden ser at det igjen trekkes ut av 
kunsten og over i et samfunn igjen. Og det er litteraturens og kunstens fortjeneste at vi har den 
kunnskapen som skal til for å lage et virtuelt samfunn som i natur ligner på det samfunnet som en 
gang ble karnevalisert inn i litteraturen av blant andre Francois Rabelais. Men det er skaperne av 
MMORPG som gjør de første vellykkede forsøk på å bringe samfunnet tilbake til folket, som gjør 
at millioner av mennesker igjen kan møtes i det jeg har valgt å kalle ”Vår tids karneval”. 
 

5.3.2 World of Warcraft – vår tids karneval 
 
La oss prøve å se for oss to mennesker, vi kan kalle dem Francois og Jean Paul. Francois levde 
under middelalderen, mens Jean Paul lever i dagens samfunn. Francois var tynget av 
middelalderens alvor. Hans hverdag var preget av å følge de strenge offisielle regler i forhold til 
religion, arbeid og skole. Latteren var nektet adgang til de ideologiske sfærer og de offisielle rom 
for kommunikasjon han beveget seg i. Men Francois var ikke alene om å ha det slik. Alvoret 
preget hele folket, og de hadde etter hvert funnet en utvei, et pusterom hvor de for en tid kunne 
leve utenfor den offisielle sfære. De kledde seg ut med masker for å skjule sin tilhørighet til det 
offisielle samfunnet og de kastet seg ut i karnevalet og livet på markedsplassen hvor nesten alle 
middelalderens mennesker møttes anonymisert og utenfor sin plass i det offisielle hierarkiet. Her 
kunne de leve for en tid i en verden som var preget av gjøgleri, ordkomikk, munterhet og fremfor 
alt den latter de ikke fikk lov til å le i det offisielle liv. 
 
Jean Paul har også funnet sitt pusterom, sitt liv utenfor det offisielle. Hver natt ikler han seg en 
digital maske og kaster seg ut i en virtuell verden utenfor det offisielle liv, et sted hvor alle 
virkelighetens hierarkier er opphevet. Dette er hans møteplass, hans karneval. Et karneval hvor 
store deler av befolkningen møtes til fest, til samtale og til nye oppgaver som skal løses i lag. Men 
om det er et pusterom fra alvoret som preger hverdagen hans, om det er et sted hvor ekkoet av 
den middelalderske latter fortsatt kan høres, det er ikke like sikkert. Det som er viktig å merke seg 
i første omgang, er likheten mellom disse fenomenene, som vi skal se på i de neste avsnitt. 
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Karnevalets grunnmotiver og byggeklossene i World of Warcraft 

 
Når jeg skriver at World of Warcraft er vår tids karneval antyder jeg også at jeg sammenligner 
World of Warcraft med det som var grunnmotivene og inspirasjonen til Rabelais roman, og ikke 
nødvendigvis i like stor grad selve romanen. Det er et viktig skille mellom disse. Bakhtins 
Rabelais-bok handler i stor grad om hvordan Rabelais har brukt karnevalet, skillet mellom det 
offisielle og det uoffisielle, livet på markedsplassen og den folkelige latterkultur og overført dette 
til litteraturen. Dette livet var hans byggeklosser, hans rammeverk for fortellingen. Dermed 
bruker Bakhtin mye plass på å beskrive nettopp livet som det var i middelalderen og tidlig 
renessanse. Til dette bruker han helt andre kilder enn Rabelais selv, nemlig en betydelig samling 
skriftlig materiale fra tiden før Rabelais roman kom ut. Når vi ser på historiefortellingen i World 
of Warcraft, ser vi at den er todelt. For det første er samfunnet der befolket av forskjellige 
skapninger som er programmert inn i spillet. De setter i gang historier ved å gi spilleren oppgaver, 
eller de er selv en del av oppgaven for eksempel ved at de forsøker å forhindre at spilleren løser 
oppgaven, eller ved at oppgaven rett og slett går ut på å overvinne dem. Spillets verden er bygget 
opp av en blanding av det sannsynlige og det usannsynlige. Det fins mennesker, men det fins 
også drager og gnomer. Det fins en virkelighetsnær verden med skog og sjøer, men det fins også 
en underverden hvor alle er levende døde. Menneskene kan gå og snakke, men de har også 
egenskaper som vanlige mennesker ikke har. For eksempel kan de stå opp fra de døde. Det er 
mange likheter her mellom World of Warcraft og Rabelais roman, hvor usannsynligheter også har 
en sentral plass, men det er kanskje like mange ulikheter. Det som i større grad er likt, er de 
grunnmotiver som begge bruker, og som Bakhtin beskriver i Rabelais-boka. Disse byggeklossene 
ligner i all vesentlighet på de Rabelais brukte. Hver for seg leverer World of Warcraft og Rabelais 
roman en tolkning av grunnmotivene og en historie hvor grunnmotivene utgjør scenen for 
handlingen.  
 
Som vi har sett er det et skille mellom Rabelais roman og de motiver som ligger til grunn for den. 
En gjennomgang av noen av disse motivene vil belyse de største likhetene mellom disse 
grunnmotivene og World of Warcrafts verden. Jeg tar utgangspunkt i Bakhtins beskrivelser av 
samfunnet i middelalderen fra Rabelais and His World(Bakhtin, 1984) i min sammenligning. 
Deler av stoffet er hentet fra Bakhtins egen introduksjon til boka som kanskje er den mest 
lettforståelige og konsise  introduksjon vi har til Bakthins eget verk. Introduksjonen er dessverre 
redigert bort i den norske forkortede utgaven. 
 

Skillet mellom det offisielle og det uoffisielle liv 

 
[…] they built a second world and a second life outside officialdom, a world in which 
all medeival people participated more or less, in which they lived during a given time of 
the year. [Bakhtin, 1984: 6] 

 
Livet på markedsplassen og i karnevalsfeiringene markerte et skille for middelalder-mennesket. 
Deler av året forlot de den offisielle verden og gikk inn i en annen, uoffisiell verden. På samme 
måte ser vi at mennesker i dag i store deler av året deltar i den virtuelle verden som er 
representert i World of Warcraft. Undersøkelsen til Nicholas Yee viste at den demografiske 
sammensetningen av deltagerne i MMORPG representerte personer med forskjellig bakgrunn 
med en alder fra 11 til 68 år. I gjennomsnitt brukte disse 23 timer i uka (over en halv normal 
arbeidsuke) på spillet og 60 % av dem hadde spilt minst 10 timer i strekk. Det betyr at de, i likhet 
med middelalder-mennesket, lever et liv utenfor det offisielle som strekker seg over en bestemt 
tid av året. Forskjellen fra middelalderen er at det skjer hyppigere og i de fleste tilfeller over 
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kortere tidsperioder. Bakhtins utsagn fremhever at middelalder-menensket ”bygget” en annen 
verden og et annet liv. Det er fort gjort å se seg blind på det enorme arbeidet som er lagt ned i et 
spill som World of Warcraft i forhold til grafikk, lyd, animasjoner, virtuelle landskap og så videre 
og  tro at det er skaperne av spillet som har ”bygget” en annen verden og et annet liv. Selvfølgelig 
stemmer dette til en viss grad, Blizzard har 25.000 ansatte som jobber med spillet, men som jeg 
ser det, har de bygget en skueplass,  eller en arena som gir rom for at menneskene som befolker 
spillet kan skape en ny verden og et annet liv. Det er relasjonene mellom menneskene, deres 
handlinger og utforskning av arenaen som gir liv til spillet. 
 

[…] it marked the suspension of all hierarchical rank, priveliges, norms and 
prohibitions. […] People where, so to speak, reborn for new, purely human relations. 
…This temporary suspension, both ideal and real, of hierarchical rank created during 
carnival time a special type of communication impossible in everyday life. …a spescial 
form of marketplace speech and gesture, frank and free, permitting no disance between 
those who come in contact with each other. (Bakhtin,1984:10) 

 
Bakhtin hevder med andre ord at karnevalet og livet på markedsplassen opphevet skillet som var 
mellom mennesker i det offisielle liv, og at opphevingen førte til at det utviklet seg et eget språk 
og en egen omgangsform som aldri kunne ha eksistert i det offisielle. Under dekke av masker 
kunne middelalder-menensket tre inn i karnevalet uten de forutsetninger som var knyttet til deres 
virkelige liv. I World of Warcraft er dette skillet ytterligere oppløst. Spilleren ikler seg ikke bare en 
digital maske eller drakt som skjuler ansiktet og kroppen; i det spilleren logger seg på fjerner hun 
også hele sin fysiske tilstedeværelse og erstatter den med en digital representasjon inne i spillet. 
Dette markerer enda tydeligere at spilleren er gjenfødt, og klar for nye relasjoner i spillet. 
Undersøkelsen til Nicholas Yee viste at relasjonene som blir skapt inne i spillet for 40 % av 
mennene og for over 50 % av kvinnene oppleves som like viktige som de relasjoner de har i 
virkeligheten. Men hva er det som fører til at relasjonene blir så sterke i den anonymiserte 
virtuelle verden. Jeg hevder at det bygger på to viktige forutsetninger som kan avledes fra 
utsagnet til Bakhtin. For det første er det som karnevalet var, en helt annen 
kommunikasjonskanal, en ”spesiell type kommunikasjon som er umulig i hverdagen”, og for det 
andre er det helt andre forutsetninger for å skape relasjoner her enn i den virkelige verden. I 
middelalderens karnevalskultur var dette forbundet med opphevelsen av hierarkiet, som igjen 
førte til de ”rene menneskelige” relasjoner som Bakhtin kaller det. Vi skal se på disse to 
forutsetningene i forhold til World of Warcraft. 
 

Kommunikasjon i World of Warcraft og MMORPG 

 
Kommunkasjon i World of Warcraft foregår ved at spillere chater med hverandre. De kan snakke 
vanlig, de kan snakke til utvalgte grupper, de kan hviske til enkeltpersoner og de kan skrike ut til 
alle som er i nærheten.  
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Figur 6: Prat og gester i World of Warcraft 

 
 
De kan også gjøre 81 forskjellige gester som å gråte, le, prompe, danse, smile og så videre. Mer 
avanserte brukere kan kommunisere over bredbåndstelefon slik at de kan snakke sammen med 
sine egne stemmer. Ingen av disse gestene er unaturlige eller usannsynlige, ethvert menneske kan 
utføre dem i det vanlige liv, men de fleste har helt klare grenser for hvor frie de er i dagliglivet. I 
World of Warcraft er langt flere sider av kroppens eget tegnsystem tatt i bruk i en mer fri 
omgangsform. Igjen ser vi parallellen til livet på markedsplassen med en lett og fri tone hvor 
bannord, obskøniteter og lav ordkomikk ble blandet sammen med lærdhet og farse. I World of 
Warcraft blir det ikke ansett å være uhøflig å stille seg opp ved siden av eller sammen med en 
gruppe som er i samtale og høre etter hva de prater om. På den måten lærer nye spillere seg fort 
sjargongen og omgangsformen i spillet. Som vi ser av eksempelet fra Yees undersøkelse; 
 

After many weeks of watching I found myself interested in the interactions between 
people in the game, it was totally absorbing!!!! The fact that I was able to immerse 
myself in the game and relate to other people or just listen in to the 'chatter' was 
appealing. [female, 34] 

 
Det som slo meg da jeg tok mine første skritt i spillet som presten Armauer, var hvor lett jeg kom 
i snakk med andre mennesker. Allerede første dag fikk jeg henvendelser fra andre karakterer som 
også var i en tidlig fase av spillet, og ble jeg invitert med i små grupper som skapte enkle 
fellesskap.  
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5.3.3 Relasjoner i World of Warcraft og latteren som forsvant 
 

Mennesket tenker, Gud ler 
Jødisk ordtak 

 
Milan Kundera lar seg inspirere av denne talemåten i sin Tale i Jerusalem: Romanen og Europa, fra 
Romankunsten (Kundera 1986), hvor han forestiller seg at Rabelais en dag fikk høre Guds latter, 
og at det var slik ideen om den første store, europeiske roman oppsto. Han liker å tro at det var 
slik romankunsten kom til verden, som et ekko av Guds latter. Videre stiller han spørsmålet om 
hvorfor Gud ler når han ser det tenkende mennesket. Og gir selv svaret i at jo mer menneskene 
tenker, jo mer fjerner den enes tanke seg fra den andres, og endelig fordi mennesket aldri er det 
det tror det er. Når mennesket går ut av middelalderen blir de møtt av denne situasjonen som er 
grunnleggende for mennesket: Don Quixote tenker og tenker, men allikevel unnviker sannheten 
om ikke bare livet, men og hans eget liv ham. De første europeiske romanforfattere så og 
oppfattet denne situasjonen, og med det skapte de en ny kunstart, nemlig romankunsten.  
Rabelais oppfant mange ord som senere har gått inn i det franske og andre språk. Et av disse var 
agélaste, som er hentet fra gresk og betyr: den som ikke ler. Rabelais hatet agelastene, og beklaget 
ofte at de var så grusomme mot ham, så grusomme at de nesten fikk ham til å slutte å skrive. I 
Forrådte testamenter (Kundera, 1994) viderefører Kundera motivet fra talen i Jerusalem i bokas 
første del, Den dagen da vi ikke lenger ler av Panurge. Kundera forteller om den gang han som 
tjueåring lå på en sovesal for arbeidere med Rabelais roman under senga. Arbeiderne var 
nysgjerrige på boka og han leste for dem historien om den gang Panurge forelsket seg i en dame 
han ville ha for enhver pris. Under gudstjenesten overøser han henne med de mest hårreisende 
obskøniteter, og da hun ikke vil ha ham, hevner han seg med å spre sekret fra en brunstig bikkje 
over klærne hennes. Når damen forlater kirken løper de seks hundre tusen og fjorten hunder i 
egnen etter henne  og pisser på henne. Selv om arbeiderne som ville høre historien gang på gang 
var folk med konservativ bondemoral i følge Kundera, fantes det ikke noen fordømmelse av den 
verbale og urinale trakassøren i latteren deres. De elsket Panurge så mye at de kalte opp en av 
kameratene etter ham. Ikke en skjørtejeger eller en bølle, snarere en blyg mann som skammet seg 
over å vise seg naken i dusjen. Arbeiderne ropte ”I dusjen Panurge, ellers vasker vi deg i 
bikkjepiss”. I følge Kundera var det en vakker latter som gjorde narr av kameratens blyghet, men 
som også uttrykte en henrykt ømhet for denne blygheten. De var henrykt over Panurges 
oppfinnsomhet, men de var like henrykt over hvordan kvinnen straffet ham tilbake, med sin 
kyskhet. Så hvem var det de sympatiserte med? Med blygheten? Med utukten? Med Panurge? 
Med damen? Med hundene som fikk pisse på en skjønnhet? Humoren er, i følge Kundera, ”det 
guddommelige lysglimt som avdekker verden i dens moralske tvetydighet og mennesket i dets 
dype mangel på evne til å dømme andre. Humoren er beruselsen over alt det menneskeliges 
relativitet, den underlige gleden som skyldes vissheten om at det ikke finnes noen visshet.” Men 
humoren er også den moderne ånds store oppfinnelse, den har ikke alltid vært der, og den vil ikke 
være der for alltid. Kundera avslutter med en dyster profeti; 
 ”Hjertet snører seg sammen i brystet mitt når jeg tenker på den dagen da vi ikke lenger ler av 
Panurge”. 
 
Vi har sett at det er mange likheter mellom Rabelais middelalderverden og den virtuelle verden 
som World of Warcraft utspiller seg i. I innledningen til denne oppgaven bemerket jeg at Mikhail 
Bakhtins teorier om de bakenforliggende symbolsystemene til Rabelais roman i sin tid sendte 
litteraturvitere rundt om i verden ut på leting etter liknende nedslag av karnevalet og 
lattertradisjonen i sin egen litterære tradisjon, og at jeg på samme måte ville se etter slike nedslag i 
dataspillet. Det som slår meg er at til tross for de mange paralleller jeg har funnet, har jeg ikke sett 
noe som tyder på at det eksisterer en latterkultur i World of Warcraft eller andre MMORPG som 
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er vesentlig for spillerne som deltar. Tvert i mot, er det snarere alvoret som preger spillet og 
spillerne. I undersøkelsen til Nicholas Yee ser vi også at de positive opplevelsene folk har hatt i 
spillet, de som de opplever som sterkere enn opplevelsene fra det virkelige liv, ikke er forbundet 
med latter og glede, de er snarere forbundet med offer, lojalitet, svik, selvrespekt og angrep på 
egen integritet. Vi ser også at spillerne er seriøse, de lærer om sosiale relasjoner og om 
økonomiske transaksjoner. Noen eksperimenterer med å starte selskap inne i spillene for å teste 
de økonomiske grensene og mulighetene, andre ser spillet som en mulighet til å utforske sider av 
mennesker de har relasjoner til i det virkelige liv. Andre prøver ut lederegenskaper som de ikke 
får realisert ellers. De forsøker å takle gruppekonflikter, negativ atferd i grupper, de planlegger 
løsninger på oppgaver, både langvarige strategiske planer og raske beslutninger i stressede 
situasjoner. I forhold til relasjoner som dannes i spillet, karakteriserer spillerne dem som mer 
intime, mer intense og mer varige enn i den virkelige verden. Og dette er ikke på grunn av at de 
ler eller har det gøy sammen. Det som bringer dem sammen er det seriøse og alvorlige, kriser og 
situasjoner som løses sammen og som bringer dem nærmere hverandre. Fra undersøkelsen til 
Nicholas Yee så vi at en spiller mente spillet gjorde en fantastisk jobb ved å føre mennesker 
sammen og inn i disse situasjonene, at den virkelige verden sjelden gir slike muligheter. Vi 
opplever ikke slike liv-eller-død-situasjoner  utenfor spillet. Og dermed oppstår ikke de samme 
bånd som vi ser i spillet. En kvinne fremhever at i spillet er det ingen som ”klager over jobben 
eller andre meningsløse ting”. Dette utsagnet leser jeg nærmest metonymisk som et uttrykk for 
hvordan synet på livet i den vestlige spill-verden har snudd seg siden middelalderen. Ja, vi finner 
nesten alle trekk fra middelalderens karneval og livet på markedsplassen med den frie form for 
kommunikasjon og opphevningen av hierarkiene i World of Warcraft. Men vi finner ikke latteren. 
I vår tids karneval har vi har sluttet å le av Panurge. Der hvor middelaldermennesket søkte en 
motvekt mot alvoret og en plass hvor latteren hadde rett til å være, der søker den digitale spilleren 
en motvekt mot noe helt annet, nemlig lettvintheten og det meningsløse, mangelen på 
utfordringer mangelen på liv-eller-død-situasjoner og mangelen på alvoret. Catherine Beavis gjør 
liknende funn i sin undersøkelse om hvordan unge mennesker tilegner seg kunnskap hvor hun 
peker på det skillet som har oppstått mellom hvordan skoleelever forholder seg til tekster i og 
utenfor skolen. På skolen er det de trykte medier, mens utenfor er det helt andre former for tekst 
som er en kompleks blanding av flere medier. Det er spill hvor historier blir fortalt gjennom en 
energisk og forpliktende  global deltagelse. Hun peker på at barn ned i femårsalderen lærer seg 
sammensatte og høyt utviklede mytologier og symbolsystemer gjennom spill som Pokemon og 
Magis Cards, og at deres forventninger til lesing og læring er av en helt annen art enn tidligere. 
Knut Kaldhol, som ble intervjuet i forbindelse med Aftenpostens artikkel ”Et liv med drager”, 
forteller at han er lei av skolen, og at jobben ikke gir ham noen utfordringer, men om spillet 
derimot kan han fortelle: 
 

Her er det utfordringer hele tiden. Du jobber sammen med motiverte folk som vil klare det 
samme som deg. Det er mye morsommere enn å sitte på en skolebenk og jobbe med ting 
som er altfor lette sammen med folk som ikke er interessert. Den første gangen vi tok 
Onyxia, var det massevis av hyling og skriking over teamspeak (spillets bredbånds- 
telefonkonferanse, red. anm.). Du ser ikke det samme på skolen hvis klassen når over fire i 
snitt på en norsk stil. 
 
Vi har et samfunn som faktisk kan støtte opp under at en snylter som meg kan bruke et 
helt år på bare å gjøre ting jeg har lyst til, sier han. 
 

Knut Kaldhol 
 

Knut har kuttet ut å gå på fester i helgene. Det er da de viktigste raidene foregår. Å bryte en 
avtale i spillet er helt utenkelig. Han har lagt på seg noen kilo og sover det meste av dagen. Han 
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forlater sjelden huset og har sluttet å se etter jenter. Paradoksalt nok blir sjansen for at spilleren 
opplever utfordringer eller liv-eller-død-situasjoner i det virkelige liv mindre og mindre for hver 
time som forsvinner inn i spillet. For hver time som forsvinner inn i spillet renner pengene inn til 
Blizzard som kan gjøre Onyxia sterkere og smartere, så det tar lengre tid å drepe henne. 

5.3.4 World of Warcraft som polyfonisk kunstverk 
 
 
Mikhail Bakhtins teorier om den polyfoniske roman eksemplifiseres blant annet med de 
forskjellige karakterene i Dostojevskijs romaner  og med hvordan disse er subjekter for sin egen 
diskurs og ikke bare romanens og forfatterens. Og at det er den mangfoldigheten av selvstendige og 
forskjellige stemmer og bevisstheter, som utgjør det fundamentale særtrekk i Dostojevskijs romaner. Disse 
stemmene kombineres i en gitt begivenhets enhet til det kunstverket Bakhtin kaller den 
polyfoniske roman og som skaper sin mening gjennom dialogen mellom de selvstendige 
stemmene. Forfatteren fremstår da snarere som en tilrettelegger for at dialogen skal kunne 
avstedkommes, og fjerner seg til en viss grad etter at scenen er satt. På tilsvarende måte er det 
mulig å sammenligne de narrative grep Dostojevskij gjør i romanen, med det som skjer når 
Blizzard tilrettelegger for at spillerne i World of Warcraft skal kunne settes i kontakt med det 
universet spillet foregår i og med de andre spilleren som deltar, og at det nettopp er i dette møtet, 
i dialogen mellom spillerne som utgjør det fundamentale særtrekk i World of Warcrafts og andre 
MMORPGs for øvrig. Hvis jeg da skal analysere World of Warcraft som en artistisk helhet, må 
jeg derfor se på hvordan spillet legger til rette for at denne dialogen skal kunne foregå og hvordan 
spillet får de forskjellige bevisstheter og deres verdener inn i spillet. Ved å anvende Dr. Geoffrey 
Rockwells skisse til et teoretisk rammeverk for analyse av dataspillet blir det tydeligere hvordan 
spillet legger til rette for dialogen og interaksjonen i spillet.  
 
Rockwells rammeverk består av 4 punkter som er avledet av Mikhail Bakhtins teori om romanens 
poetikk: 
 

1. De typer media og fiksjon som er integrert i en artistisk helhet i spillet. 
2. De typer karakterer som samhandler i spillet med særlig vekt på den karakteren spilleren 

selv har makt over og kan utvikle. 
3. De typer interaksjon det er rom for i spillet, med særlig vekt på spillerens samhandling 

med andre spillere. 
4. Kronotopen, eller opplevelsen av tid og sted som gjør dataspillet enhetlig. 

 
World of Warcraft blander alle ingrediensene fra de tradisjonelle action-spillene med nye typer 
fiksjon som har sine røtter i rollespillene som uten den visuelle fremtoningen og gestalten bygget 
på interaksjon mellom mennesker i form av rene tekstlige meldinger. Altså dialog mellom 
mennesker. De tidlige rollespillene var fundamentert i det Lev Manovich kaller den klassiske 
interaksjon, altså der hvor menneskets hjerne må fylle inn med bilder for å tette de hullene som er 
utelatt fra spillet. Når moderne spill som World of Warcraft benytter hypermoderne 
tredimensjonal grafikk og lydeffekter som er på høyde med det vi kan forvente å finne på film, og 
i tillegg tillegger karakterene kamp- og bevegelsesevner som er på høyde med de fra action-spillet 
skaper det en realisme som virker svært forlokkende både på både rollespillere og action-spillere. 
Men det som setter MMORPGs og World of Waracraft i en særstilling i forhold til andre typer 
spill og medier, er spillets kronotop sett i sammenheng med interaksjonen mellom menneskene. 
Spillets kronotop er dvelende. I starten bruker spillerne lang tid på å utforske den virtuelle verden 
for seg selv. Det er ingen klokker som teller ned, spilleren stilles fritt til å vandre rundt, og blir 
belønnet i form av økt styrke når hun oppdager nye deler av verdenen. Men det som skjer under 
denne utforskningen, er at spilleren blir tildelt små oppgaver som skal løses, og de fører spilleren 
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videre inn i spillet, til nye steder hvor det er andre karakterer som har de samme oppgavene. Ved 
at oppgavene deles ut på bestemte steder fører dette spillere sammen, og det oppstår raskt 
kontakt. Gradvis får spillerne mer avanserte oppgaver, og de blir tvunget inn i samarbeid hvis de 
skal ha mulighet til å utvikle sin egen karakter. På et punkt står spilleren overfor et valg; å 
involvere seg videre med andre spillere for å løse mer avanserte oppgaver, eller å stagnere i egen 
utvikling. Hvis de velger det siste, tar spillets kronotop enda kraftigere tak i spilleren. Nå har det 
nemlig oppstått avtaler om å møtes til bestemte tider. Spilleren kan ikke lenger logge seg inn etter 
eget forgodtbefinnende. På dette punktet har tilretteleggeren lyktes. Spillerne er ført sammen, 
dialogen er i gang, de er alle subjekter for sin egen diskurs, og samtidig er spillet som kunstnerisk 
enhet frigjort fra skapernes grep ved at det nå er spillerne og dialogen eller interaksjonen mellom 
dem som gir spillet mening. Spillet er den gitte begivenhetens enhet som kombinerer stemmene 
og skaper en sann polyfoni av selvstendige stemmer og bevisstheter. Men der hvor Dostojevskij 
uansett hvordan man snur og vender på det til syvende og sist har skapt alle karakterene i sine 
egne romaner, er ikke dette tilfellet i World of Warcraft. Her er det ekte selvstendige stemmer 
som det står reelle mennesker bak, med sine egne verdener som de trekker inn i spillet gjennom 
sine bevisstheter som skjuler seg bak den digitale masken. Og hvis jeg avslutningsvis skal trekke 
det helt ut, kan vi på den måten si at Blizzard overgår Dostojevskij som polyfonisk forfatter. 
World of Warcraft er vår tids karneval, og kunne ha vært et sant polyfonisk kunstverk. Men 
allikevel er det ikke et kunstverk i den forstand. Hvorfor ikke? Det mangler den viktigste 
forutsetning for tilblivelsen av et kunstverk, nemlig kunstneren. Ideelt sett oppfyller World of 
Warcraft alle de forutsetningene Bakhtin stiller opp for romanen som polyfonisk kunstverk, de 
selvstendige stemmene, den enhetlige begivenheten som holder det sammen i en dialogisk 
diskurs. Problemet er at den siste og avgjørende stemmen, forfatterens er helt visket vekk. 
Kunstneren har forlatt kunstverket før det er fullendt, og overlatt det til folket igjen. Og der 
utspiller det seg i dette øyeblikk utenfor kunstnerens kontroll, kun styrt av karnevalets 
ambivalente logikk. 
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Sjette kapittel 

6 Avslutning 
 

I et hvert samfunn er det sosiale grupper hvis spesielle 
oppgave er å tilby en tolkning av verden for det samfunnet. 
Vi kaller denne gruppen intelligentsia.  

 
Karl Mannenheim 

 
 

Den unike typen historiske hendelse som vi kaller revolusjon inntreffer når alt eksisterende 
forandrer seg på en gang. I den nye verden som oppstår for menneskene etter en revolusjon kan 
derfor ingen være erfarne borgere i samfunnet. De som lever i et postrevolusjonært samfunn må 
finne nye måter å forholde seg til verden på. De befinner seg mellom to forskjellige kosmologier 
og må skape nye begreper og kategorier for å forstå sin egen samtid. I prologen til Rabelais and 
His World hevder Michael Holquist at Mikhail Bakhtin så det som sin oppgave som russisk 
intellektuell å tolke den verden han levde i for samfunnet. Dette var etter ”1917” og tsarens fall, i 
den tid da kommunistpartiet regjerte. Rabelais og Bakhtin hadde en ting felles; de levde begge i en 
tid hvor alt som ble tatt for gitt i enklere tider nå var forbundet med stor usikkerhet. Bakhtins 
egen generasjon stod ansikt til ansikt med uvanlige farer og uvanlige muligheter. I rennesansen 
med dens revolusjonære konsekvenser så Bakhtin noen av de samme trekkene som kjennetegnet 
hans egen tid. Rennesansen symboliserer én verdens død til fordel for en annen verdens fødsel, 
og Bakhtin selv hevder at etter over fire hundre år hvor vi har gått rundt og ikke forstått Rabelais,  
så gjør vi det endelig etter å ha lest hans egen bok om Rabelais. Han viser til de unike likhetene 
mellom romanen om Gargantua og Pantagruel, og Rabelais and his World. Begge er barn av 
revolusjonens tid og begge har en åpen form for tekst. Bakhtin kan, i motsetning til mange andre, 
høre Rabelais le, fordi han vet hvordan og under hvilke forhold Gargantua ble til. Bakhtin, som  
Rabelais utforsker hver for seg grensesnittet mellom det statiske som ønsker å bevare det 
eksisterende og det ønske om forandring som kommer nedenfra, mellom nytt og gammelt, 
offisielt og uoffisielt. Mens Rabelais søkte hull i veggen for hva som var tillatt uten å bli straffet 
på 1530-tallet, gjør Bakhtin det samme på 1930-tallet. De er begge representanter for en 
motkultur, eller en subkultur som er undertrykket men som stadig kjemper for livets rett.  
Den 23. april 1932 kom forfatterforeningen til verden etter en resolusjon fra det sovjetiske parti 
som oppløste alle andre eksisterende litterære grupper. Heretter skulle alle romaner skrives i 
Partiets ånd og med partiets stemme. Dette var et forsøk på å monologisere den skjønnliterære 
diskursen. Den som  i tilstrekkelig grad lykkes i å monologisere en diskurs vil samtidig ha 
begrenset de mulige språklige sammensetninger av ord som uttrykker tanker det er mulig å uttale 
i et samfunn. Tidlig på nitti-tallet kunne russere for første gang høre ordene prestuplenija Lenina – 
Lenins forbrytelser – uttalt på russisk. Inntil da hadde dette rett og slett vært en helt umulig 
språklig sammensetning på grunn av den språklige diskursens monologisering. Det er nok ikke 
tilfeldig at Bakhtin i 1934 -1935 igjen fattet interesse for romanen og introduserte sin teori om 
den dialogiske og den monologiske diskurs. Den dialogiske diskurs og den polyfoniske roman er i 
direkte opposisjon mot den ene sterke sosialrealistiske stemmen som skulle overdøve de andre 
stemmene i henhold til forfatterforeningens retningslinjer. På den måten utgjør de karnevalistiske 
stemmene som taler gjennom skjønnlitteraturen en motvekt mot maktstrukturenes 
monologiserende diskurs. 
 
La meg en siste gang vende tilbake til Rabelais og hans tid, som Milan Kundera beskriver som en 
lykkelig tid: ”Romansommerfuglen flyr av gårde med trevlene av puppen på kroppen. Pantagruel 
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hører, med sin kjempemessige fremtoning fremdeles til den fantastiske eventyrfortiden, mens 
Panurge kommer fra romanens den gang fremdeles ukjente fremtid. Det helt usannsynlige 
øyeblikk da en ny kunstform oppstår,…” [Kundera, 1993]. I dag står vi også overfor en ny 
kunstform. Dataspillet har muligheter til å forandre det bildet vi har av historiefortelling. På 
samme måte som Rabelais tid og Bakhtins tid representerte overganger og endringer, 
representerer vår tid en overgang inn i en digitalisert tidsalder hvor menneskene i større og større 
grad tilbringer dagen sin sittende foran en skjerm. Lev Manovich mener vi har med en 
revoulusjon å gjøre som har langt mer vidtrekkende konsekvenser enn boktrykkerkunsten hadde 
fordi de nye medier favner om både kulturell produksjon, distribusjon og kommunikasjon. Men 
der hvor karnevalet representerte en motvekt mot alvoret i det offisielle liv i middelalderen og 
Bakhtins polyfoniske stemmer kjempet en kamp mot en stor monopoliserende og alvorlig 
maktstruktur, kan det se ut som om bildet er snudd på hodet i dag, og at motvekten utenfor det 
offisielle liv, nemlig livet i virtuelle univers i dag snarere representerer alvoret som ikke føles 
tilstrekkelig for spillerne i det virkelige liv. Spillet er mer utfordrende enn den virkelige verden. 
Det er for så vidt en skremmende tanke, men for spilleren kan den synes farlig reell og 
selvforsterkende ved at veien tilbake til et meningsfylt liv i den virkelige verden gradvis forsvinner 
mer og mer jo mer alvorlig, involverende og meningsfullt livet i den virtuelle verden blir. 
 
 
 

 63



Litteraturliste 
 

Trykte medier 

Bakhtin, Mikhail (1984): Rabelais and His World, Indiana University Press, USA 
Bakhtin, Mikhail (1963):Problemy poetiki Dostojevskogo. – Moskva: Sov. Pisat. 
Bakhtin, Mikhael (2003): Latter og dialog, Cappelens forlag, Oslo, NO 
Børtnes, Jostein (1993): Polyfoni og karneval, Universitetsforlaget, Oslo, NO 
Lummis, Michal og Venderlip, Danielle (2004): World of Warcraft Strategy guide, 
BradyGames, USA 
Manovich, Lev (2001): The Lanuage of New Media, MIT Press, USA 
Kundera, Milan (1986): Romankunsten, Cappelen, Oslo, NO 
Kundera, Milan (1994): Forrådte testamenter, Aventura Forlag AS, Oslo, NO 
Beavis, Catherine (2002): Reading, writing and role-playing computer games, from Silicon 
Litteracies: Communication, Innovation and Education in the Electronic Age. 
Yee, Nicholas (2005): The Psychology of Massively Multi-User Online Role-Playing Games: 
Motivations, Emotional Investement, Relationships and Problematic Usage, hentet fra  
Avators at Work and Play: Collaboration in Shared Virtual Environments, edited by Schroder, 
R & Axelsson, A., Springeer-Verlag, London. 
Walther, J.B. (1996), Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and 
hyperpersonal interaction. Communication Research, 1996. 23(1): p. 3-43. 
 

Nettsteder 

 
Manovich, Lev (2002): Generation Flash: 
http://www.manovich.net/DOCS/generation_flash.doc  
Bartle, R., Hearts (2003), Clubs, Diamonds, Spades: Players Who Suit MUDs. 
http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm
Aftenposten (2005): Et liv blant drager: 
http://www.aftenposten.no/nyheter/nett/spill/article1108093.ece  
http://www.langslet.com/thesis/dialog.html
http://www.worldofwarcraft.com
http://www.manovich.net/
http://us.playstation.com/Content/OGS/SCUS-97399/Site/main.asp
http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://chnm.gmu.edu/courses/magic/movies/sandow.html  
http://www.media.uio.no/mediert/artikler/2000/2000nr1/2000nr1s18.html
http://www.langslet.com/db.php
http://www.apple.com/trailers/universal/doom/
http://www.chateauselections.com/Medieval-Vendage.htm
http://www.abc.net.au/arts/wingedsandals/
http://www.mmorpg.com/  
http://www.virtualworldlets.net/Resources/Menu.php?Category=4
http://www.nickyee.com/
http://www.computeraddiction.com/
http://www.murphsplace.com/olivier/wh.html
 
Alle linken er testet og verifisert den 16.12-2005 

 64

http://www.manovich.net/DOCS/generation_flash.doc
http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm
http://www.aftenposten.no/nyheter/nett/spill/article1108093.ece
http://www.langslet.com/thesis/dialog.html
http://www.worldofwarcraft.com/
http://www.manovich.net/
http://us.playstation.com/Content/OGS/SCUS-97399/Site/main.asp
http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://chnm.gmu.edu/courses/magic/movies/sandow.html
http://www.media.uio.no/mediert/artikler/2000/2000nr1/2000nr1s18.html
http://www.langslet.com/db.php
http://www.apple.com/trailers/universal/doom/
http://www.chateauselections.com/Medieval-Vendage.htm
http://www.abc.net.au/arts/wingedsandals/
http://www.mmorpg.com/
http://www.virtualworldlets.net/Resources/Menu.php?Category=4
http://www.nickyee.com/
http://www.computeraddiction.com/
http://www.murphsplace.com/olivier/wh.html

	thesis_forside2.pdf
	master_thesis_pdf.doc
	1 Innledning 
	1.1 Problemstilling 
	1.1.1 Hvilke tekniske muligheter gir dataspillet til å fortelle en historie 
	1.1.2 Hva er dataspillets poetikk 
	 1.1.3 Hvordan har dataspillet adaptert litteratur og andre typer medier 
	1.1.4 Hvilke narrative muligheter har dataspillet innenfor den monologiske diskurs 
	1.1.5 Hvilke narrative muligheter har datapillet innenfor den dialogiske diskurs 
	1.1.6 Er MMORPG en motkultur og  i tilfelle mot hva 

	1.2 Metode 
	1.3 Veien videre 
	1.3.1 Teori 
	1.3.2 Beskrivelse av God of War og World of Warcraft og fenomenet MMORPG 
	1.3.3 Analyse 
	1.3.4 Avslutning 

	2 Teori 
	2.1 Hva er de nye medier - The Language of The New Media 
	2.1.1 Forutsetningene for de nye medier – 5 grunnleggende prinsipper 
	2.1.2 Interaktivitet i de nye medier i forhold til tradisjonelll interaktivitet 

	2.2 Dataspillet som en del av de nye medier 
	2.2.1 Dataspillets måte å fortelle en historie på 

	2.3 Polyfoni og karneval 
	2.3.1 Den polyfoniske roman 
	 2.3.2 Karnevalisering av litteraturen 
	2.3.3 Latterens posisjon i middelalderen 
	2.3.4 Parodia sacra 
	2.3.5 Klesdraktens betydning 
	2.3.6 Språket på markedsplassen 

	2.4 Dataspillets poetikk 

	3 Case 
	3.1 God of War 
	3.2 World of Warcraft 

	4 En beskrivelse av et virtuelt samfunn 
	4.1 Forutsetningen for MMORPG og hvordan unge mennesker tilegner seg kunnskap 
	4.1.2 Tekst i og utenfor skolen 
	4.1.3 Multimodale spill som relasjonsskapere og sosial trening 

	4.2 Massively Multi-User Online Role-Playing Games (MORPG) 
	4.2.1 MMORPGs korte historikk 
	4.2.2 Hvordan virker MMORPG 
	4.2.3 Samarbeid i MMORPG 
	4.2.3 En storstilt undersøkelse av MMORPG 
	4.2.4 Hvem befolker MMORPG 
	4.2.5 Tidsmessige investeringer i MMORPG 
	4.2.6 Følelsesmessige investeringer i MMORPG 
	4.2.7 Motivasjon 
	4.2.8 Er det bare et gjøglerspill 
	4.2.9 Relasjoner i MMORPG 
	4.2.11 Utforskning av roller og overføring av egenskaper 
	4.2.12 Problematisk bruk 


	5 Analyse 
	5.1 Opptegnelser fra en studiecelle 
	5.2 Kratos-muligheten 
	 
	5.2.1 God of War som en del av de nye medier 
	5.2.2 Kratos og vår litterære arv 
	5.2.3 Kratos polyfoniske problem 

	5.3 Armauer – muligheten 
	5.3.1 Armauer og vår litterære arv 
	5.3.2 World of Warcraft – vår tids karneval 
	 Karnevalets grunnmotiver og byggeklossene i World of Warcraft 
	Skillet mellom det offisielle og det uoffisielle liv 
	Kommunikasjon i World of Warcraft og MMORPG 
	 

	 5.3.3 Relasjoner i World of Warcraft og latteren som forsvant 
	5.3.4 World of Warcraft som polyfonisk kunstverk 


	6 Avslutning 
	 Litteraturliste 
	Trykte medier 
	Nettsteder 




