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Ágrip
 

Í þessari ritgerð eru frásagnaraðferðir stafrænna leikja greindar og sérkenni slíkra 

frásagna þar með rannsökuð. Hugað er að því hvað slík sérkenni, sem fyrirfinnast ekki 

eins í öðrum miðlum, hafa að segja um frásagnarhugtakið. Einnig er hugað að því hvort 

þau geti í raun verið grunnur fyrir frásögn þar sem ekki ríkir almen sátt í þeim efnum. 

Ef að um frásögn er að ræða þá hefur það í för með sér vissa endurskoðun á 

takmörkunum sem og órannsökuðum möguleikum frásagna. 

  Í kjölfarið veruð fjallað um hugmyndina um margvíðni frásagnar. Margvíðni 

frásagnar felst í því að fleiri en ein frásagnarvídd geti farið fram samhliða í einu verki. 

Þrátt fyrir að vera ekki takmörkuð við stafræna leiki virðist margvíðni vera 

auðgreinanlegust á forsendum þeirra. Hér er því haldið fram að stafrænir leikir hafi 

möguleikann á því að setja fram mesta fjölda slíkra vídda og því gott dæmi um 

margvíðni. Það er þó ekki eina ástæðan fyrir því að stafrænir leikir eru viðeigandi í 

þessu samhengi því samruni frásagnarvídda virðist einnig oft vera með öðrum hætti í 

leikjum í samanburði við hefðbundnari frásagnarmiðla. Því eru ólíkir leshættir sem 

liggja að baki annað hvort samruna frásagnarvídda eða skiptingu þeirra einnig 

sérstaklega teknir fyrir. 

  Til þess að skella stoðum undir þær kenningar sem koma fram í ritgerðinni eru 

greiningardæmi sett upp í lokin. Þeim er ætlað að sýna fram á umræddar hugmyndir á 

forsendum verka í stað þess að tala eingöngu um þær almennt. Raundæmi af þessum 

toga rannsaka frásagnaraðferðir stafrænna leikja enn frekar og útskýra þær betur í 

tengslum við þekkta leiki. 
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Inngangur 

 

Með tilkomu nýrra miðla er ástæða til þess að athuga hvaða merkingu virkni þeirra 

hefur í samhengi miðla í heild sinni. Þar með eru sérkenni þeirra rannsökuð en þó ef til 

vill enn frekar samkenni þeirra. Um leið verður kannað hvernig nýir miðlar geta varpað 

nýju ljósi á slík samkenni. Það gera þeir með því að gagnrýna fyrirframgefnar 

hugmyndir á forsendum nýrra gagna. Hér skal gerð grein fyrir því hvað stafrænir leikir, 

tiltölulega ungur miðill í samanburði við til að mynda bókmenntir og kvikmyndir, hafa 

að segja um frásagnir. Frásagnir eru ekki bundnar við einn ákveðinn miðil, í það 

minnsta ekki samkvæmt hefðbundnum hugmyndum um hvað miðill sé. Þannig 

fyrirfinnast frásagnir í bókmenntum, kvikmyndum og á ýmsum öðrum forsendum.  

  Þó er ekki með öllu samþykkt að stafrænir leikir segi sögur og því er þörf á því 

að gera réttmæti slíkrar frásagnaraðferðar sérstaklega skil. Roger Caillois, sem ásamt 

Johan Huizinga, höfundi Homo Ludens
1
, átti á sínum tíma þátt í því að leggja grunninn 

að rannsóknum á leikjum og leikjahefðum aðhylltist til að mynda slíka skoðun. Caillois 

vildi meina að leikir væru annað hvort reglur eða skáldskapur og að þessir tveir 

eiginleikar gætu ekki farið saman.
2
 Með því að lýsa virkni stafrænna leikja hvað varðar 

frásagnir verður þó sýnt fram á hvernig leikir segja sögur á annan hátt en til dæmis 

bókmenntir og kvikmyndir. Þannig verður leitast við að varpa ljósi á þá merkingu sem 

leikjafrásögn hefur fyrir frásagnarhugtakið.  

  Það eru aðeins nokkrir áratugir síðan fyrstu tölvurnar litu dagsins ljós og enn 

skemmra er síðan þær voru orðnar aðgengilegar almenningi. Síðan þá hefur tölvutæknin 

þó tekið gríðarlegum og ófyrirsjáanlegum framförum sem sér nú aðeins óljóst fyrir 

endann á. Landslag heimsmenningar okkar hefur gjörbreyst með tilkomu tölvunnar, 

ekki aðeins sem vinnuvélar heldur seinna meir sem samskiptatækis, og beiting þeirrar 

tækni hefur gert það sem einkennir hina svo kölluðu upplýsingaröld mögulegt. Í 

samhengi menningarafurða hefur þessi þróun orðið til þess að nýr frásagnarmiðill gat 

orðið til, þ.e.a.s. stafræni leikurinn sem byggir á getu tölvunnar til þess að skrásetja og 

birta upplýsingar á áður óþekktan hátt. Það sem ritlistin gerði fyrir ritmálið og 

kvikmyndavélin gerði fyrir kvikmyndina hefur tölvan nú gert fyrir stafræna leikinn. 

                                                
1 Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture, London, Paladin, 1971. 
2
 Roger Caillois, Man, Play and Games, þýð. Meyer Barash, Urbana, University of Illinois Press, 2011, bls. 

9. 
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  Ástæðan fyrir því að hér er kosið að tala um stafræna leiki frekar en tölvuleiki 

eru nokkrar. Á ensku gæti hér til að mynda verið talað um „digital games“ í staðinn fyrir 

„video games“ eða „computer games“. Með því að tala um „video games“ er þörf á því 

að takmarka rannsóknir við leiki sem eru í raun sjónrænir. Það er þó ekki forkrafa 

stafrænna leikja, þó nær allir slíkir leikir byggi á sjón. Ef hugtakið „video games“ 

takmarkar rannsóknarefnið óþarflega mætti segja að „computer games“ víkki það. Þetta 

hugtak er sambærilegt við íslenska hugtakið „tölvuleikir“, sem tengir virkni stafrænna 

leikja um of við almenna virkni tölvubúnaðar. Það að tala um stafræna leiki aðgreinir 

viðfangsefnið hins vegar á viðeigandi hátt og verður því notast við það hér. 

  Með greiningu á frásagnaraðferðum stafrænna leikja verður hugmyndin um 

margvíðni frásagnar rannsökuð. Ástæðan er sú að það er ef til vill auðveldast að sjá 

merki hennar í stafrænum leikjum. Margvíðni frásagnar felst í því að fleiri en ein 

frásagnarvídd getur verið sett fram samhliða innan staks verks. Ástæðan fyrir því að hér 

er rætt um víddir, í stað einnar órjúfanlegrar heildar, er að frásagnirnar eru byggðar á 

ósamrýmanlegum táknkerfum. Má þar helst nefna tungumál og myndmál og ef að þeim 

er blandað saman verður til margvítt verk. Hins vegar ef talað er um miðla sem byggja 

eingöngu á einu táknkerfi, svo sem texta eða myndir, mætti tala um einvíða frásögn. 

Með tilkomu tækninýjunga á við kvikmyndaupptökuvélar og tölvur hefur orðið sífellt 

auðveldara að setja saman margvíð verk. Margvíðni hefur þó aldrei verið takmörkuð við 

slíkar nýjungar. Þetta sést til að mynda á því að tungumálið í flutningi fer oftast fram 

samhliða látbragði. Tækninýjungar hafa hins vegar auðveldað gerð verka með enn 

margslungnari byggingu hvað varðar fjölda frásagnarvídda.  

  Í tilfelli leikja, hefur getan til þess að setja þá upp sem stöðluð verk í stað 

hverfular afþreyingar gefið þeim aukin trúðverugleika og orðið til þess að þeir séu 

rannsakaðir á annan hátt en áður. Með því að rannsaka tengsl frásagna og stafrænna 

leikja er íhugað á hvaða forsendum sé viðeigandi að hugsa um leiki. Ef leikir innihalda 

frásagnareiginleika má álykta af því að hægt sé að rannsaka þá að einhverju leiti á 

forsendum greiningartækja sem eru nú þegar til staðar. Ef ekki þá er þörf á nýjum 

aðferðum sem væru sérstaklega sniðnar að leikjum. Hver sem rauninn er þá ættu nánari 

athuganir að segja eitthvað til um takmarkanir frásagna sem og órannsakaða möguleika 

þeirra.  



3 

 

Kafli 1. Stafrænir leikir sem frásagnarmiðill 

 

Áður en gengist er við hugmyndinni um margvíðni frásagnar á forsendum stafrænna 

leikja er þörf á því að gera sérstaklega grein fyrir frásagnarformi slíkra leikja. Ein 

ástæðan fyrir því er að ekki ríkir almenn sátt um að stafrænir leikir séu í raun og veru 

frásagnarmiðill. Slíkt viðhorf á rætur sínar að rekja til fyrirliggjandi hugmynda um 

frásagnir, á forsendum annarra miðla, sem og tvískiptri fræðilegri umfjöllun um efnið. 

Að auki er mikilvægt að hugsa ekki aðeins til þess hvort að leikir segi sögur heldur líka 

hvaða virkni liggur að baki því ef þeir gera það. Greining á frásagnarformi leikja mun 

byggjast á þeirri virkni, sem er oft ólík virkni hefðbundnari forma. Vangaveltur sem 

þessar hafa merkingu fyrir samhengi frásagnarmiðla þar sem nýjar aðferðir geta varpað 

nýju ljósi á eldri frásagnarform hvað varðar uppbyggingu og takmarkanir. Spurningin er 

því ekki aðeins hvort leikir segi sögur heldur líka hvernig þeir geri það og hvaða 

þýðingu það hefur fyrir frásagnarhugtakið. 

  Innan leikjafræði (game studies) hefur spurningin hvort að leikir séu 

frásagnarmiðill verið eitt af helstu viðfangsefnum fræðimanna. Umræðan hefur yfirleitt 

gengið út á að leikir séu annað hvort reglur eða sögur og að þetta séu eiginleikar sem í 

mörgum tilfellum útiloki hvorn annan. Á forsendum þessarar umræðu hafa skoðanir 

skipst á milli þess að falla undir frásagnarfræði annars vegar og svokallaða lúdólógíu 

(ludology), sem þýða mætti sem leikfræði, hins vegar. Leikfræði gengur út á að líta á 

leiki fyrst og fremst sem reglukerfi og að slíkar athuganir séu nauðsynlegar til þess að 

geta skilið leiki á eigin forsendum
3
. 1997 komu út tvö áhrifamikil verk sem eru lýsandi 

fyrir þessar tvær ólíku nálgunarleiðir og myndu teljast sem lykilverk í þessari deilu. Það 

fyrra er Cybertext
4
 eftir norska fræðimanninn Espen Aarseth. Þar fjallar Aarseth um 

textagerð sem krefst óhandahófskenndrar þátttöku við lestur og eru slíkir textar ekki 

takmarkaðir við stafræna leiki. Þar má til að mynda nefna bókmenntaverk eða vefsíður 

þar sem lesandinn velur á milli ólíkra tengla við lestur. Hin bókin, Hamlet on the 

Holodeck
5
 fjallar um framtíðarmöguleika stafrænna leikja til dramatískra frásagna, þar 

                                                
3 Janet H. Murray, The Last Word on Ludology v Narratology in Game Studies, Atlanta, Georgia Institute 
of Technology, 2005, http://lcc.gatech.edu/~murray/digra05/lastword.pdf (Skoðað 30. nóvember 2011). 
4 Espen Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1997. 
5
 Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, Cambridge, The MIT 

Press, 1997. 
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sem stafrænum leikjum er líkt við sýndarveruleika Star Trek heimsins.
6
  

  Þessar tvær nálganir hafa yfirleitt verið taldar ósættanlegar. Þó væri hægt að 

færa rök fyrir frásagnargetu reglna og samrýma þar með fræðin. Ástæðan fyrir því að 

það er ekki gert er þó ekki eingöngu fræðileg. Önnur ástæða er sú að sögulega séð er 

leikfræði menningarlegt mótsvar við þeim fyrirframgefnu gildum sem stafrænir leikir 

voru dæmdir eftir. Þau gildi voru komin frá fagurfræði hefðbundnari miðla, á við bækur 

og kvikmyndir, sem jaðraði leiki menningarlega og gerir að vissu leyti enn. Fagurfræði 

sem þessa er hægt er að rekja að einhverju leyti til Um skáldskaparlistina
7
 eftir 

Aristóteles, þar sem hann setti fram kenningar um mat á frásögn sem hefur haft ríkjandi 

áhrif á hvernig hugsað er um frásagnir í hinum vestræna heimi. 

  Líkt og kvikmyndir höfðu áður gert í sambærilegri aðstöðu eiga leikir til að 

leitast við að ganga til móts við gildi annara miðla til þess að forðast jöðrun. Þetta er til 

dæmis gert með því að gera leiki „bókmennta-“ og/eða „kvikmyndalegri“. Þar má nefna 

svokallaða ævintýraleiki (adventure games) sem var reynt að aðgreina frá öðrum 

leikjum. Þetta var gert með því að kalla þá „gagnvirkan skáldskap“ (interactive fiction) 

til þess að þeir ættu meira skilið við bókmenntir. Einnig má nefna ýmsa leiki sem hafa 

nýtt sér tæknilegar framfarir í tölvuteikningu til þess að búa til nær kvikmyndalegar 

upplifanir. Þetta var þó ekki mögulegt fyrr en að tölvutæknin var komin á það stig að 

geta skapað myndir sem gátu samsvarað myndmáli kvikmynda og verið þar með tekin 

alvarlega. Leikir sem hafa tekið þá afstöðu að ganga til móts við fagurfræði annarra 

miðla hafa þó lotið vissri gagnrýni, þá aðallega fyrir að fara á mis við hugmyndir um 

hvað leikir „eiga að vera“. 

  Andstæða leiðin er hins vegar einnig möguleg og í samhengi leikja væri það gert 

á forsendum aðferðafræði leikfræði. Hún gengur út á að greina leiki út frá sérstöðu 

þeirra, úr samhengi við aðra miðla.
8
 Nú til dags hefur þó færst í aukana að fræðimenn 

feti milliveginn á milli frásagnarfræði og leikfræði þegar kemur að leikjafrásögn. Má 

þar til að mynda nefna hinn danska Jesper Juul sem skrifaði eitt skýrasta dæmi um 

                                                
6
 Frans Mäyrä, An Introduction to Game Studies: Games in Culture, London, SAGE Publications, 2008, bls. 

8. 
(Hér má finna stutta umfjöllun um þessi verk í sögulegu samhengi). 
7 Aristóteles, Um skáldskaparlistina, þýð. Kristján Árnason, Reykjavík, Hið ízlenska bókmenntafélag, 
1997. 
8 Jonas Heide Smith, No Medium is an Island: An essay on the Video Game and its cultural neighborhood, 
2007, http://game-research.com/index.php/articles/no-medium-is-an-island-an-essay-on-the-video-
game-and-its-cultural-neighborhood/ (Skoðað 30. nóvember 2011). 
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sjónarhorn leikfræði á frásögn í meistararitgerð sinni „A Clash between Game and 

Narrative“(2001)
9
. Í bók sinni Half-Real (2005) talar Juul hins vegar um að leikir séu 

bæði „reglur“ og „skáldskapur“ og er það í takt við breytingar á áherslum innan 

leikjafræði.
10

 Þar með er fetaður viss millivegur þar sem virkni frásagnar í leikjum getur 

verið rannsökuð annað hvort á forsendum sérkenna tölvuleikja, þ.e.a.s. reglna, eða þá út 

frá því viðhorfi að þau útiloki ekki hvort annað. 

  Eins og áður var nefnt er þó ekki aðeins mikilvægt að skera úr um hvort leikir 

segi sögur heldur líka hvernig þeir geri það. Í grein sinni „Miðillinn er merkingin“ 

fjallar Marshall McLuhan um það hvernig sérstakir miðlar hafa áhrif. Þar leggur hann 

áherslu á virkni miðlanna fram yfir inntak ákveðinna verka. Dæmi um slíka greiningu er 

hvernig hann tekur prentverkið í heild sinni sem miðil, í stað ákveðins verk sem tilheyrir 

miðlinum, og segir það hafa skapað einstaklings- og þjóðernishyggju á forsendum 

eiginleika miðilsins.
11

 Þess konar niðurstöður greiningar á forsendum sérkenna miðla 

geta þó ekki aðeins varpað ljósi á áhrif þeirra í samfélagslegu samhengi. Í tilfelli 

leikjafrásagna getur greiningin verið löguð að framsetningunni sjálfri, því sem hefur 

áhrif á samfélagslega þætti í skilningi McLuhans, og virkni hennar þar með dregin fram. 

Virkni leikja er ólík virkni annarra miðla, líkt og þeir eru ólíkir sín á milli, og hafa 

sérkenni hennar áhrif á framsetningarmöguleika leikjafrásagna. 

  Hér verður gerð grein fyrir hvernig frásagnir fyrirfinnast í leikjum og hvernig 

sérkenni þeirra móta framsetningu þeirra. Þar munu gagnvirkni (interactivity) og 

línuleysi (non-linearity), líklega þekktustu hugtök yfir sérkenni stafrænna leikja, 

sérstaklega tekin fyrir. Það er gert bæði til þess að skera úr um hversu viðeigandi þau 

eru í raun í umræðunni um leiki sem og hvaða merkingu þau hafa fyrir 

frásagnarhugtakið. Einnig verður gerð grein fyrir því hvernig frásagnartími í leikjum er 

ólíkur frásagnartíma í öðrum miðlum. Frásagnarframvinda er þar að auki með öðru sniði 

og verður rætt um hana í tengslum við tíma í leikjum. Að lokum verður rætt um hvernig 

allir þessir þættir grafa undan hefðbundnum hugmyndum um hvað frásögn sé. 

 

                                                
9 Jesper Juul, „A Clash Between Game And Narrative“ 
<http://www.jesperjuul.net/thesis/AClashBetweenGameAndNarrative.pdf> (Skoðað 7. desember 2011). 
10 Jesper Juul, Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, London, The MIT Press, 
2005,  bls. 12. 
11

 Marshall McLuhan, „Miðillinn er merkingin“, þýð. Þröstur Helgason, Miðill – Áhrif – Merking, ritstj. 
Þröstur Helgason, Reykjavík, ReykjavíkurAkademían, 2005, heildarblaðstíðutal 36-54, hér bls. 52. 
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1.1. Gagnvirkni og línuleysi 

Í almennri umræðu um stafræna leiki eru það helst hugmyndir um gagnvirkni og 

línuleysi sem móta almennar væntingar til þeirra og skilja á milli leikja og annarra 

sambærilegra miðla. Gagnvirkni og línuleysi sem hugtök eru mjög skyld, sérstaklega á 

forsendum stafrænna leikja, og mætti ef til vill lýsa þeim sem tvem hliðum sama 

peningsins. Í gangvirkni er falin sú virkni sem felst í áhrifum sem spilarinn getur haft á 

verk. Línuleysi snýst á hinn bóginn um þá virkni sem verkið gerir spilaranum kleyft að 

framkvæma. Þetta er þó viss einföldun þar sem gagnvirkni felur til að mynda ekki 

eingöngu í sér boð spilarans heldur einnig gagnkvæm boð frá verkinu, og þar með að 

vissu leiti línuleysi. Snemma komu upp getgátur sem böðuðu þessa möguleika vissum 

dýrðarljóma. Þar var áætlað að á þessum forsendum gæti hinn „nýi texti“ spunnið út frá 

sér nær óteljandi leshætti og þar með ólíkar frásagnir
12

. Hinn nýi texti átti þar með að 

geta af sér nýjan lesanda sem byggi við meira frelsi en áður hafði verið talið mögulegt. 

Seinni tíma fræðimenn gera þó margir hverjir athugasemdir við þessar kenningar og 

draga í efa gildi gagnvirkni og línuleysis sem nothæfra hugtaka. Hugtökin eru samt sem 

áður enn notuð, oftar en ekki óskilgreind, og þar með hálf merkingarlaus sökum 

margræðrar sögulegrar notkunar þeirra. Ef ætlunin er að notast við þau er því 

nauðsynlegt að skilgreina þau sérstaklega. Þar með verður varpað ljósi á virkni þeirra og 

að hvaða leyti þau geta talist réttmæt innan samhengis stafrænna leikja. 

  Gagnvirkni er hugtak sem hefur að mestu leyti verið notað til þess að tala um 

tölvur og/eða stafræna leiki. Espen Aarseth, einn áhrifamesti fræðimaður á sviði 

stafrænna leikja, heldur því hins vegar fram að í tilviki leikja sé gagnvirkni sem hugtak 

ekki réttmætt. Hann segir það sprottið fram á forsendum auglýsingarmenningar í stað 

fræðilega grundvallaðra eftirtekta. Þar má nefna ævintýraleikina sem voru kallaðir 

„gagnvirkur skáldskapur“ í því skyni að selja leiki á forsendum hinna nýju möguleika 

sem voru tengdir þeim. Upprunalega var gagnvirkni sem hugtak eingöngu notað til þess 

að lýsa tölvum sem gátu tekið við boðum á meðan þær voru að starfa. Þetta var ólíkt 

búnaði sem gat aðeins unnið fyrirframgefin gögn. Að mati Aarseths gefur hugtakið hins 

vegar nú til kynna öfgafullt notendafrelsi byggt á eldri hugmyndum um möguleika 

miðilsins. Auk þess ýjar það að persónulegu samstarfi manns og vélar sem er, í það 

                                                
12

 Marie-Laure Ryan, Beyond Myth and Metaphor: The Case of Narrative in Digital Media, 2001, 
http://www.gamestudies.org/0101/ryan/ (Skoðað 30. nóvember 2011). 
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minnsta að svo komnu, ekki grunnur fyrir
13

. Hann segir hugtakið ekki standast nána 

greiningu og „það að kalla kerfi gagnvirkt sé að eigna því töframátt.“
14

   

  Rök Aarseths gegn gagnvirkni eru aðallega tvíþætt og eru ætluð sem mótrök 

gegn tilraunum til þess að skilgreina fyrirbærið: Fyrri skilgreiningin sem hann tekur 

fyrir gengur út á að gagnvirkni sé falin í því að „lesandinn“ geti efnislega breytt 

birtingarmynd verks. Breytingin er einnig bundin því skilyrði að skapa merkingu innan 

þess. Gagnvirkt verk er þar með verk sem hefur innslag „lesandans“ ekki í lægra mati 

heldur en þau merki sem verkið sjálft boðar. Að mati Aarseths lýsir þessi skilgreining 

þó fremur sambandi tónlistarmanns og þess tónverks sem hann leikur eða jafnvel 

sambandi byggingar og íbúa. Aarseth vill frekar kalla þess konar virkni „lesanda“ 

þátttöku, spilun eða einfaldlega notkun. Auk þess hafa boð verksins sjálfs vissan 

forgang í tilfelli stafrænna leikja, því án þess að það sé grunnur fyrir því í kerfinu getur 

tölvan ekki metið innslag notendans
15

.  

  Seinni skilgreiningin segir til um að „gagnvirkni sé gagnkvæm og samtíma 

virkni fleiri en eins þáttakanda, sem starfa yfirleitt í þágu einhvers markmiðs en þó ekki 

alltaf“.
16

 Aarseth segir þetta djarfa staðhæfingu þar sem hún gefi til kynna 

jafningjasamband manns og vélar sem honum þykir, eins og áður var nefnt, í hið 

minnsta ótímabært. Ástæðan er sú að hugmyndin um gagnkvæmt samstarf ýjar að 

meðvitund tölvunnar sem útfrá hugmyndum um núverandi takmörk gervigreindar er 

ekki til staðar
17

.  

  Þrátt fyrir mótrök Aarseths gegn gagnvirkni verður notast við hugtakið hér og 

gerð tilraun til þess að leiða réttmæti þess í ljós. Í því skyni er rétt að gera grein fyrir 

afstöðu til þeirra skilgreininga og mótraka sem þegar hafa verið talin upp. Þar með mun 

ný skilgreining verða mótuð, þó með þeim varnagla að hún sé frekar ætluð sem nothæf 

fremur en endanleg. Í það fyrsta verður gerð athugasemd við það hvernig fyrri 

skilgreiningin gerir merkingu og þar með túlkunargetu að einni af forkröfum 

gagnvirkni. Líkt og með frásögn þá er gagnvirkni spurning um framsetningu 

                                                
13

 Espen Aarseth, Cybertext, bls. 53. 
14 Espen Aarseth, Cybertext, bls. 54: „To declare a system interactive is to endorse it with magic power.“ 
15 Espen Aarseth, Cybertext, bls. 54. 
16 Espen Aarseth, Cybertext, bls. 55. 
17 Selmer Bringsjord, Is It Possible to Build Dramatically Compelling Interactive Digital Entertainment  
(in the form, e.g., of computer games)?, 2001, http://www.gamestudies.org/0101/bringsjord/index.html 
(Skoðað 10. desember 2011) (Bringsjord fjallar um takmarkanir gervigreindar í samhengi dramatískra 
frásagna). 
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(presentation) í stað túlkunar (interpretation) og sem slík ekki bundin við að skapa 

merkingu – í það minnsta ekki einhlíta merkingu, enda er fólk mislæst á ólíka hluti.  

  Í öðru lagi er dregið í efa hvernig allar staðhæfingarnar, bæði skilgreiningarnar 

sem og mótrök Aarseths, nálgast samspilun þátttakenda og/eða gagnkvæmni sem 

nauðsynlega jafngild. Gagnvirkt samband er ekki aðeins búið þátttakendum sem hafa 

ólíkt vægi heldur einnig ólíka virkni. Þetta er sérstaklega skýrt í tilfelli spilara og tölvu 

þar sem þátttakendurnir hafa bæði ólík hlutverk sem og eru bersýnilega ólíkir að mestu. 

Þó skal forðast að nota stafræna leiki sem viðmið fyrir skilgreiningu á gagnvirkni. 

Ástæðan er sú að slík skilgreining myndi takmarkast við athuganir á stafrænum leikjum 

og vera þar með óaðskiljanleg frá miðlinum. Þess í stað er ætlunin að gefa upp hvaða 

áhrif gagnvirkni hefur sem eiginleiki leikja á frásögn. 

  Að lokum er sett spurningarmerki við kröfuna um meðvitund á forsendu þess að 

það sé í raun virknin sem skiptir máli en ekki ásetningurinn þegar kemur að 

framsetningu. Ástæðan er sú að það er aðeins innslag spilarans en ekki tilvist hans í 

heild sinni sem er lesin af tölvu við spilun. Af þessu mætti draga þá ályktun að meira að 

segja spilið kapall gæti talist gagnvirkt og er það gert af ásettu ráði. Í kapli tekst 

spilarinn á við vissan reglufasta hverju sinni líkt og í stafrænum leik. Eini munurinn er 

sá að spilarinn sjálfur sér um að ganga úr skugga um að haldið sé utan um reglurnar í 

stað tölvu (þó að það sé vissulega hægt að spila stafrænan kapal nú til dags).  

  Til samantektar mætti segja að gagnvirkni sé gagnkvæm en þó ekki endilega 

jafngild virkni tveggja eða fleiri þátttakenda þar sem sampil þeirra hefur áhrif á 

efnislega birtingarmynd. Birtingarmyndin er þar að auki óháð túlkun þó að túlkun sé 

möguleg. Hún er hins vegar undir túlkanda komin, sem í tilfelli stafrænna leikja er oftar 

en ekki spilarinn sjálfur og þjónar hann því í það minnsta tvöföldu hlutverki. Í sambandi 

frásagnar er gagnvirkni þar með spurning um spilun/lestur/flutning verksins og hvernig 

sá þáttur hefur áhrif á framsetningu hennar. Hér verður gengið útfrá því að gagnvirkni 

sé lýsandi fyrir stafræna leiki þrátt fyrir ýmis mótrök og að sem hugtak sé það í hið 

minnsta nothæft greiningartæki. 

  Nú þegar gerð hefur verið grein fyrir gagnvirkni er komið að umfjöllun um 

línuleysi og er það að vissu leyti sú undirliggjandi virkni sem gerir gagnvirkni 

mögulega. Líkt og með gagnvirkni upphefur hugtakið frelsi notenda leikja, í samanburði 

við til dæmis frelsi lesendur bóka eða áhorfendur kvikmynda, þar sem spilarinn ekki 
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aðeins getur heldur verður að hafa skoðun (eða í það minnsta áhrif) á framvindu 

verksins hverju sinni. Þessir eiginleikar eru sameiginlegir með línuleysi og gagnvirkni. 

Það sem aðgreinir þetta tvennt er hins vegar hvernig áhersla er lögð á verkið sjálft þegar 

rætt er um gagnvirkni annars vegar og línuleysi hins vegar. Með línuleysi er eiginleg 

notkun verksins í bakgrunni, ólíkt gagnvirkni sem snýst um notkunarsamband spilara og 

verks, og uppsetningin sjálf höfð í forgrunni. Línuleysi fjallar um hvaða þættir hvers 

verks fyrir sig geta orðið fyrir áhrifum spilara. Til þess að teljast línulaust þarf verk þar 

með að geta annaðhvort skapað eða innihaldið ólíkar brautir þar sem hver spilun/lestur 

gefur af sér ólíkar birtingarmyndir á forsendum uppbyggingar verksins. Hins vegar eru 

ekki allir sammála um hvort að þetta eigi við um stafræna leiki og vilja margir sem 

rannsaka þá segja skilið við hugtakið eða skipta því út fyrir eitthvert nákvæmara. 

   Hugtakið hefur þó ekki aðeins verið notað á sviði leikja heldur einnig 

bókmennta og mætti þar nefna hina kínversku I Ching.
18

 Því verki er ekki ætlað að vera 

lesið í línulegri röð frá upphafi til enda heldur frekar sem eins konar uppflettirit á 

forsendum ýmsa hefða. Einnig eru til skáldsögur sem láta lesandann velja á milli 

nokkurra valmöguleika fyrir framvindu sögunnar og fletta uppá viðeigandi blaðsíðutal 

til þess að fylgja vali sínu eftir. Það er þó spurning hvort að slík verki gætu ekki flokkast 

sem vissir leikir. Í tilfelli stafrænna leikja er þessu þó yfirleitt háttað aðeins öðruvísi þar 

sem reglur leiksins sjá um að halda utan um allar breyturnar í stað spilarans/lesandans. 

Þar með gera ákvarðanir spilarans mismunandi hluti hvers verks meira eða minna 

aðgengilega. Tölvan sér um að meina spilaranum aðgang að þeim breytum sem 

reglurnar segja til um og þar með er án efa farið á mis við ýmsa möguleika í hverri 

spilun. Línuleysi snýst þó ekki aðeins um að velja á milli möguleika heldur einnig oft 

um að endurraða þeim.  

  Í Hinu opna verki (1989) fjallar Umberto Eco um línulaus verk og kýs að kalla 

þau „opin“ eins og titill bókar hans ber með sér.. Þar með segir hann þau verk sem hann 

fjallar ekki um á vissan hátt lokuð. Sem dæmi um opið verk minnist Eco á tónverk sem 

eru byggð upp þannig að hljóðfæraleikaranum er ætlað að taka ákvarðanir um uppröðun 

þeirra. Þar eru hópar nótna sem flytjandinn ákveður röðina á og hefur hann þar með 

áhrif á frásagnarlega uppröðun verksins. Þetta er ólíkt því að verk sé „opið“ til túlkunar 

því hér eru höfð bein áhrif á framsetningu þess, þó innan vissra marka. Lesháttur slíkra 

                                                
18 I-Ching: Bók verðandinnar, þýð. Ísak Harðarson, Forlagið, Reykjavík, 1998. 
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verka er því bæði flutningur þess og fagurfræðileg upplifun þess sem er flutt.
19

  

  Eco fjallar ekki um opin verk á forsendum stafrænna leikja og ber að nefna að 

þrátt fyrir samlíkindi er ekki samasem merki milli þess hvernig línuleysi birtist í tónlist 

og leikjum. Þó getur verið áhugavert að bera saman annars vegar hljóðfæraleikarann og 

hins vegar spilarann á forsendum flutnings. Þar sem Aarseth talaði um samband 

hljóðfæraleikara og tónverks sem ógagnvirkt mætti ef til vill halda öðru fram á 

forsendum „línuleysis“ Ecos þar sem gagnkvæm virkni er nauðsynleg er fyrir flutning 

þess. Línuleysi er þar með ekki takmarkað við leiki í hefðbundnum skilningi. Þó er hægt 

að færa rök fyrir því að verk sem krefjast slíkrar spilunar séu í raun og veru leikir. Það 

væri ekki nema verk gætu verið opin og lokuð samtímis sem að „spilunar“ væri ekki 

krafist. 

  Í Hamlet on the Holodeck minnist Janet Murray á línulegar frásagnir sem reyna 

að  brjótast úr viðjum línuleikans. Slíkar sögur kallar hún fjölforma sögur (multiform 

stories) og ganga þær út á að sýna stakan söguþráð í ólíkum útgáfum. Dæmi um þekkta 

fjölforma kvikmynd er til að mynda It‘s a Wonderful Life (1946), þar sem aðalpersónan 

George Bailey upplifir heiminn eins og hann væri ef hann hefði aldrei fæðst.
20

 Dæmi 

um þekkt bókmenntaverk með fjölformlegri frásögn er Jólasaga (1843) Charles 

Dickens, þar sem Skröggi er gerð sú framtíð sem bíður hans ljós ef að hann breytir ekki 

viðmóti sínu til annars fólks. Murray segir ef til vill helst til mikið þegar hún fullyrðir að 

slíkar frásagnir leitist við að verða línulausar á einhvern hátt. Enda eru söguþræðir 

fjölforma frásagna samtengdir í stað þess að aðgreinast frá hvorum öðrum líkt og í 

línulausum frásögnum. Enda lærir George Bailey að meta líf sitt á forsendum hliðstæðs 

veruleikans og Skröggur snýr blaðinu við að ævintýri sínu loknu.  

  Í línulausum miðli, á við stafræna leiki, myndu hliðstæðurnar aðeins vera 

órannsakaðir möguleikar eða tækifæri sem farið hefur verið á mis við. Stundum getur 

spilarinn getið sér til um hvað hefði gerst ef hann hefði tekið aðrar ákvarðanir en þær 

vangaveltur eru ekki settar fram í verkinu sjálfu. Slíkar hliðstæður eru því ekki 

frásagnarlegur drifkraftur í neinum skilningi. Þó er áhugavert að huga að inntaki sagna 

sem gefa sig út á að birta hliðstæða möguleika í línulegu samhengi. Fjölforma frásagnir 

í skilningi Murrays virðast þurfa að reiða sig á fantasíur eða vísindaskáldskap til þess að 

                                                
19

 Umberto Eco, The Open Work, Cambridge, Harvard University Press, 1989, bls. 1-3 . 
20 Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck, bls. 30. 
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nálgast efnisvið sinn. Stafrænir leikir, sem línulaus miðill, eru ekki bundnir við slíkar 

takmarkanir þrátt fyrir að geta birt hliðstæður á forsendum ólíkra spilunarmöguleika. 

Þetta gefur til kynna að þrátt fyrir að leikir eigi vissa hluti sameiginlega með fjölforma 

frásögnum sé val á efnivið leikja ekki takmarkað við hið óraunhæfa (þó að hið ótrúlega 

sé oft viðfangsefni þeirra). 

  Líkt og gagnvirkni er línuleysi þó að sama sinni hugtak sem hefur verið 

gagnrýnt. Ein helstu rökin gegn línuleysi, ekki bundið við stafræna leiki heldur sem 

eiginleiki frásagnar, eru þau að samasé hvers konar verk er um að ræða, þá sé flutningur 

þess ætíð línulegur í tíma. Þar með er talað um að rýmislegt línuleysi slíkra verka sé 

sjálfkrafa gert línulegt af „línuleika tíma“. Espen Aarseth gagnrýnir þetta viðhorf og 

segir það ónothæft til greiningar sökum þess að það sé ekki hægt að tala um „línuleysi 

tíma“.
21

 Þar að auki snýr línuleysi ekki að notkun verks heldur uppsetningu og 

framsetningu þess. Það að halda því fram að línulaust verk sé gert línulegt í notkun 

jafngildir þar af leiðandi aðeins því að segja að notkun þess sé ekki utan ramma tímans. 

Hér með er því ekki haldið fram að sú athöfn sem felst í notkun verks skipti ekki máli. Í 

tengslum við umræðuna um margvíðni frásagnar seinna meir verða slíkir leshættir 

sérstaklega mikilvægir. Hér er aðeins ýjað að því að verk eigi sér tilvist burt séð frá 

birtingu þess. 

  Í tilfelli stafrænna leikja er línuleysi þó, eins og áður var nefnt, ekki fullkomlega 

samþykkt hugtak. Mörgum þykir það gefa í skyn of mikið frelsi á forsendum leikja sem 

er í það minnsta ekki enn sem komið er endurspeglað í virkni þeirra. Hefur þá meðal 

annars verið stungið uppá hugtakinu fjöllínulegt (multilinear) sem meira viðeigandi. Þar 

með myndi vera gert ráð fyrir takmarkaðra úrvali fyrir spilarann til þess að hafa áhrif á. 

Hér skal þó bent á að enginn leikur er alveg nákvæmlega eins. Að sama sinni er 

áhrifavald spilarans ólíkt á milli leikja. Ef talað er um fjöllínulega leiki væru þeir það 

því í ólíkum mæli, að þú getur að magn sé eitthvað sem er ekki hægt að gera ráð fyrir 

með hugtakinu línuleysi. Ástæðan er sú að línuleysi gefur til kynna vissa afneitun 

tilvistar lína eða í það minnsta fjarveru þeirra.  

  Hvort sem talað er um línuleysi, opin verk eða fjöllínuleg er á ferðinni viss 

sveigjanleiki frásagna. Slíkur sveigjanleiki er ekki bundinn við stafræna leiki en þó 

virðist hann að vissu leyti forkrafa þeirra. Ástæðan er sú að leikir virka ekki sem leikir 

                                                
21 Espen Aarseth, Cybertext, bls. 43. 
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án spilunarmöguleika, þó að þeir séu ekki nema tveir, og gera þeir verk sveigjanlegt. 

Líkt og línuleysi gefur „opið“ til kynna fasta sem ekki er hægt skipta niður. Þar með 

verða verk annað hvort opin eða lokuð og þau geta annað hvort verið línuleg eða 

línulaus. Fjöllínuleiki virðist hins vegar lýsa betur virkni stafrænna leikja þar sem 

spilunarmöguleikarnir eru í raun takmarkaðir. Fjöllínuleiki væri því ef til vill 

nákvæmara hugtak í það minnsta þegar kemur að leikjum.  

  Þó mætti hugsa sér línuleysi á annan hátt og það er sem samspil höfundar og 

spilara. Á þeim forsendum gæti línuleysi lýst þeirri birtingarmynd sem felst í 

möguleikum spilara til þess að hafa áhrif sem höfundur leiks hefur ekki séð fyrir. Þar 

með verða ófyrirséðar leiðir leiks að línulausu sambandi höfundar og spilara eða ef til 

vill fremur verks og spilara. Líkt og stjörnurnar geta verið sagðar óteljandi þrátt fyrir að 

hafa í raun ákveðna tölu getur ósýnilegur reglufastinn boði upp á óútreiknanlegar leiðir 

þrátt fyrir að hafa takmörk. Í framhaldinu verður notast við hugtakið línuleysi áfram 

jafnvel þó að sýnt hafi verið fram á ýmis vandkvæði þess. Ástæða þess er að hér þykir 

ekki hafa verið gerð nægilega skýr grein fyrir fullnægjandi ástæðum til þess að skipta 

því út, enda hefur það ekki verið ætlunin. Hugtakið er í almennri notkun en þykir þó rétt 

að skilgreina það eins og hér hefur verið gert. 

 

1.2. Frásagnarframvinda og tími á forsendum reglna 

Líkt og hugmyndir um gagnvirkni og línuleysi eru almennt bundnar við hvernig þessir 

eiginleikar birtast á forsendum stafrænna leikja er frásögn enn að vissu leyti bundin við 

bókmenntir. Hættan er að skilgreining þess hvað frásögn er sé bundin við hvað 

bókmenntir, eða önnur samþykkt frásagnarform, séu. Þannig er farið á mis við önnur 

frásagnarform sem og hvað þau hafa að segja um réttmæti hinna ýmsu fyrirframgefnu 

hugmynda í tengslum við frásagnir. Til þess að eitthvað geti talist sem frásögn er þörf á 

einhverskonar tímalegri framvindu. Hér er átt við innri tíma verks en ekki lestíma 

jafnvel þó að innri tími stafrænna leikja sé bundinn „lestímanum“ eins og vikið verður 

að síðar. Hvernig þessir þættir koma fram á forsendum stafrænna leikja er með öðrum 

hætti en í öðrum miðlum og er það hluti af ástæðunni fyrir jöðrun þeirra. Nú þegar hefur 

verið gerð grein fyrir virkni gagnvirkni og línuleysis er mögulegt að setja fram kenningu 

um frásagnarform byggt á reglukerfum. Í umræðunni um margvíðni frásagnar mun sú 

kenning vera undirstaða einnar frásagnarvíddar, þeirrar sem er tengd leikjum og er ekki 
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til staðar í öðru miðlum. Verður svo gerð grein fyrir slíkri frásögn í tengslum við 

frásagnartíma og framvindu og bent á hvaða merkingu sérkenni hennar hafa fyrir 

frásagnarhugtakið. 

  Í fyrstu reynist ekki augljóst hvernig reglur geta verið sagðar stuðla að frásögn 

þar sem virðist ekki vera um tímalega framvindu að ræða. Í það minnsta virðast 

reglurnar einar og sér ekki skapa frásögn þar sem þær eru fastar og um leið ósýnilegur 

þáttur. Birtingarmyndir reglna eru ætíð að láni frá öðrum táknkerfum. Ef einfaldur 

leikur á við Pong (1972), þar sem tveir spilarar verja sína hlið frá bolta á sífelldri 

hreyfingu, væri tekinn sem dæmi þá mætti benda á að þótt reglurnar séu spilurunum 

líklega kunnugar eru þær ekki birtar. Spilararnir hafa aðgang að reglunum í gegnum 

myndrænar afleiðingar spilunar sinnar. Jafnvel þó að reglurnar væru gefnar upp sem 

texti væri aðeins um einskonar kort af þeim að ræða en ekki reglurnar í sjálfu sér. 

Stafrænir leikir reiða sig því oft á myndskeið og/eða texta til þess að tjá frásögn á hátt 

sem er skiljanlegur og nokkuð hefðbundinn, þó að vissulega taki þessi form aðrar 

myndir á forsendum leikja. Þar með er oft hugsað til slíkra eininga sem eiginlegs 

söguþráðar verks og litið framhjá því sem er ekki hefð fyrir því að túlka, þ.e.a.s. hinar 

ósýnilegu reglur sem tengja allt saman. Það er á forsendum gagnvirkni sem leikir 

reynast frásagnamiðill þar sem leikjafrásögnin verður til við spilun. Þetta er ólíkt öðrum 

miðlum þar sem sagan er forskrifuð og lestur felur í sér að nálgast innri tíma sögunnar. 

Það eru ýmsar ástæður fyrir því að þessi frásagnarvídd sé hundsuð og hér verður rætt 

um ástæðurnar á forsendum frásagnartíma og framvindu. 

  Frásagnartími í stafrænum leikjum, sem og óstafrænum, er með öðru sniði en í 

öðrum miðlum. Bókmenntir til að mynda fjarlægja sig ætíð frá viðfangsefni sínu með 

því að lýsa því í þátíð, nútíð eða framtíð. Spilun leikja og þar með virkni reglna á sér 

hins vegar ætíð stað í rauntíma og þar með í hinni eiginlegu nútíð. Þessi nútíð er ólík 

bókmenntalegri nútíð því fjarlægðin er ekki til staðar. Þannig verður tími sögunnar sem 

og frásagnartíminn einn og hinn sami. Leikur sem á sér ekki stað í rauntíma getur ekki 

verið leikur þar sem hann getur ekki verið spilaður. Þessi aðgreining í tíma er ein af 

ástæðunum fyrir því að Jesper Juul gengur upprunalega útfrá því að frásögn og 

gagnvirkni séu ósamrýmanlegir eiginleikar sem geti ekki verið til staðar á sama tíma. 

Hann vill meina að þar sem leikir geti ekki nýtt sér aðferðir bókmenntanna séu aðferðir 
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þeirra ekki frásagnarlegs eðlis heldur eitthvað annað.
22

 

  Það að leikir gerist í rauntíma er þó ekki vandamál hvað varðar frásagnir. Nema 

þegar athuganirnar eru takmarkaðar við hvernig frásagnir eru settar fram í öðrum 

miðlum. Hér er til dæmis átt við bækur sem hafa þegar verið skrifaðar eða kvikmyndir 

sem hafa verið teknar upp og klipptar. Það að takmarka frásagnir við slíka framsetningu 

lítur framhjá því að sögur eigi sér alltaf uppruna. Þar með er frásögn sem er nýkominn 

niður á blað engu síður frásögn en sú sem er útgefin í bók. Þar sem leikir eiga sér alltaf 

stað í rauntíma, á forsendum áhrifavalds spilara, er spilarinn að vissu leiti höfundur. 

Ástæðan er sú að hann hefur einhver áhrif á framvindu þess leiks sem hann spilar, sama 

hversu takmarkað áhrifavald hans er. 

  Útkoma slíkrar úrvinnslu milli spilara og verks stangast þó oft á við almennar 

hugmyndir um frásagnarframvindu. Í tilfelli frásagna myndu margir vilja meina að 

innan hverjar frásagnar ætti að vera einskonar röklegt samband orsaka og afleiðinga sem 

tengir frásögnina saman. Dæmi um þetta er að ef löngum kafla væri varið í það að lýsa 

manni sem sendir bréf væri líklega ætlast til þess að bréfið myndi hafa einhver áhrif 

seinna meir í söguþræðinum. Þetta er þó frekar spurning um hvað almennt er talið að sé 

merki „góðrar“ frásagnar frekar en hvað frásögn sé í sjálfu sér. Frásögn snýst um 

framsetningu og því er bréfsendingin ekki mikilvæg útaf einhverju tengdu atriði heldur 

einfaldlega af því að hún er sett fram. Í stafrænum leik gæti spilarinn allt eins ákveðið 

að hlaupa útí horn til þess að horfa á veggina án þess að það hefði neinar afleiðingar. 

Þrátt fyrir það væri það hluti af frásögn verksins. 

  Stafrænir leikir segja sögur þó að það sé ekki á sömu forsendum og oftast er gert 

ráð fyrir. Sérkenni þeirra verða til þess að framsetning sagna fer fram með öðrum hætti 

en er mögulegt í öðrum miðlum. Krafan um að spilarinn taki virkann þátt í verkinu 

brenglar skilin milli höfundar og „lesanda“. Ástæðan er sú að línulaus uppbygging 

stafrænna leikja frem fram á gagnvirkt samspil spilara og tölvu til þess að leikur geti 

verið „lesinn“. Þetta hefur þau áhrif að margar úrlausnir eru til staðar og því erfiðara að 

tala um staka merkingu jafnvel þó um sama verkið sé að ræða. Einnig stangast 

uppsetning leikja oft á við hefðbundnar hugmyndir um frásagnarframvindu þar sem 

merking virðist ekki alltaf verið augljós á forsendum orsakasambanda. Leikir segja engu 

að síður sögur og eiga sérkenni þeirra til með að víkka frásagnarhugtakið til muna. 

                                                
22Jesper Juul, „A Clash Between Game And Narrative“ bls. 30, 31. 
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Kafli 2. Margvíðni frásagnar 

 

Einfalt dæmi um margvíðar frásagnir eru myndskreyttar barnabækur þar sem texti og 

myndir segja frá samhliða hvoru öðru. Þar er ætlunin yfirleitt að láta myndirnar lýsa 

sögu textans en þar sem ólíkar táknmyndir eru mismunandi í framsetningu verða í raun 

til tvær frásagnir. Slíkar frásagnir þurfa þó ekki að vera heildstæðar í þeim skilningi sem 

almennt er gert ráð fyrir heldur getur túlkun þeirra verið háð upplýsingum úr samhliða 

táknkerfum, öðrum frásögnum. Er þá hægt að ímynda sér bók sem hefði mun færri 

myndir og tengslin milli þeirra óskiljanleg án ráðfæringa við textann. Með túlkun verður 

hins vegar til ein saga, einvíð en þó af margvíðum uppruna. Ástæðan er sú að margvíð 

framsetningin hefur verið túlkuð og mótuð í eina heild. Margvíðni er þar með bundin 

því skilyrði að vera ótúlkuð vegna þess að yfirfærsla framsetningar til merkingar 

smættar tengslanetið og gerir það línulegt, í það minnsta á forsendum hefðbundins 

lesháttar. Aðgreiningin milli túlkunar og framsetningar er mikilvæg því oft er ekki 

greint þarna á milli. Þar af leiðandi er oft litið á þetta tvennt sem sama fyrirbærið, þrátt 

fyrir að það hafi ólíka virkni, og þar með litið framhjá mögulegri margvíðni verka. 

  Þegar rætt er um margvíðni frásagnar er því þörf á að greina á milli ólíkra vídda 

og aðskilja þær þannig til greiningar. Til þess þarf að varpa ljósi á einvíðar frásagnir, 

sérstaklega þær sem virka innan ramma margvíðni, og taka tillit til tengsla þeirra 

hvorrar við aðra. Ástæðan er sú að margvíðar frásagnir eru ekki sjálfbærar einingar. 

Þess í stað velta þær á samskeytingu ósamrýmanlegra táknkerfa sem hvert um sig flytur 

staka frásögn. Í rauninni mætti segja að hin margvíða frásögn sé ekki eiginleg frásögn. 

Hugtakið vísar fremur til tengslanets frásagna sem verka samhliða. Frásagnarsamband 

sem þetta fyrirfinnst hvarvetna þar sem ólík táknkerfi virka samhliða vegna þess að 

„samningar“ milli mismunandi framsetninga verða óhjákvæmilegir. Með táknkerfi er 

hér átt við merkingarkerfi á við tungumál og myndmál en auk þeirra verður hér 

sérstaklega gerð grein fyrir frásögn stafrænna leikja á forsendum eiginlegs táknkerfis 

þeirra. 

  Þeir miðlar sem munu fá mesta umfjöllun eru bækur, myndasögur, kvikmyndir 

og stafrænir leikir og verða þeir teknir fyrir sem dæmi um viðeigandi táknkerfi og 

frásagnarvíddir. Þar með verður gerð grein fyrir stigmögnun margvíðni á milli miðla og 

samruna frásagnarvídda. Að lokum verður sérstaklega rætt um leikjafrásögn í tengslum 
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við vandkvæði í samruna við önnur táknkerfi og menningarlegt ólæsi á miðilinn. Áður 

en lagst er í að skilgreina margvíðni sem samansafn sjálfstæðra frásagna, sem einangrast 

á forsendum ósamrýmanlegra táknkerfa, ber að hafa í huga að mögulega sé hér ekki um 

eðlismun að ræða. Þess í stað kann ósamrýmanleiki ýmissa táknkerfa að vera 

menningarlega lærður. Þetta verður sérstaklega mikilvægt í umræðunni um 

leikjafrásagnir, þar sem samruni víddanna er af öðrum toga en þekkist í öðrum miðlum. 

 

2.1. Stigmögnun margvíðni á milli miðla 

Algengast er að gera ráð fyrir því að hvert verk innihaldi aðeins eina frásögn þó að 

stundum sé talað um marga frásagnarþræði innan staks verks. Þó er yfirleitt ekki gert 

ráð fyrir mörgum ólíkum frásögnum er starfa samhliða á sama tíma. Að vissu leyti á 

þessi lesháttur rætur sínar í hefðarveldi hins ritaða orðs og tungumálsins þar sem 

margvíðir miðlar koma seinna fram með tilkomu tækninýjunga. Þar með er þó ekki allt 

útskýrt, því eins og sýnt verður fram á hér í framhaldinu er margvíðni ekki, né hefur 

nokkurn tíma verið, bundin slíkri tækni. Önnur ástæða fyrir slíkum leshætti er áhersla á 

merkingu og túlkun fremur en frásögnina sjálfa og óskýr skil þar á milli innan almennar 

umræðu. Þrátt fyrir ríkjandi tilhneigingu til notkunar tungumálsins við miðlun slíkar 

merkingar ber að varast að stilla því upp andspænis öðrum táknkerfum sem ákveðnum 

og skýrum miðli. Engin táknmynd miðlar táknmiði sínu fullkomlega og því er ekki 

ætlunin að einskorða athuganir við hugmyndir um eiginleika og/eða vægi vissra 

táknkerfa. Þess í stað er ætlunin að gera grein fyrir þeim eftir því sem viðkemur 

frásagnarvíddum. 

  Textar eru dæmi um miðil sem flytur „einvíða“ frásögn. Þegar hér er talað um 

„einvíðni“ er því þó ekki haldið fram að slíkar frásagnir skorti dýpt, heldur frekar að 

margræðni þeirra felist eingöngu í túlkunarmöguleikunum en ekki í samskeytingu við 

aðra miðla. Í tilfelli texta reynist frásögnin því aðeins einföld sé gengið út frá því að 

athugunin einskorðist við ritmálið sem millilið tungumálsins og litið framhjá öllum 

öðrum þáttum sem gætu haft merkingu. Við hefðbundinn lestur er þetta algengasta 

nálgunin, þó að þar með sé litið framhjá myndrænum eiginleikum bæði uppsetningar og 

leturs sem og ýmsum ytri þáttum svo sem flutningi. Ástæðan fyrir því að textar eru hér 

teknir fyrir frekar en tungumálið sjálft er að tungumálið í flutningi fer oftast fram 

samhliða slíkum táknkerfum. Þar með verður  umræðan um einvíðni þess ekki lengur 
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viðeigandi án þess að einangra frásagnirnar sérstaklega. Það er því að vissu leyti ekki 

fyrr en ritmálið hefur einangrað tungumálið sem texta sem einvíðni þess verður til. 

   Annað dæmi um einvítt frásagnarform er myndmál og þó að hægt sé að færa rök 

fyrir frásagnargetu stakra mynda liggur beinna við að hugsa til raðmynda á borð við 

myndasögur. Ástæðan er sú að stakar myndir eins og þær sem finnast á grískum 

leirkerjum, og lýsa atburðum úr þekktum sögum, reiða sig á utanaðkomandi frásagnir til 

þess að verða skiljanlegar. Hér er því ekki haldið fram að frásagnarlegt sjálfstæði hinnar 

stöku myndar fyrirfinnist ekki, heldur er aðeins bent á að sögulega hafi slíkar myndir 

öðlast frásagnarmátt sinn í samstarfi við aðrar sagnir og þar með orðið margvíðar í 

framsetningu, þó óbeint sé. Myndasögur segja á hinn bóginn frá á mjög bersýnilegan 

hátt hvað varðar tíma og framvindu frásagnar. Þetta gerist á forsendum samkeytinga 

mynda þar sem ein mynd tekur við af annarri í röð sem er oftast túlkuð sem röð í tíma 

og rúmi.
23

 Hér er aðeins vísað til þeirra myndasagna sem notast eingöngu við myndir en 

þær sem skeyta saman texta og mynd, eins og algengast er nú til dags, útilokaðar um 

stund. Þrátt fyrir yfirgnæfandi hlutfall myndasagna sem notast við texta nú til dags má 

þó ekki gleyma því að enn eru gerðar textalausar myndasögur sem nýta sér táknforða 

samtímamyndmáls. Má þar til að mynda nefna myndasöguseríuna Gon (1992-2002) 

eftir Masashi Tanaka sem nýtir sér margar japanskar myndasöguhefðir án þess að reiða 

sig á tungumálið til þess að gera sig skiljanlega. 

  Með tilkomu kvikmyndatækninnar varð til nýtt frásagnarform og táknforði 

myndmálsins jókst til muna. Munurinn er hinsvegar sá að kvikmyndir eru margvíðar í 

uppsetningu, sérstaklega með tilkomu hljóðmynda. Eins og áður var sagt höfðu 

margvíðar frásagnir alltaf verið til en á forsendum kvikmyndatækninnar varð mjög 

auðvelt og eiginlega sjálfgefið að mynda slíkar sagnir. Það er ein af ástæðunum fyrir því 

að hér er frekar kosið að tala um kvikmyndir heldur en leikrit þó að það sem einkenni 

kvikmyndir gæti og hafi að miklu leyti áður verið sérsvið þeirra. Önnur ástæða er sú að 

kvikmyndir eru, líkt og bækur og myndir, lokaður miðill sem býður ekki upp á að átt sé 

við innihald hans. Leikrit eiga á hinn bóginn of mikið skylt við leik, þar sem hver 

flutningur er í raun leikinn. Hér er ekki gefið í skyn að það að leika leik og hlutverk sé 

það sama. Þar sem sama leikritið er aldrei nákvæmlega eins flutt vísar það hins vegar til 

þess að úrval mögulegra leikfærslna sé til staðar.  

                                                
23 Scott McCloud, Understanding Comics: The Invisible Art, New York : HarperPerennial, 1994, bls. 9, 94. 
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  Ólíkt texta og myndum eru kvikmyndir margvíðar, þar sem ólík táknkerfi koma 

saman. Þar má til að mynda nefna tungumálið og tónlist en einnig látbragð sem fer fram 

samhliða myndmálinu. Eins og í tilfelli barnabóka er sterk tilhneiging til þess að stefna 

að því að láta öll kerfin virka saman í þágu sameiginlegrar hugmyndar. En þar sem það 

er ómögulegt fyrir ólíkar framsetningar að samrýmast að fullu er í raun um margvíða 

frásögn að ræða. 

  Að lokum verður rætt um margvíðni stafrænna leikja en þó bent á að það sama á 

við um óstafræna leiki. Þess vegna er sjónum hér beint að kvikmyndum fremur en 

leikhúsi, þar sem hægt væri að halda því fram að leikrit gætu flokkast undir vissa tegund 

leikja. Af öllum þeim miðlum sem hér eru til umræðu geta leikir reynst margvíðastir. 

Það er sökum þess að þeir geta innihaldið öll áðurnefnd táknkerfi auk þess að búa yfir 

sínu eigin. Það táknkerfi mætti kalla reglumál þar sem tjáning þess fer fram með mótun 

reglukerfa. Þó ber að varast að líkja virkni þess um of við virkni tungumálsins með því 

að tala um einhverskonar mál.  

  Í sambandi við stigmögnun margvíðni milli miðla skal ítrekað að hér er ekki 

samasemmerki milli víðni og gæða. Það er að segja, því er ekki haldið fram að annað 

hvort einvíðar frásagnir séu hreinni og betri eða að margvíðar frásagnir séu dýpri fyrir 

vikið. Ætlunin er aðeins að benda á breytingar á milli miðla og hvernig aukin tækni 

hefur auðveldað margvíðni eða í það minnsta gert hana augljósari með því að binda 

hana við viss verk. Þar með hafa margvíð verk getað notið menningarlegrar 

viðurkenningar, þó ef til vill ekki á forsendum margvíðni. 

 

2.2. Samruni frásagnarvídda 

Litið er á samruna frásagnarvídda, í tilfelli margvíðra frásagna, sem sjálfgefinn á 

forsendum hefðbundins lesháttar. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að algengasta 

hneigðin í sköpunarferli verka er að samflétta ólík táknkerfi í þágu sameiginlegs 

markmiðs. Samstarf milli sköpunar og notkunar verður þó einnig til þar sem væntingar 

notenda krefjast vissra hluta og styrkja þar með lesháttinn. Þar með er þó litið framhjá 

ólíkum hlutverkum og virkni mismunandi táknkerfa innan hvers margvíðs verks. Auk 

þess að hafa ólíka virkni eru táknkerfin einnig misvirk og mætti jafnvel tala um ríkjandi 

og víkjandi táknkerfi. Slík aðgreining gæti verið undirstaða flokkunar á miðlum og 

myndi jafnvel samrýmast hefðbundnum hugmyndum um slíka flokkun að mestu leyti. 
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Ríkjandi og víkjandi táknkerfi myndu einnig varpa nýju ljósi á hvernig þau vinna saman 

og að hvaða leyti þau vinna sjálfstætt.  

  Ein helsta ástæðan fyrir því að litið er framhjá öðrum mögulegum lesháttum er 

áherslan á merkingu og túlkun, enda er samruni ólíkra vídda falinn í slíkri yfirfærslu. 

Það reynist þó erfiðara og ekki sjálfgefið þegar ólík táknkerfi virðast vera merkingarlega 

ósamrýmanleg. Slíkt er líklega algengast í stafrænum leikjum þar sem reglumál virðist 

bæði vera gjarnara til þess að skapa slíkan mismun og leikja hönnuðir eiga erfiðara með 

það og/eða hafa minni metnað fyrir því.  

 Í sambandi við ríkjandi og víkjandi táknkerfi innan margvíðra frásagna er þörf á 

því að vega og meta hlutfall þess í hverju tilviki, frá verki til verks. Þó er hægt að draga 

almennar ályktanir, í það minnsta um ríkjandi táknkerfi þekktra frásagnarmiðla. Þannig 

má til að mynda geta sér til um að almennt sé myndmál ríkjandi táknkerfi kvikmyndar 

þar sem það er það eina sem er stanslaust. Hér er fremur viðeigandi að hugsa til 

„magns“ sérhvers táknkerfis en vægis þess, þar sem það myndi frekar falla innan ramma 

túlkunar en framsetningar. Þar með væri tónverk sem hefði örstuttan kvikmyndabút 

meðfylgjandi líklega ennþá flokkað sem tónverk.  

  Þó er magn ekki alltaf viðeigandi mælistika, því líkt og í tilfelli leikja virðist 

reglumálið innlima öll önnur táknkerfi á sínum eigin forsendum. Enn og aftur getum við 

tekið fyrir kvikmyndina og ímyndað okkur kvikmynd með þó ekki nema stökum 

spilunarmöguleika. Slík upplifun myndi líklega teljast afleitur leikur en með því að 

innlima eitthvað í reglukerfi getur nær hvað sem er orðið leikur. Í tilfelli leikja getur 

táknkerfi þar með verið ríkjandi þó ekki sé um ríkjandi magn reglna að ræða. Ástæðan 

er sú að reglurnar gera kvikmyndina að leik. 

  Flokkun miðla á forsendum ríkjandi og víkjandi táknkerfa er þó ekki alltaf jafn 

klippt og skorin og hér hefur verið gefið til kynna. Til að mynda eru ýmsar hefðir sem 

hafa áhrif á hvernig almennt er greint á milli miðla. Slíkar hefðir gætu hafnað því að 

kvikmynd gæti í raun verið leikur. Þar fyrir utan eru til ýmis verk þar sem táknkerfin 

verka í mjög líku hlutfalli. Mætti þar nefna ólíkar hefðir annars vegar vestrænna 

myndasagna og hins vegar japanskra. Oft er greint á milli þeirra með því að segja að 

vestrænar myndasögur séu texti með myndum en að japanskar séu myndir með texta. 

Þannig væri hægt að hugsa sér að ríkjandi táknkerfi gætu verið mismunandi jafnvel 

innan sama miðils. Raunverulegt mikilvægi þessarar aðgreiningar hefur þó minna með 
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flokkun að gera heldur en það að sýna fram á mismikla virkni samhliða táknkerfa. 

  Samruni táknkerfanna setur þetta hins vegar allt í gegnum merkingarsíuna og 

gerir tengslanetið þar með einvítt. Ofuráhersla á merkingu og túlkun kemur í veg fyrir 

áherslu á framsetninguna og þar með eru frásagnirnar séðar sem ein órjúfanleg heild, ef 

þær virðast vera í ósamræmi er oftast litið á það sem ókost. Til að mynda gæti 

kvikmynd sem hefði gleðilega tónlist undir sorglegri senu líklega vera talin verri fyrir 

vikið eða í besta falli tilraunakennd. Ef ekki þá er líklegt að túlkunin myndi hafa skapað 

eina merkingu úr heildinni til þess að bæta upp fyrir það. Þar sem samruni 

frásagnarvídda er hefðbundinn lesháttur er því óalgengt að margvíðni merkingar fari 

samfara margvíðni þess sem er í raun túlkað. Hér er því þó ekki haldið fram að hinn 

hefðbundni lesháttur ætti almennt að víkja fyrir öðrum sem lyti frekar að meðvitund um 

frásagnarform. Ætlunin er aðeins að benda á takmarkanir hans og hvernig hann getur 

komið í veg fyrir að menn komi auga á nýjar frásagnaraðferðir er fylgja nýjum miðlum. 

Það getur til að mynda gerst þegar vandkvæði koma upp við það að láta allar 

frásagnirnar renna saman í eina merkingarheild. Í tilfelli stafrænna leikja er þetta 

algengt vandamál og því getur sérstök greining á þess konar samruna reynst fræðandi. 

 

2.3. Samruni frásagnarvídda í tilfelli stafrænna leikja 

Þar sem samruni frásagnarvídda er bundinn túlkun felst slíkur samruni í lesháttum 

verka. Í tilfelli stafrænna leikja eru það helst tveir leshættir sem oftast er notast við. 

Annars vegar er það lesháttur sem gengur út á að útiloka merkingu sem getur verið lesin 

á forsendum reglna ef hún stangast á við önnur táknkerfi sem eru þá höfð í forgangi. 

Hins vegar er það lesháttur sem snýst um að halda fram eiginlegu merkingarleysi 

leikreglna. Þar með er farið á mis við eina frásagnarvídd og leikir túlkaðir eingöngu á 

forsendum annarra miðla. Báðir þessir leshættir fela í sér skakkt sjónarhorn á leiki sem 

frásagnarmiðil í þágu þess að viðhalda fyrirframgefnum gildum og hugmyndum um 

frásagnir. 

  Eins og áður hefur verið útskýrt er almennt læsi á margvíðar frásagnir til staðar, 

þó ekki með meðvitund um margvíðni. Læsið er bundið við einvíða og staka merkingu 

þar sem margvíðnin hefur verið túlkuð og gerð einvíð. Ástæðan er sú að hefðbundinn 

lesháttur gerir ekki ráð fyrir fjölda merkinga á forsendum fjölda vídda. Í tilfelli 

stafrænna leikja hefur þetta átt þátt í því að jaðra þá innan samhengis slíkrar úrvinnslu. 
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Það er meðal annars sökum þess að stafrænir leikir gangast oft ekki við frásagnarlegum 

forkröfum um trúverðugleika og þar með einnig að vissu leyti forkröfum um raunsæi. 

Heildartúlkun fellur þar með á forsendum stakrar víddar sem er ekki aðeins 

ósamrýmanleg í framsetningu, eins og ólík táknkerfi, heldur einnig ósamrýmanleg á 

forsendum merkingar.  

  Skýr dæmi um þetta eru ýmsar hefðir í stafrænum leikjum svo sem til dæmis 

aukalíf. Aukalíf ganga út á að spilarinn fái fleiri tækifæri til að halda áfram jafnvel þó að 

tákngervingur hans í leiknum, þ.e.a.s. sú persóna eða hlutur sem hann spilar sem, láti 

lífið eða virðist að öðru leyti ófær um að halda áfram. Aukalíf eru að vissu leyti arfleifð 

leikjasala, þar sem borgað var sérstaklega fyrir auka tilraunir, en tíðkast þó enn í dag. 

Hins vegar bjóða flestir leikir nú til dags upp á óendanlega margar tilraunir. Hvort sem 

aukalífin eru takmörkuð eða ekki skiptir þó ekki máli þegar kemur að samruna 

frásagnarvídda því það skapar sama merkingarvandann. Sá vandi felst í þeim skorti á 

trúverðugleika sem dauði og endurfæðing fela í sér í sögum sem virðast ekki útskýra 

ástæðuna. Nú til dags er þó stundum farið að flétta aukatækifæri inní ramma 

hefðbundinnar túlkunar byggðri á trúverðugleika. Þar má til dæmis nefna Bastion 

(2011) eða Prince of Persia: The Sands of Time (2003), þar sem dauði er útskýrður sem 

afglöp sögumanns. Þetta er þó langt því frá að vera algengt og kröfur til leikja gera ekki 

ráð fyrir slíkum útskýringum. 

  Ef Super Mario Bros (1985), sem fjallar um ítalska píparann Mario sem reynir 

að bjarga prinsessu úr klóm einhverskonar eðlu-skjaldböku, er tekinn sem dæmi um 

óútskýrð aukalíf virðist áreksturinn við trúverðugleika skýr. Þetta er þó ekki gert á 

forsendum inntaks sögunnar sjálfar, þó að það endurspegli að vissu leyti skort á trausti 

til frásagnargetu leikja sem einkenndi oft eldri leiki, heldur byggist á því hvernig hinar 

frásagnarvíddirnar stangast á við dauða og endurfæðingu Marios. Dauði og endurfæðing 

Marios er hins vegar fullkomlega skiljanleg innan reglumálsins.  

  Innan táknkerfis reglnanna á sér stað samræða sem er í raun ósýnileg 

undanskilið því að eiga sér birtingarmyndir í öðrum táknkerfum. Til að mynda þá er 

eiginleiki Marios til þess að hoppa reglubundinn en birtingarmynd þess er samt sem 

áður myndræn. Þegar litið er á reglumálið sem slíkt verður ljóst að það stangast ekki í 

sjálfu sér á við aðrar frásagnarvíddir. Þar með er þó farið fram á margfalda túlkun í 

samræmi við margvíða frásögn og þar með brotið útfrá hefðbundnum leshætti sem 
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miðar við „einfalda“ merkingu í bókstaflegum skilningi. 

  Annar lesháttur sem gengur út á að líta framhjá framsetningu reglumáls í heild 

sinni sem túlkanlegu væri hægt að kalla menningarlegt ólæsi á stafræna leiki sem miðil. 

Almennt fylgir spilun slíkra leikja ekki hugmyndum um að hafa ráðið nokkurs konar 

merkingu í reglurnar.
24

 Þetta þýðir þó ekki að slíka merkingu megi ekki finna. Aftur 

mætti taka Super Mario Bros sem dæmi. Þegar Mario hoppar undir vissa kubba eiga 

sveppir til að spretta upp og renna til hægri, í þá átt sem leikurinn stefnir og ekki er hægt 

að snúa við. Þar eiga sveppirnir til að fara beint á móti óvinum sem eru Mario hættulegir 

eða beint fram af hengiflugum sem myndu einnig reynast honum banvæn. Ein möguleg 

túlkun á þessu er að reglurnar hvetji spilarann til þess að sjá Mario á forsendum áhættu 

og umbunar. Hvernig spilarinn lætur Mario svo bregðast við slíkum aðstæðum hefur 

áhrif á framvindu sögunnar og persónusköpun Marios. Þetta dæmi sýnir framá að reglur 

geti verið túlkanlegar. 

  Þó að stafrænir leikir virðist vera gott dæmi um miðill sem einkennist af 

margvíðum frásögnum eru ýmis vandkvæði sem felast í því að nota miðilinn sem dæmi 

um slíkar sagnir. Ástæðan er sú að sú frásagnarvídd sem er sérkenni stafrænna leikja 

skortir vissan trúverðugleika í samanburði við aðra miðla. Hér hefur þó verið gerð 

sérstaklega grein fyrir sérkennum stafrænna leikja og vandamálið bakið við notkun 

miðilsins sem dæmis þar með leyst. Hvað varðar fjölda frásagnarvídda bjóða stafrænir 

leikir upp á möguleikann um flestu víddirnar. Það er vegna þess að reglumálið innlimar 

allt annað og gerir það að leik. Þar með getur stigmögnun margvíðni milli miðla, allt frá 

einvíðum frásögnum til margvíðra, öll verið sett undir hatt leikja. Helsta vandamálið er 

þó hefðbundinn lesháttur sem lýtur framhjá margvíðum framsetningum í þágu þess að fá 

eina merkingu úr einu verki. Hins vegar ef greint er á milli túlkunar og framsetningu 

verður auðveldara að koma auga á margvíðar frásagnir. Lesháttur sem hefur mið af 

margvíðum framsetningum myndi hins vegar stuðla að því að jaðraðir miðlar myndu 

ekki vera dæmdir jafn harkalega á forsendum fagurfræði hefðbundnari miðla. 

 

 

 

 

                                                
24 Jesper Juul, „A Clash Between Game And Narrative“ bls. 1 (Skoðað 7 desember 2011). 
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Kafli 3. Greiningardæmi 

Til þess að renna stoðum undir þær hugmyndir um sérkenni tölvuleikja og margvíðni 

frásagnar sem hér hafa komið fram er rétt að taka fyrir nokkur raundæmi. Það er gert til 

þess að sýna fram á umræddar kenningar á forsendum verka í stað þess að tala eingöngu 

um þær almennt. Greiningardæmi af þessum toga munu þar með rannsaka réttmæti 

áðurnefndra hugmynda enn frekar og útskýra þær betur í tengslum við þekkta stafræna 

leiki. Leikirnir sem hafa orðið fyrir valinu tilheyra ólíkum undirflokkum 

leikjahefðarinnar ásamt því að hafa fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn. Final 

Fantasy VII (1997) er japanskur hlutverkatölvuleikur. Japanskir hlutverkatölvuleikir 

einkennast að miklu leyti af fantasíum og/eða vísindaskáldskap. Líkt og með vestræna 

leiki af svipuðum toga er spilarinn yfirleitt krafinn um að taka ákvarðanir sem hafa áhrif 

á framvindu sögunnar. Minecraft (2010) kemur frá Svíþjóð og er svo kallaður 

sandkassaleikur. Sandkassaleikir snúast um að spilarinn takist á við leikheiminn án þess 

að hafa ákveðið markmið. Flestir sandkassaleikir eru blanda af frjálsum samskiptum við 

leikheiminn og ákveðinna markmiða sem tengjast söguþræði leiksins. Minecraft hefur 

hins vegar engin slík markmið þar sem engan söguþráð er að finna í hefðbundnum 

skilningi orðsins. Að lokum verður rætt um Portal 2 (2011) sem er fyrstu-persónu 

púslleikur með mikil tengsl við hefð fyrstu-persónu skotleikja. Fyrstu-persónu skotleikir 

eru aðallega vinsælir á Vesturlöndunum og „Valve“, fyrirtækið sem hannaði Portal 2, 

hefur sérhæft sig í gerð þeirra. Þar með er hann aðallega skyldur öðrum skotleikjum 

frekar en púslleikjum þó að það sé ekki hægt að líta framhjá þeim tengslum heldur.  

  Þrátt fyrir úrval af þessu tagi eru leikgerðirnar ekki í forgrunni sem slíkar. Þær 

endurspegla fjölbreytileika miðilsins en einnig hvernig sérkenni hans eru þeim öllum 

sameiginleg. Sjónum er mun fremur beint að þeirri spurningu hvað leikirnir geti sagt 

okkur um samkenni mismunandi stafrænna leikja og samanburð þeirra við aðra 

frásagnarmiðla. 

  Greiningardæmin eru tekin fyrir í röð sem endurspeglar röð efnisatriða í 

ritgerðinni fram að þessu. Final Fantasy VII er ætlað að bæta við umræðuna um 

gagnvirkni og línuleysi. Það verður gert til þess að sýna fram á virkni þeirra þrátt fyrir 

ýmsar takmarkanir. Ætlunin með því er að gera gagnvirkni og línuleysi raunhæf skil i 

samanburði við oft öfgafullar væntingar til þessara eiginleika. Í kjölfarið verður fjallað 

um Minecraft á forsendum trúverðugleika og höfundarhugtaksins. Það verður gert með 
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því að tala um frásagnartíma sem og framvindu leiksins. Að lokum verður fjallað um 

Portal 2 og hann notaður sem dæmi um margvíða frásögn. Þar verður rætt um samruna 

frásagnarvídda á forsendum ólíka táknkerfa og spilunar/flutnings. 

 

3.1. Stokkið frá borði: Stefnumót við gagnvirkni í Final Fantasy VII 

Gagnvirkni og línuleiki eiga að vissu leyti ekki samleið þar sem gagnvirkni gerir ráð 

fyrir fleirum en einum möguleika. Þetta stangast á við eðli línuleika sem gengur út á að 

einni beinni leið sé fylgt. Þó er spurning hvort að þessir eiginleikar geti unnið saman, ef 

ekki samtímis þá á mis, innan eins verks, án þess að tvístra því á milli sín. Final 

Fantasy VII er uppfullur af smáatriðum sem eru ekki beinlínis nauðsynleg framvindu 

sögunnar en gerir hana engu að síður ríkari. Tækifæri spilarans til þess að velja og hafna 

slíkum aukaatriðum eða velja á milli atriði eru mikilvægur þáttur í hvernig gagnvirkni 

birtist í leiknum. Final Fantasy VII er af mörgum talinn vera einn af bestu og 

mikilvægustu leikjum í tölvuleikjasögunni
25

 og er hann gott dæmi um samsetta línulega 

sögu með gagnvirkum eiginleikum. 

  Final Fantasy VII, stytt sem FFVII, er japanskur hlutverkatölvuleikur (JRPG) 

gerður af Square, nú Square Enix, fyrir Sony Playstation leikjatölvuna. Á sama hátt og 

forverar hans, skartar FFVII sjálfstæðum söguþræði með sérsniðnum heimi sem 

sögusviði. Ári eftir útgáfu upprunalega leiksins var FFVII endurútgefinn fyrir PC tölvur 

og 2009 var hann gerður spilanlegur í Playstation3 og Sony PSP. Síðan leikurinn var 

gefinn út hefur hann verið einn af prófsteinum JRPG tölvuleikjaflokksins og hefur hann 

einnig haft víðtæk áhrif á tölvuleikjamiðilinn í heild sinni. 

  Saga FFVII fylgir málaliðanum Cloud Strife sem gengur til liðs við hóp 

uppreisnarmanna gegn Shinra-samsteypunni. Forstjórar Shinra eru sekir um að ganga 

hægt og þétt af plánetunni dauðri með því að misnota lífsorku hennar. Frásögn leiksins 

er oftar en ekki melódramatísk þar sem lagt er kapp á æsilega söguframvindu og ýkt 

persónueinkenni. Á meðal meginviðfangsefna sögunnar má nefna umhverfisvernd, 

sjálfsskoðun og samvinnu þar sem barist er í sameiningu til þess að bjarga plánetunni og 

viðhalda því lífi sem fyrirfinnst þar. 

                                                
25

 Carrie Gouskos, „Lucky Seven: Final Fantasy VII“ 
<http://uk.gamespot.com/features/6155700/index.html> (Skoðað 4. janúar 2012.) 



25 

 

  Spilun FFVII skiptist á milli fjögurra sviða, sem eru ekki í tiltekinni röð en vert 

er að minnast á að spilarinn er líklegastur til þess verja megintíma leiksins á því fyrsta: 

 

1. Tvívíð myndefni mynda grunn fyrir þrívíðan tölvugerving, oftast Cloud, til þess 

að ferðast eftir og eiga í samskiptum við persónur og hluti. Samskiptin við báða 

þætti eru af þeim toga að þau annað hvort uppfylla forkröfur fyrir framvindu 

leiksins eða gera spilaranum kleyft að nálgast auka upplýsingar.  

2. Heimskortið birtir þrívíddarmódel af heimi FFVII sem tengir saman staði sem 

eru birtir á fyrsta sviðinu.  

3. Bardagasviðið getur sprottið af sviðum eitt og tvö undir réttum 

kringumstæðum. Þar velur spilarinn bardagaaðferðir spilanlegu persónanna 

(playable characters) gegn ýmsum andstæðingum. 

4. Þegar spilarinn er ekki staddur á sviði þrjú getur hann nálgast valmynd, þar sem 

hann getur tekið ýmsar ákvarðanir um uppsetningu  á persónunum fyrir bardaga 

og vistað framfarir sínar. 

 

Utan sviðanna og þeirrar beinu spilunar sem þau standa fyrir er vert að minnast á 

mikilvægi myndskeiða í leiknum, sem koma fram samhliða framvindu sögunnar. 

  FFVII hefst á því að myndskeið sýnir lest ferðast eftir brautarteinum í borginni 

Midgar þangað til að hún nemur staðar á stoppistöð. Þar stekkur Cloud frá borði og í 

kjölfarið tekur spilarinn við stjórnvelinum á táknrænan hátt. Þar sem hann var áður 

áhorfandi línulegrar og óbreytanlegrar framvindu, líkt og lestin sem er bundin teinunum, 

verður hann nú gagnvirkur þátttakandi í frásagnarferlinu. Hann fær að spreyta sig áfram 

innan innbyggðs reglukerfis leiksins og hafa áhrif á það sem hefur verið gert mögulegt 

af hönnuðum hans. Ein leið til þess að gera þetta er að taka ákvarðanir útfrá gefnum 

valmöguleikum sem munu hafa afleiðingar innan sögunnar síðar. Algengast er að 

spilarinn svari spurningum með því að velja á milli nokkra valmöguleika og hafi þar 

með bæði áhrif á hvernig aðrar persónur verksins eigi að sjá hann og hvernig spilarinn 

sjálfur sér aðalpersónuna eða vill sjá hana.  

  Ein forvitnilegasta breytan sem hægt er að hafa áhrif á með þessum hætti er 

stefnumótaatriðið þar sem Cloud ver tíma sínum með einni af fjórum mögulegum 
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spilanlegum persónum í Gold Saucer-skemmtigarðinum. Þær persónur sem koma til 

greina eru Aerith, sem lofaði Cloud stefnumóti í skiptum fyrir að hann yrði lífvörðurinn 

hennar, Tifa sem er æskuvinkona hans og líkt og Aerith raunverulegur keppunautur um 

hugástir hans, ninja-stúlkan Yuffie, sem er ekki nauðsynlegt fyrir spilarann að nálgast, 

og Barret sem er fyrrum leiðtogi hópsins. Reglurnar bakvið valið eru ekki opinberaðar 

spilaranum og leikurinn gerir spilaranum ekki ljóst að aðrir möguleikar komi til greina 

en sá sem birtist honum. Ástæðan er sú að hvert leikferli bíður aðeins upp á einn 

möguleika af umræddum fjórum. Til þess að breyta niðurstöðunni þyrfti að spila leikinn 

upp á nýtt eða í það minnsta hlaða vistun nógu langt afturábak til þess að geta breytt 

einhverju. 

  Til þess að hafa eftirsótt áhrif, með stefnumót við kjörpersónu hvers og eins að 

launum, þarf spilarinn að vanda valið í samskiptum við þær allar. Undirliggjandi er 

stigakerfi sem skrásetur hversu vel persónurnar ná saman við Cloud og eru upphafstölur 

Aerith 50, Tifu 30, Yuffie 10 og Barrets 0. Sú persóna sem hefur hæsta stigafjöldann 

þegar komið er að stefnmótinu í sögunni fær að opna sig fyrir Cloud og ef jafntefli 

verður þá er forgangsröðin sú sama og upprunalegt misvægi í stigagjöfinni gefur til 

kynna.  

  Dæmi um ákvarðanir sem hafa áhrif á stigin eru til dæmis ef spilarinn hefur 

keypt blóm af Aerith við fyrstu kynni. Þá fær hann að velja hvort hann gefi Tifu það eða 

ættleiddri dóttur Barrets. Ef Tifa fær blómið fara fimm auka stig í samband hennar og 

Clouds en ef dóttir Barrets fær blómið að gjöf gerist það sama í garð Barrets. Annað 

dæmi sem er ekki byggt á samtali, en þó samskonar uppsetningu valmöguleika, er þegar 

Cloud reynir að verja Aerith frá Shinra-hermönnum með því að henda tunnum í þá. Ef 

vitlaus tunna er valin fær sambandið þrjú mínusstig á meðan rétt tunna gefur eitt stig.  

  Á stefnumótunum sjálfum getur spilarinn fengið frekari innsýn í bakgrunn og 

hugarlíf þeirrar persónu sem Cloud fer með. Óháð því hverjum Cloud fer með, breytast 

þó engir lykilþættir í söguþræðinum. Ef hann fer með Aerith, fyrirbyggir það til dæmis 

ekki að hún muni vera drepin fyrir lok fyrsta disksins. Einnig mun lokabaráttan við 

Sephiroth eiga sér stað í nánd við kjarna plánetunnar með viðeigandi niðurstöðu og svo 

framvegis. Til eru ýmsir leikir – til að mynda Chrono Trigger (1995) eða Final Fantasy 

X-2(2003) – þar sem ólíkar ákvarðanir hafa áhrif á sjálfan endann. Því mætti telja að í 

FFVII væri innlegg spilarans lítið sem ekkert og hugmyndir um gagnvirkni því ekki 
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viðeigandi. Það er þó aðeins tilfellið ef litið er á stefnumótið sjálft sem víxlanlegt og/eða 

kerfið á bakvið það sem handahófskennt. Varðandi víxlanleika atriðisins þá er það 

aðeins jafn víxlanlegt og leikurinn er hannaður til þess að það sé. Stefnumótið hefur 

engar afleiðingar en það er í sjálfu sér afleiðing, enda ræðst inntak þess af röð ákvarðana 

ásamt því að það sjálft er túlkanlegt. 

  Þrátt fyrir að hafa stokkið frá borði hefur Cloud að vissu leyti ekki yfirgefið 

línuleika lestarteinanna heldur aðeins skipt þeim út fyrir ögn flóknara tengslanet sem er 

engu að síður línulegt. Það útilokar þó ekki hina gagnvirku spilun sem litar frásögnina, 

líkt og í tilviki stefnumótsins, jafnvel þó að endastöðin sé alltaf sú sama. Stafrænir leikir 

bjóða upp á mismikla gagnvirkni en þó að sá þáttur slíkra leikja sé ófrávíkjanlegur þýðir 

það ekki endilega að meira sé betra. Temprun gagnvirkni er eitt af lykilverkfærum 

leikjahönnuða til þess að gera miðlinum kleyft að flytja samsetta frásögn. Án slíks hófs, 

sem er þó líka orsakað af þörf í stað eingöngu vilja, myndu leikir aðeins endurspegla 

spilarann án þess að miðla neinu til hans. Í það minnsta í tilviki FFVII einkennist 

frásagnarferlið þar með af samþættingu línuleika og gagnvirkni. Þessir eiginleikar starfa 

ekki samtímis en þrátt fyrir það samanstendur verkið af þeim báðum sem órjúfanleg 

heild. 

 

3.2. Leikið í sandkassanum: Grafið eftir frásögn í Minecraft 

Sandkassaleikir eru leikir án línulegrar sögu og markmiðs, þar sem spilarinn á í 

samskiptum við opinn heim á forsendum leikmöguleika. Slíkir leikir eru þó oftar en 

ekki blanda af þessum þætti og hinni hefðbundnu frásögn með upphaf, miðju og endi. 

Þar má til dæmis nefna “Grand Theft Auto” og “The Elder Scrolls” seríurnar sem báðar 

búa yfir hefðbundinni frásagnarbyggingu, en margir kjósa þó að spila þá leiki sem 

sandkassaleiki. Línulaus umhverfishönnun, ásamt gefandi leikmöguleikum, stuðlar að 

vissu sjálfstæði undan sögunni. Einnig eru þó til leikir sem gera sér ekki upp neinn 

tiltekinn söguramma utan spilunar eins og til að mynda SimCity (1989) og Minecraft 

sem setja leikmöguleikana afdráttarlaust í forgrunn. Spurning er þó hvort sú hönnun 

sem einkennir sandkassaleiki geti gert tilkall til frásagnar þar sem hún bæði brýtur upp 

hugmyndir um hina ákveðnu söguframvindu og þörfina á endalokum. 

  Minecraft var upphaflega hannaður af Markus Alexej Persson, betur þekktur sem 

Notch, og er nú í áframhaldandi vinnslu Mojang Specifications sem Persson stofnaði í 
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kjölfar vinsælda leiksins. Sú útgáfa leiksins sem hér er til umræðu er alpha-frumstigið.
26

 

Leikurinn hefur nú verið gefin út í gold-útgáfu en mun ekki vera fjallað um þá útgáfu 

því það hefur að einhverju leiti verið átt við leikinn hvað varðar forsögu spilarans sem 

og möguleg endalok. Þar með er Minecraft alpha, þrátt fyrir að vera ókláraður, að öllum 

líkindum betra dæmi um hreina sandkassaspilun en gold-útgáfan því þar veltur allt á 

leikmöguleikunum. 

  Spilarinn hefur ekki fyrirfram tilgreint markmið þó hægt væri að draga þá 

ályktun af nafni leiksins að einhverskonar námuvinna kæmi við sögu (svo er ekki 

endilega). Leikurinn gerir spilaranum kleyft að starfa innan sérsmíðaðra 

þrívíddarveralda sem hver og ein er sköpuð handahófskennt og samastanda þær af 

miklu magni mynstraðra kubba. Upp að vissu marki gerir leikurinn tilraun til þess að 

líkja eftir náttúrulegum aðstæðum og á ennþá eftir að koma í ljós hversu langt verður 

gengið. Þó er víst að einkennandi kubbahönnunin mun aldrei flokkast undir myndrænt 

raunsæi. Engu að síður er greint á milli dags og nætur, veðurfar er ólíkt á milli hitabelta 

og innbyggður tími hefur áhrif á vöxt plantna (en þó ekki visnun), svo nefndar séu mest 

áberandi tilraunirnar til raunheims líkinda. Mynstraðir kubbarnir líkja eftir náttúrulegum 

efnum svo sem mold, járni, við og demöntum, svo aðeins séu nefndar nokkrar tegundir 

(og er ennþá að bætast í hóp þeirra). Kubbar svo sem moldarkubbar geta verið notaðir 

til þess að rækta ýmsar plöntur eins og tré eða bambus sem er svo hægt að vinna enn 

frekar úr. Með þeim afurðum sem spilarinn safnar getur hann til dæmis smíðað verkfæri 

og er þörf á betri verkfærum til þess að vinna með erfiðari efnivið. Þannig stigmagnast 

þörfin fyrir betri og betri verkfæri þar sem þau verstu eru úr við en þau bestu úr 

demöntum. Einnig er hægt að smíða vopn til þess að verjast ýmsum óvættum ásamt 

öðrum hlutum sem er bæði gagn eða ógagn af, en alltaf bætir fjölbreytnin þó við 

leikmöguleika spilarans. 

  Mikil stjórn spilara er á kostnað stjórnar höfundar yfir verki sínu. Í Minecraft er 

slík óhöfundarbundin stjórn nær algjör, að undanskildinni upphaflegri uppsetningu 

heimsins og þeim reglum sem þar gilda. Höfundur hefur ekkert um það að segja hvert 

spilarinn snýr sér eða hvað hann gerir svo lengi sem það rúmast innan leiksins. Til að 

mynda getur spilarinn snúið sér til allra átta eftir að leikur hefst og jafnvel grafið sig 

                                                
26 Vinnslu leikja er oft skipt upp í afmarkaða þætti þar sem unnið er að því að forrita leikinn og vinna 
gegn ýmsum göllum áður en hann er talinn fulbúinn. Leikur á „alpha“ og „beta“ stigi á enn langt í land 
áður en hann fær svokallaðan „gold“ titil sem úrskurðar hann tilbúinn með öllu.  
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niður eða byggt sig upp. Einnig getur hann endurraðað heiminum nær algjörlega eftir 

sínu höfði ef hann ver nægilegum tíma til verksins og eru niðurstöður þess oft langt utan 

hugmyndarflugs höfundarins. 

  Höfundurinn hefur ýmislegt að segja, þó að merking þess sé ef til vill ekki jafn 

auðskiljanleg og í sambærilegum sandkassaleikjum eins og SimCity. Í þeim leik getur 

spilarinn byggt upp borg og sinnt borgarskipulaginu með því til dæmis að stjórna 

skattlagningu. Þó er ekki gert ráð fyrir öllu og mætti jafnvel segja að vel heppnuð 

SimCity borg endurspegli í raun aðeins kjörbirtingarmyndir hins bandaríska 

stjórnarskipulags eins og hönnuðir leiksins skilja það. Til dæmis er ekki mögulegt að 

leika fram sambærilegum stjórnunarákvörðunum og einkenndu Sovétríkin eða hafa bein 

áhrif á framleiðslu borgarinnar.
27

 Annað nærtækt dæmi er að hámarks skattlagning 

leiksins er 20%
28

 á meðan hærri skattar tíðkast til dæmis hérna á norðurlöndunum. Þar 

með er spilun leiksins skorðuð í farveg vissrar hugmyndafræði. 

  Í Minecraft eru sambærilegar hönnunarákvarðanir til staðar, þó túlkun þeirra sé 

ekki samtengd jafn kunnri orðræðu og þeirri sem snýr að stjórnarfari. Til að mynda gæti 

verið litið á sem svo að valið á vissum uppgrafanlegum efnum fram yfir önnur sem 

kæmu til greina myndi kalla á vissa túlkun. Slíkt val getur ef til vill tjáð skilning 

höfundarins á því hvaða efni eru þekkt eða jafnvel mikilvæg og þannig myndi leikurinn 

miðla einhverskonar stigveldi auðlinda til spilarans. Þar sem það er enginn texti í 

leiknum er hins vegar ekki skrítið að skilaboðin séu einnig óorðuð (subtextual) og því 

erfitt fyrir spilara sem eru vanir að leita merkingar í orðum að bera kennsl á þau. 

  Miðlun hugmynda jafngildir ekki frásögn þrátt fyrir að slíkt geti haft áhrif á 

blæbrigði hennar. Frásögn þarf að innihalda athafnir eða viðburði sem saman mynda 

sögu. Í Minecraft er engin fyrirframgefin stefna sem leiðir spilarann í gegnum söguþráð 

með vissum sögufléttum með upphafi, miðju og endi eins og skilgreining Aristótelesar 

gerir ráð fyrir.
29

 Skyldi þar vera nokkra frásögn að finna þyrfti hún því að vera línulaus, 

að vissu leyti ósamin og án enda. Ef til vill væru helstu rökin gegn slíkri frásögn 

einfaldlega þau að þetta séu ekki eiginleikar frásagnar og jafnvel frekar andstæður 

hennar. Minecraft myndi allavega ekki uppfylla skilyrði Aristótelesar þar sem leikurinn 

                                                
27 Barry Atkins, More than a game: the computer game as a fictional form, Manchester : Manchester 
University Press, 2003, bls. 130 
28Sim City - Manual <http://www.lemonamiga.com/games/docs.php?id=1448> bls. 23 (skoðað 18. 
nóvember 2010.) 
29Aristóteles, Um skáldskaparlistina, bls. 57. 
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hefur aðeins upphaf og miðju en engan endi nema þegar leiknum er hætt (sem 

samsvarar því að leggja frá sér bók eða slökkva á kvikmynd). Þó er spurning hvort 

fyrirframgefin hugmyndin um frásögn, byggð á löngu tímabili þar sem ekkert annað var 

mögulegt, sé fremur skemmandi en gagnleg. Slík hugmynd jaðrar vissan þátt 

leikjafrásagnar í stað þess að innlima hana og gera greinarmun á þeim þætti og öðrum 

sem nú þegar eru viðurkenndir.  

  Í tilfelli Minecraft er engin hefðbundin frásögn á ferðinni. Allt ferlið frá 

upphafspunktinum er byggt á því hvernig spilarinn tekur á leikmöguleikunum. 

Möguleikarnir setja spilaranum vissar skorður en þær kortleggja ekki hverju spilarinn 

getur orðið vitni að innan leiksins. Þrátt fyrir það hefur leikurinn ýmislegt að segja, þótt 

menning sem gengur útfrá því að stafrænir leikir hafi aðeins afþreyingargildi eigi erfitt 

með að greina það. Enn fremur er ólíklegt að gengist væri við því að athafnir sem hafa 

ekki verið fyrirfram áætlaðar geti flokkast sem frásögn. Það myndi flytja hugmyndina 

um höfundinn í hendur þess sem upplifir og skapa manneskju sem væri bæði í senn. Því 

er þó haldið fram hér að slík uppbygging geti flokkast sem frásögn og það að halda 

einhverju öðru fram sé arfleifð tíðar fyrir tíma stafrænna leikja. 

 

3.3. Í gegnum gáttina: Margvíðni frásagnar í Portal 2 

Portal 2 er leikur sem hefur tengsl við margar mismunandi leikjagerðir enda í sjálfu sér 

óvenjuleg blanda. Sem fyrstu-persónu púslleikur minnir hann fyrst og fremst á fyrstu-

persónu skotleiki á við Half-Life (1998) og Team Fortress 2 (2007), enda eru allir þessir 

leikir hannaðir af fyrirtækinu Valve sem sérhæfir sig að miklu leyti í gerð skotleikja. 

Spilarinn notast við svokallaða „Portal gun“, sem býr til tengdar gáttir (portals) þar sem 

skotin lenda, og því er jafnvel að vissu leyti um skotleik að ræða. Munurinn er sá að 

þessi tiltekna byssa er verkfæri til þess að leysa hinar ýmsu þrautir, frekar en vopn til 

þess að særa eða drepa andstæðinginn. Leikir sem ganga út á að leysa þrautir til þess að 

geta haldið áfram eða náð settu marki eru oft kallaðir púslleikir. Þeir geta verið mjög 

ólíkir, allt frá því að vera einfaldlega púsl-hermar til þess að byggja á einhverju sem er 

aðeins mögulegt í stafrænum leik. Þar má til að mynda nefna „Portal“ seríuna sem 

gengur út á að notfæra sér gáttir til þess að leysa þrautir. Einnig mætti nefna Braid 

(2008) sem snýst um að safna púslum með því að leysa þrautir á forsendum þess að geta 
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látið tímann ganga aftur á bak að vild. Einnig mætti líkja Portal 2 við ævintýraleiki
30

 í 

fyrstu persónu á við Myst (1993). Munurinn er sá að Portal 2 er í fullri þrívídd og þar 

með er meiri áhersla lögð á „þrautina“ við að hreyfa sig um leikheiminn. 

   Leiknum er að vissu leyti skipti í tvennt og er það annars vegar leikurinn fyrir 

einn spilara (single player) og hins vegar fyrir tvo (two player). Þessir tveir hlutar hafa 

ólíka söguþræði, en þó tengda, þar sem spilararnir setja sig í hlutverk mismunandi 

persóna. Í leiknum fyrir einn spilara er það hlutverk Chell, sem er tilraunadýr í höndum 

siðlausrar gervigreindar sem kallast GlaDos. GlaDos stjórnar fyrirtækinu Apperture 

Science og gerir allt í þágu svokallaðra „vísinda“. Í leiknum fyrir tvo spilara eru það 

hlutverk Atlasar og P-Body sem eru vélmenni og starfa fyrir GlaDos. Hér verður fjallað 

um leikinn fyrir tvo spilara. Sjónum verður beint að því hvernig margvíðni frásagnar 

kemur fram í leiknum á forsendum ólíkra táknkerfa. Þar með verður rætt um hvað 

einkennir margvíðni í tilfelli Portal 2. Ástæðan fyrir því að leikurinn fyrir tvo spilara er 

tekinn fram yfir þá útgáfu sem er ætluð einum spilara er sú að rætt verður sérstaklega 

um áhrif tveggja spilara á frásagnarvíddir. Kannað verður hvort að fjöldi spilara hafi 

áhrif á fjölda vídda. 

  Eins og áður hefur verið minnst á gengur Portal 2 út á að leysa þrautir með því 

að notast við gáttir. Þessar gáttir er hægt að staðsetja á ákveðnum flötum með því að 

notast við „portal gun“. Í leiknum fyrir tvo spilara eru byssurnar tvær og hver spilari 

getur haft tvær tengdar gáttir á sama tíma. Þær eru litamerktar og eru það annars vegar 

fjólubláar og ljósbláar gáttir sem eru tengdar og stjórnað af Atlasi, hins vegar eru þær 

rauðar og gular og stjórnað af P-Body. Bæði vélmennin geta notast við allar gáttirnar, 

ekki eingöngu sínar eigin. Það að gáttirnar eru tengdar þýðir að leikheimurinn tengist 

þar sem þær eru settar upp. Ef að ljósblá gátt væri til að mynda sett upp í byrjun 

herbergis og fjólublá í lok þess væri hægt að sjá í gegnum gáttirnar eins og rýmið væri 

beintengt. Að auki væri hægt að fara í gegnum þær og ferðast beint á milli. Með því að 

notast við þessa tækni eru svo ýmsar þrautir leystar til þess að fá aðgang að fleiri 

herbergjum í framhaldinu. Þetta er sameiginlegt með leiknum fyrir einn og tvo spilara, 

þó að þrautirnar með tvær byssur og þar með fjórar gáttir geti boðið uppá enn meiri 

fjölbreytni í þrautunum. Það sem er öðruvísi í leiknum fyrir tvo spilara er að hægt er að 

                                                
30 Þegar hér er talað um ævintýraleiki er átt við þá leiki sem gengust undir því að vera kallaðir gagnvirkur 
skáldskapur. Spilun slíkra leikja gengur yfirleitt út á það að leysa ýmsar þrautir eða gátur til þess að láta 
sögu þeirra halda áfram. 
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gera ýmis tákn og bendingar sem eru aðeins til gamans gerð og hafa ekkert gagnlegt 

hlutverk. Þar má til að mynda láta vélmennin fagna eða jafnvel stríða hvoru öðru. 

Einnig er hægt að sjá frá sjónarhorni meðspilarans til þess að sjá hvað hann er að gera. 

  Hvað varðar frásagnarvíddir og margvíðni frásagnar þá fer saga Portal 2 

aðallega fram á sviði tungumálsins. Helstu upplýsingar eru gefnar af GlaDosi samhliða 

því að spilararnir leysa þrautir sem hún leggur fyrir þá. Þær koma oftast fram sem 

fluttur texti í gegnum kallkerfi. Að miklu leyti snýst tal GlaDosar um umsagnir á því 

sem spilararnir eru að gera eða þá um skipanir sem þeim er ætlað að fylgja. Einnig tekur 

gervigreindin uppá því að tala við spilarana hvorn í sínu lagi og reynir að fá þá til þess 

að vantreysta hvorum öðrum. Þar sem spilararnir heyra aðeins það sem hún segir um 

meðspilara þeirra verður hér til skiptur „leshópur“. Ástæðan er sú að spilararnir hafa 

ekki aðgang að sama efninu. Þetta á líka við um það að þeir spila sem ólíkar persónur 

og skipa mismunandi stöður í leikheiminum. Sú skipting er þó ekki á forsendum 

tungumálsins heldur á forsendum myndmáls og reglna leiksins. Þar með er spilurunum 

skipt í tvo leshópa á forsendum fleiri en einnar víddar. Þessi skipting á sér þó ekki alltaf 

stað á sama tíma. Það er aðeins í loka myndskeiðinu sem leshóparnir sameinast í því að 

horfa á sama myndbútinn. Portal 2 reiðir sig þó aðeins í lokin á kvikmyndatæknina, 

enda er stefna Valve að láta sem mest gerast á meðan á spilun stendur. 

  Eins og ætla mætti eru ekki miklir árekstrar á milli tungumáls og myndmáls 

þegar það kemur að merkingu í Portal 2. Allt sem GlaDos segir passar vel við 

hönnunina á umhverfinu og persónunum. Það er allt frá því hvernig það lítur út til þess 

hvernig það hreyfist, eða hreyfist ekki, í tíma og rúmi. Þegar kemur að þeirri 

frásagnarvídd sem tengist reglum er að sama sinni ekki misræmi í merkingu. Þetta er 

óvenjulegt þar sem möguleiki er á því að vélmennin sem spilararnir spila eyðileggist. 

Til þess að komast hjá misræminu er ónýtum vélmennum skipt út fyrir nýsamsett 

vélmenni af sömu gerð um leið og eitt eyðileggst. Þetta er þó ekki eins í leiknum fyrir 

einn spilara, því Chell er mennsk og ef hún deyr þarf að hlaða leikinn frá því síðast var 

vistað. Samruni frásagnarvídda í Portal 2, í leiknum fyrir tvo spilara í hið minnsta, 

virðist þar með frekar einfaldur. Þannig höfðar leikurinn til hefðbundins lesháttar og 

getur á þeim forsendum ef til vill frekar búist við því að verða hluti af óbreyttu 

hefðarveldi frásagnarmiðla. 

  Nú þegar gerð hefur verið grein fyrir því hvernig margvíðni frásagnar kemur 
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fram í leiknum á algengustu forsendum hugtaksins er þó enn eftir að huga að sérstæðari 

virkni hans. Hér er vísað til þess að tveir spilarar spila í einu. Þó að það sé sérstakt í 

tilfelli frásagnarmiðla er það alls ekki óalgengt í tilfelli stafrænna leikja. Þetta felst ekki 

síst í því að tengingar á milli tölva eru sífellt að batna og þar með er auðveldara að spila 

sama leikinn rafrænt á tveimur tölvum. Í samhengi frásagnarvídda er spurningin hvort 

að fjöldi spilara hafi áhrif á fjölda vídda. Ef svo er þá væri þörf á því að þeim myndi 

fjölga í samræmi við spilarana. Það virðist þó ekki vera raunin, þar sem frásagnarvíddir 

eru byggðar á táknkerfum og þeim fjölgar ekki í takt við aukinn fjölda spilara. Ástæðan 

er sú að spilararnir geta aðeins notast við þau kerfi sem eru nú þegar til staðar í leiknum 

til þess að tjá sig. 

  Portal 2 er dæmi um leik sem gengst við gildum hefðbundins lesháttar. Þetta 

gerir hann með því að vinna að því að samrýma merkingu frásagnarvídda til þess að 

forðast ósamræmi. Það þýðir þó ekki að hann fari á mis við væntingar til stafrænna 

leikja í skiptum fyrir að líkjast öðrum miðlum meira. Portal 2 sýnir einfaldlega að leikir 

geta verið gerðir á þann hátt að heðfbundinn lesháttur geti átt við. Einnig sýnir hann að 

hefðbundinn lesháttur er ekki endilega truflaður af fjölda leshópa. Spilarar geta upplifað 

ólíka hluti án þess að túlkun þeirra sé mismunandi. Að lokum sýnir leikurinn að fjöldi 

spilara hefur ekki áhrif á fjölda frásagnarvídda. Þetta er í sjálfu sér áhugavert því af því 

leiðir að spilun eða flutningur stafræns leiks er ætíð innan ramma leiksins. Frelsi 

spilarans til þess að tjá sig er því aðeins á þeim forsendum sem leikurinn leyfir. 
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Niðurlag 

 

Enn er margt ósagt um tengslin milli stafrænna leikja og frásagna en hér hefur þó verið 

gerð grein fyrir því að tengsl eru þar á milli. Leikir eru frásagnamiðill, á við til dæmis 

bókmenntir og kvikmyndir, þó að frásagnaraðferðir leikja séu enn að vissu leiti 

óhefðbundnar. Það þýðir ekki að það séu engar frásagnarhefðir ríkjandi í leikjagerð 

heldur frekar að í almennum skilningi séu þær hefðir enn á jaðrinum. Ástæðan er sú að 

fagurfræði hefðbundinna miðla nær ekki yfir virkni stafrænna leikja sem gerir það að 

verkum að frásagnaraðferðir leikja lýta út fyrir að vera síðri fyrir vikið. Með greiningu á 

sérkennum leikja getur þó ný fagurfræði verið mótuð sem að jaðrar ekki miðilinn. Sú 

fagurfræði ætti þó ekki aðeins að taka mið af sérkennum miðilsins heldur einnig hvernig 

hann varpar nýju ljósi á samkenni miðla í stærra samhengi. 

  Stafrænir leikir nálgast frásögn sem samkenni öðruvísi en aðrir miðlar og er það 

aðallega á forsendum gagnvirkni og línuleysis. Þar með nýtur spilarinn áhrifavalds sem 

er ekki algengt í öðrum miðlum. Í það minnsta ekki á forsendum hefðbundins lesháttar 

sem gerir ekki ráð fyrir lesandanum sem skapandi drifkrafti. Sökum línulausrar 

uppbyggingu leikja er hins vegar þörf á spilara til þess að verk geti tekið á sig fulla 

mynd. Þar með er annar lesháttur ríkjandi en í til dæmis bókmenntum og kvikmyndum. 

Þrátt fyrir aukið áhrifavald spilarans í samanburði við lesandann og/eða áhorfandann má 

þó ekki gleyma að hér ekki um að ræða algjört vald. Áhrifavald spilarans er takmarkað 

við reglur leiksins hverju sinni. Þó má heldur ekki gleyma að ekki er þörf á algjöru valdi 

til þess um gagnvirkni og línuleysi sé að ræða. 

  Þar sem stafrænir leikir eru gagnvirkir eru þeir einnig settir fram í rauntíma. 

Ástæðan er sú að spilun getur ekki átt sér stað utan rauntíma því það er eini tíminn sem 

spilarinn getur beytt áhrifavaldi sínu. Það verður til þess að stafrænir leikir geti ekki 

notast við frásagnir í þátíð, nútíð eða framtíð á forsendum sérkenna sinna. Rauntíma 

nútíðin er önnur en til að mynda bókmenntaleg nútíð þar sem hún felst í því að 

frásagnartíminn og tími sögunnar renna saman í eitt. Í bókmenntalegri nútíð er á hinn 

bóginn alltaf falinn aðskilnaður þar á milli, nema þá þegar verk er skrifað í rauntíma. 

Rauntíma spilun hefur það þó einnig í för með sér að frásagnarframvinda er með öðrum 

hætti en oftast þekkist. Þar sem ákvarðanir spilarans hafa ekki alltaf í för með sér 

afleiðingar aðrar en þær að eitthvað hafi verið gert, ekki það að eitthvað gerist útaf því, 
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er tilhneiging til þess að afneita þeim eða jaðra sem frásögn. Eins og áður var sagt er 

þetta þó frekar spurning um hugmyndir um gæði og fagurfræði frekar en eðli frásagna. 

Þrátt fyrir það þá hefur þetta gert það að verkum að lesháttur sem lýtur framhjá slíkum 

frásagnareinkennum stafrænna leikja hefur orðið til. 

  Þetta leiðir að hugmyndinnu um margvíðni frásagnar, þar sem ólíkar 

frásagnarvíddir og leshættir virðast stangast á. Margvíðni frásagnar er þó ekki bundin 

við slíka árekstra þó að þar með verði frásagnarvíddirnar sérstaklega greinilegar. Hér 

hefur því verið haldið fram að margvíðni frásagnar sé spurning um framsetningu, og þar 

með verk í sjálfu sér en ekki túlkun. Stök framsetning getur hins vegar haft marga ólíka 

túlkunarmöguleika og leshætti. Í tilfelli stafrænna leikja er vandamálið þó að 

hefðbundinn lesháttur á það til að jaðra þá enn frekar þar sem hann er byggður á ríkjandi 

fagurfræði línulegra miðla. Með margvíðni frásagnar að leiðarljósi getur hins vegar 

orðið til lesháttur sem tekur meira tillit til raunverulegrar framsetningar verka. Þar sem 

hefðbundinn lesháttur gengur út á að draga allar frásagnarvíddir saman í eina merkingu 

getur margvíðinn lesháttur leyft sér að greina þar á milli. Hér er ekki ætlunin að segja að 

hefðbundnum leshætti ætti að vera skipt út fyrir margvíðann leshátt. Þó væri hægt að 

hafa hann sem annan möguleika sem væri sérstaklega viðeigandi þegar átt er við miðla 

sem þurfa að gangast við fagurfræði á forsendum annarra miðla. 
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