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1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 

1.1 INTRODUKTION OG MOTIVATION 

Første gang, jeg stiftede bekendtskab med den digitale, interaktive verden var, da jeg som meget ung 

bevægede mig rundt i programmet Compton’s Interactive Encyclopedia på mine forældres Windows 95 

stationære computer. Programmet betegnedes ikke som et computerspil, men jeg var alligevel dybt 

fascineret over den illusion, programmet skabte. Hvordan kunne koden i computeren danne en verden, 

man kunne spejle sig i, og hvad gjorde navigering, billed- og lydside for oplevelsen? Computerspil og helt 

specifikt platformspil fangede mig i højere grad end noget andet medie. Det var en unik oplevelse, da jeg i 

2011 stiftede bekendtskab med 2D-platformspillet Limbo, der var anderledes fra alt andet, jeg tidligere 

havde spillet, og i høj grad brød med min forventning til platformspillet som genre. Jeg fører videre 

diskussion omkring dette brud i afsnit 5. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Jeg ser det som interessant og fyldigt på baggrund af den teoretiske kompetence, jeg har tilegnet mig i 

faget Digital Æstetik, at undersøge Limbos unikke, æstetiske narrativ1 og brug af virkemidler til at skabe 

uhygge og motivation og diskutere, hvordan dette bryder med spillerens betydningsforventning2 og danner 

nye erkendelser. Derfor formulerer jeg opgavens problem således: 

Hvordan formår Limbo at skabe så følelsesladet og uhyggelig en stemning, når den i sit 

narrativ ikke anvender virkemidler kendetegnet det non-lineære3 spilmedie, men snarere som 

filmmediet udgør en forudbestemt tekst, der umiddelbart kun kan læses og observeres på én 

måde, og hvordan bryder dette med spillerens betydningsforventning? 

1.3 PRÆSENTATION AF TEORI OG AFGRÆNSNING AF EMPIRI 

Jeg vil i opgaven undersøge og diskutere den for faget Digital Æstetik relevante problemformulering på 

baggrund af den amerikanske filmteoretiker og -historiker David Bordwells beskrivelse af filmmediets 

narrativ i sine værker fra 1985 ”Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures” samt 

”Narration in the Fiction Film”. Jeg vil anerkendende beskrive og gøre brug af begrebet narrativ og dets 

forskellige udformninger som værende af enten selvbevidst4, alvidende5 eller kommunikativ6 karakter i min 

analyse af Limbos narrativ. På denne måde omformer jeg selvstændigt David Bordwells model til analyse af 

narrativ i filmmediet og lægger den i stedet ned over computerspillets narrativ. Grundet opgavens 

begrænsede omfang er det ikke muligt at analysere hele spillet, og derfor indskrænker jeg mit fokus til én 
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bestemt scene, hvis stemning og narrativ virkelig tiltaler min motivation. Ydermere diskuterer jeg spillerens 

betydningsforventning, der et udtryk fra Henrik Kaare Nielsens værk ”Interfacekultur og æstetisk 

erfaringsdannelse” fra 2007, og hvorledes dialogen mellem spiller og computerspil i denne scene tilfører 

spillet æstetisk kvalitet7. Udtrykket transparens8, der ofte bruges i beskrivelsen af et interface, lægger jeg i 

stedet ned over narrativet i Limbo, da det her er anvendeligt i beskrivelsen af en fortæller, der ikke gør 

opmærksom på sig selv. Opgavens empiri bygger hovedsageligt på værkerne ”Classical Hollywood Cinema: 

Narrational Principles and Procedures” og ”Narration in the Fiction Film” af David Bordwell og udgøres 

endvidere af begreber fra pensumlitteraturen med fx betydningsforventning, erfaringsdannelse9 og 

æstetisk kvalitet fra Henrik Kaare Nielsens ”Interfacekultur og æstetisk erfaringsdannelse”. 

1.4 OPGAVENS OPBYGNING 

Min fremgangsmåde er at starte opgaven med i afsnit 2 kort at præsentere mit digitale værk samt dets 

kommercielt- og kritikerroste lancering. Dernæst redegør jeg for, hvad der ligger til baggrund for et narrativ 

i 3.1 og for dets udformning som enten selvbevidst, alvidende og kommunikativ i 3.2. Begreberne 

præsenteret i afsnit 3 benytter jeg på et konkret værk i min analyse og diskussion i hhv. afsnit 4 og 5. 

Undervejs i analysen i 4.1 og 4.2 vil jeg perspektivere til et værk fra filmkulturen og undersøge, hvor og 

hvordan dets narrativ ligner og udskiller sig fra narrativet i det valgte digitale værk tilhørende 

computerspilkulturen. I afsnit 5.1 diskuterer jeg, hvorvidt stilens unikhed og gameplayets overraskelser kan 

føre til ny erkendelse, og diskuterer i 5.2, hvorledes et undertrykt narrativ kræver selvstændig indlæring. 

Igennem en refleksion sammenstiller jeg et transparent narrativ med et transparent interface i afsnit 6 og 

reflekterer endvidere over, om spillerens fortolkning som aktivitet samtidig udgør en motivationsfaktor. I 

afsnit 7 fører jeg en kildekritisk diskussion af enkelte af David Bordwells valg og formuleringer. Jeg 

sammenfatter sidenhen svarene på problemformuleringens spørgsmål konkret i konklusionen, afsnit 8. 

Afsnit 9 indeholder mit spørgsmål, der kunne ligge til grund for videre undersøgelse. Herefter følger Bilag, 

hvor jeg indsætter et eksempel på Alfred Hitchcocks alvidende narrativ, der er anderledes end det i Limbo 

og altså kun har relevans, idet det viser kontrasten. Slutteligt findes Litteraturliste. 
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2. ”NYSKABENDE BILLEDSPROG OG STEMNING”  

I dette afsnit vil jeg præsentere mit digitale værk samt udviklerne bag. Selvom fagets og mit fokus i 

opgaven ligger på det digitale værks formsprog, beskriver jeg her også kort, hvordan det blev modtaget 

blandt kritikere og forbrugere, da den store ros og interesse vidner om en kvalitet og en originalitet. Arnt 

Jensen fik idéen til Limbo i 2004, mens han stadig var ansat hos Danmarks største spilstudie IO Interactive i 

København. IO Interactives størrelse og fokus på store titler så som Hitman gjorde, at Arnt Jensen manglede 

plads og lov til at udvikle små, kreative projekter. Derfor forlod Arnt Jensen sin stilling og grundlagde i 2006 

Playdead Studios sammen med programmøren Dino Patti. De hyrede bl.a. Jeppe Carlsen som primær 

designer og havde under udviklingen i alt otte fuldtids- og 16 freelanceudviklere inde over projektet, der 

blev udviklet i Visual Studio. I juli 2010 blev 2D-platformspillet Limbo udgivet. 

Titlen Limbo stammer fra det latinske ord limbus, der direkte oversat betyder ”kant” og refererer til en 

tilstand mellem himmel og helvede. Titlen er en henvisning til stedet, spillet foregår i, hvor spilleren 

overtager styringen af en lille navnløs dreng, der vågner op i en mørk skov ved grænsen til helvede. 

Gameplayet ligger i at overvinde den store mængde af gådefulde udfordringer og fælder, som drengen 

udsættes for på sin rejse gennem Limbo. Anmeldelserne af Limbo var meget positive10, og det har vundet 

over 90 priser bl.a. ”Best Indie11 Game” ved Spike Video Game Awards 201012. Hvor nogle anmeldere så 

spillets længde på 2-6 timer som det største kritikpunkt, mente andre at længden var perfekt, og at 

spilleren kunne have haft følelsen af genbrug, hvis det var længere. I starten af november 2011 rundede 

spillet en million solgte kopier13, og til dags dato har det indtjent mere end 100 millioner kr. og gjort det 

muligt for Playdead Studios at købe sig helt fri af investorer og dermed blive uafhængigt og sikre langt 

større ansvar og frihed i arbejdet med fremtidige titler. 
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3. NARRATIV 

3.1 NARRATIVET OG DETS BETYDNING 

For at kunne fremføre en historie må man have en fortæller. Det kan fx være oplæseren af et H.C. 

Andersen eventyr, opbygningen af suspense i en rutschebane, voiceover i en film, kameraklipning i en 

dokumentar, beskuervinklen i et computerspil osv. David Bordwell definerer et narrativ som: ”The process 

of cueing a perceiver to construct a fabula14 by use of syuzhet15 patterning and film style.”16 Altså processen 

med at motivere modtageren til at opbygge en historie ud fra sammenhænge i filmens plot og dens filmiske 

stil. Det er netop måden, hvorpå Limbo danner motivation gennem sin æstetik og stil, jeg vil beskæftige mig 

med gennem opgaven. Når jeg i opgaven anvender udtrykket narrativ, refererer jeg ikke til fortælling eller 

fortæller, men derimod til måden at fortælle på. 

David Bordwell skriver om tre forskellige måder at undersøge et narrativ på. Den semantiske 

representation,17 den syntaktiske structure18 og den dynamiske art19. Repræsentationen tager afsæt i 

virkelighedens verden og fortæller historien gennem karakterer eller realisme. Limbos anonyme 

hovedperson og de anonyme non-playable characters20 (npc) samt dets bevidste distancering fra 

virkeligheden gør, at denne form bestemt ikke er relevant i en analyse af narrativet i Limbo. Det strukturelle 

narrativ arbejder med at skabe en syntaks og et samlet billede uden løse ender. Heller ikke denne model er 

aktuel for Limbos tilfælde, der modsat lader alle ender være åbne. I stedet vil jeg mene, at Limbo har et 

meget æstetisk og kunstnerisk narrativ, som lægger vægt på kilde, funktion og effekt og fortæller sin 

kronologiske historie gennem sine handlinger. Derfor vil jeg i afsnit 4 og 5 også undersøge hvilken kultur, 

der har inspireret Limbo samt diskutere inspirationens funktion og dens effekt på narrativet. 

3.2 SELVBEVIDST, ALVIDENDE ELLER KOMMUNIKATIV 

Ifølge David Bordwell er der tre former for narrativ. Det selvbevidste, det alvidende og det 

kommunikative. Det selvbevidste gør opmærksom på sig, synligt for sit publikum og bryder det objektive, 

transparente narrativ. Et narrativ kan aldrig blive fuldkomment objektivt, da der altid er foretaget valg om 

fx fokus, billedbeskæring, lyssætning, baggrundslyd, men det selvbevidste narrativ kommer tydeligst til 

udtryk, når det henvender sig direkte til spiller eller publikum. David Bordwell skriver om narrativ i film at: 

”[…] the narration may again acknowledge its awareness of the audience […]”21 og introens titel og 

outroens rulletekster er klare eksempler på et selvbevidst narrativ. Et alvidende narrativ er, når publikum 

tildeles flere oplysninger og fortælles mere, end karaktererne har mulighed for at vide. Det kan fx være en 

kameravinkel, der afslører, hvad der foregår bag karakteren, som kun publikum ser, eller det kan være en 
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voiceover, der beskriver en karakters tanker for publikum. I så fald er der dog i høj grad også tale om et 

selvbevidst narrativ. Det kommunikative narrativ kommunikerer med publikum på en mere transparent og 

mindre påtrængende måde for fx at udfylde plothuller og sammenkoble forskellige scener. Det kan fx være 

billedet af en avisoverskrift, der fortæller, at et fly er styrtet ned efterfulgt af en grædende familie. At der 

filmes en avisoverskrift, der har indflydelse på plottet, er mindre påtrængende og selvbevidst end, hvis 

filmen anvendte grafik eller tale direkte fra narrativ til publikum.22 Et kommunikativt narrativ er også, når 

der billedbeskæres et forskrækket ansigt i super nær, der vidner om, at karakteren blev overrasket eller 

stødt i situationen. 

Denne pragmatiske23 analysemetode er beskrevet i ”Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles 

and Procedures” og ”Narration in the Fiction Film”, og det er primært herudfra, at jeg vil behandle Limbo 

som digitalt værk i det følgende afsnit 4. Undervejs perspektiverer jeg til et amerikansk værk fra 1945, 

instrueret af Michael Curtiz, ved navn Mildred Pierce og undersøger, om dette filmmedie benytter sig af 

lignende virkemidler og faktorer i sit narrative udtryk. Dette begrunder jeg med, at Limbos succes ift. at 

skabe en uhyggelig, motiverende stemning i høj grad kan tilskrives inspirationen fra genren film noir, hvis 

storhedstid i 1940’erne24 Mildred Pierce netop er et produkt af. 

 

4. ANALYSE AF NARRATIVET I LIMBO 

4.1 OBJEKTIV NARRATIV GENNEM UNDERTRYKKELSE 

Limbo er som sådan ikke opdelt i baner eller levels, og at spillet generelt ikke indeholder nogen former 

for heads-up display25 (HUD) gør, at der inden for dette aspekt altså ikke er tale om et selvbevidst narrativ. 

Startskærmen med grafikken ”Playdead Presents LIMBO”, ”PRESS ’START’” og ”COPYRIGHT MMX BY 

PLAYDEAD ApS” der vises efter, at spillet er startet op samt det, at spilleren har mulighed for undervejs at 

pause spillet, hvorved der præsenteres et graphical user interface26 (GUI) med overskriften PAUSE MENU, 

vidner dog om, at spillet er klar over spillerens tilstedeværelse. I PAUSE MENU har spilleren fem 

muligheder: RESUME GAME, HELP & OPTIONS, ACHIEVEMENTS, LEADERBOARDS samt EXIT GAME, men 

heller ikke her er angivet HUD, der fx kunne oplyse spilleren om progression og levelnummer. Da den 

specifikke scene, jeg i opgaven vil beskæftige mig med, er spillets tiende udfordring kronologisk set, vil jeg 

referere til denne som ”scene 10”. Scenen udgør rammen om det andet møde med en kæmpeedderkop i 

spillet, der i alt tester spilleren i fem udfordringer. Et screenshot fra scene 10 er angivet øverst på næste 

side. 
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I scenen hænger drengen fast i edderkoppens spind og har ingen mulighed for at slippe væk. 

Edderkoppen løfter ham op med to af sine ben, spinder ham ind og efterlader ham hængende fra loftet i to 

tråde. Udfordringen ligger så i at bevæge drengen fra side til side og få trådene til at knække, så drengen 

falder ned og kan hoppe videre stadig indfanget i spind. Limbo udnytter spillerens evt. frygt for fx mørke, 

edderkopper, dybt vand, højder, fangenskab og ensomhed. Alle mennesker lider som regel af mindst én 

fobi, og ved udpenslende at afbillede stereotypen for adskillige fobier formår Limbo at ramme og vække 

følelser og frygt hos de fleste mennesker. I scene 10 ser jeg en tydelig reference til et andet værk gennem 

en såkaldt intertekstualitet27. Når drengen møder kæmpeedderkoppen og sidder fast i dens spind, leder det 

tankerne hen på det skønlitterære værk af J.R.R. Tolkien fra 1949. I fantasy novellen fanges hovedpersonen 

også af spindet fra en kæmpeedderkop og bliver ligeledes spundet ind. Den tydelige reference genkalder 

den frygt, som overvældede spilleren fra filmen. Derudover ligger der en vis form for intertekstualitet og 

remediation28 af italieneren Dante Alighieris værk ”Den Guddommelige Komedie” fra starten af 1300-tallet, 

hvor Dante ligeledes rejser igennem Limbo. 

Narrativet i lige netop scene 10 er meget interessant, da der benyttes en række narrative virkemidler, 

der bryder med spillerens betydningsforventning og fører til nye erfaringsdannelser. Herunder vil jeg 

analysere og kategorisere nogle af disse virkemidler og undersøge, hvordan de tilsammen skaber den 

uhyggelige og håbløse stemning, der præger scenen. Undervejs vil jeg som nævnt perspektivere til, hvordan 
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narrativets virkemidler i film noir værket Mildred Pierce på lignende vis bryder med publikums forventning, 

samt hvordan de evt. differentierer sig fra Limbo mht. udførelse og påvirkning. Genren film noir 

kendetegnes netop ved at bryde en række af det klassiske narrativs normer, og Limbo og Mildred Pierce har 

da også en række, for genren, typiske narrative valg tilfælles. Det sort-hvide billede, den mareridtsagtige 

atmosfære, det pessimistiske livssyn, den overdrevne reallyd og de kyniske og sentimentale følelser, og 

herudfra kan man opfatte Limbo som en remediation af den gamle genre. 

Især Limbos visuelle stil, der kun består af dunkel sort-hvid grafik, er tydeligvis inspireret af film noir, og 

netop det visuelt minimalistiske design, der forstærker den uhyggelige og udsatte stemning, var det, spillet 

fik størst ros for. Minimalismen kan fx ses på billedet ovenfor, hvor menneskeskikkelsen kun består af et 

sort omrids, der brydes af to hvide øjne. At udsynet grundet højt græs, træer og grene er begrænset, samt 

at konturer er meget uskarpe påvirker i høj grad fortællingen, men lader interessant nok narrativet være 

transparent. I og med udsynet ikke er gjort frit for spillerens skyld, bliver det mindre synligt, at der 

overhovedet findes et narrativ, der på mest optimale vis vil fortælle en historie. Det, at spilleren ikke 

uafbrudt har øjnene på drengen, giver en truende følelse af fare og mangel på kontrol. Spilleren kan aldrig 

føle sig sikker, da det begrænsede udsyn og de slørende skygger gør det svært at opdage kommende 

udfordringer. 

4.2 OBJEKTIV NARRATION GENNEM LINEARITET 

Følelsen af at være fanget uden mulighed for at undslippe forstærkes af en meget begrænset styring, 

hvor spilleren foruden directional pad (D-pad)29 kun har to knapper at interagere med drengen på, hvilket 

igen effektivt underbygger følelsen af minimal kontrol over begivenhederne. De fysiske aspekter ved 

styringen som knapper, controller og skærm minder samtidig spilleren om mediet og modarbejder en 

indlevelse. Dette aspekt beskriver Henrik Smed Nielsen i sin ph.d.-afhandling som ”embodied suspension of 

disbelief”30. En episode, hvor styringen udfordringsmæssigt er lige tilpas besværlig og u-brugervenlig, kan 

betegnes med udtrykket memorable moment31 og er altså i høj grad med til at definere spillet og lade 

spilleren huske dets komplekse situationer efter dets afslutning. I mødet med edderkoppen kan spilleren 

blot observere uhyret nærme sig og håbe på det bedste, som var det en gyserfilm. I nærmest alle andre 2D- 

og 3D-platformspil har spilleren mulighed for at dræbe modstanderne ved fx at skyde, slå, hoppe på dem 

osv. At dette ikke er muligt i Limbo, bevirker at spilleren føler sig meget sårbar og altså i konstant fare for at 

dø. Henry Jenkins betegner i ”Games, The New Lively Art” denne følelse med udtrykket paranoia32. 

Paranoia er meget dækkende for det indtryk, der skabes af Limbos umiddelbare narrativ og begrænsede 

interaktion. 
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En stor del af narrativet i computerspil og film ligger i kamerastyring og billedbeskæring. Kameraet i 

Limbo er dog fastlåst og benytter som de fleste andre computerspil altså ikke den filmiske frihed, der opnås 

gennem fri kamerastyring. Billedbeskæringen er, som det eksempelvis ses på billedet ovenfor, gennem hele 

spillet i super total med drengen som midte. At kameraet aldrig skifter vinkel eller benytter anden 

beskæring får narrativet til at fremstå meget objektivt og hverken selvbevidst eller alvidende. Hvor dette 

aspekt er meget anderledes fra filmmediets traditionelle narrativ, ligner det faktisk narrativet i film noir. I 

Mildred Pierce benyttes kameraet i høj grad som narrativ, når det fx viser hovedpersonen af samme navn i 

nær for at afsløre plotdetaljer gennem hendes reaktioner. Dette er et kommunikativt narrativ, og i Mildred 

Pierce og film noir generelt er det dominerende narrativ sjældent det selvbevidste eller alvidende. Vi ser 

ikke tekstgrafik undervejs i Limbo og heller ikke i filmen, hvor det i fx Mildred Pierces flashback er hendes 

dialog med politiet, der kommunikativt informerer om springet tilbage i tid. Ligeledes forekommer der 

aldrig et alvidende narrativ, der giver publikum informationer, som karakteren umuligt kunne vide. I starten 

af filmen ser vi fx ikke, hvem der affyrer pistolen, men blot en billedbeskæring af et par hænder. Mysteriet, 

om hvem morderen er, er altså ligeså stor for publikum som for karaktererne. 

Anderledes alvidende er narrativet i fx badeværelsesscenen i filmen Psycho, hvor den kvindelige 

karakter Marion Crane tager brusebad, og Alfred Hitchcock i én lang indstilling vha. kameravinklen lader 

publikum se badeværelsesdøren åbne sig i baggrunden, en skikkelse træde ind og nærme sig 

badeforhænget, som trækkes fra for til sidst i indstillingen at afsløre en mand med en kniv. Alt imens står 

Marion Crane intetanende under bruseren med ryggen til døren. Også musikken skaber her et alvidende 

narrativ, da den, for gyserfilmen, berømte stressede violin lader publikum kende til mandens 

tilstedeværelse inden Marion Crane. Selvom Alfred Hitchcock i nogle af sine film benytter stilistiske 

virkemidler fra noir-genren, er det netop det alvidende og selvbevidste narrativ, der gør, at han sjældent 

forbindes med film noir.33 I Bilag har jeg indsat fire screenshots fra indstillingen som eksempel på Psychos 

alvidende narrativ. I rene 2D-platformspil er der aldrig mulighed for at styre kameravinklen, da der i så fald 

er tale om en tredje dimension. I Limbo ville en fri kamerastyring dog også modvirke hele udviklernes 

koncept, da det ville være muligt for spilleren at opdage fælder og udfordringer på forhånd, hvilke i så fald 

ikke ville forårsage en overraskelse. I scene 10 ville spilleren med et frit kamera kunne forudsige 

edderkoppens tilstedeværelse, og forskrækkelsen ville da have haft en langt mindre effekt. 
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5. DISKUSSION AF NARRATIVET I LIMBO 

5.1 BRUD MED SPILLERENS BETYDNINGSFORVENTNING 

”The spectator comes to a classical film very well prepared.”34 Dette citat af David Bordwell kan 

sammenstilles med Henrik Kaare Nielsens teori om brud på modtagerens betydningsforventning, for som 

David Bordwell skriver videre, er publikum ud fra mødet med tidligere tekster bevidste om normerne i en 

hypertekst.35 Dette kan forklare, hvorfor udviklerne har designet spillet på en måde, hvorpå gameplayet 

nærmest indbyder spilleren til at dø i sit første møde med udfordringen. Spilleren kan med den udvidede 

forståelse herefter nemlig opstille en hypotese, forsøge med en anden fremgangsmåde og herigennem få 

af- eller bekræftet dens anvendelighed.36 

I film får publikum hints i hver scene til, hvad der sker efterfølgende, hvorimod spilleren i Limbo intet 

ved og intet skal vide om, hvad der venter. I takt med at spilleren som led i erfaringsdannelsen bliver 

fortrolig med gameplay og styring, udvikles erkendelsen, og spilleren får større forståelse for de omgivelser, 

drengen befinder sig i. Dette er spillets drivkraft og spillerens største motivation. Spilleren motiveres især 

de steder, hvor betydningsforventningen brydes, og spilleren overraskes over udfordringer, der pludselig 

kræver ny fremgangsmåde end den forventede. Fx giver de få mennesker, der er i spillet, umiddelbart 

forhåbninger om hjælp, men spilleren erfarer, at de i stedet angriber eller på anden vis forsøger at slå 

drengen ihjel. Med en større erkendelse og forståelse for verden forsøger spilleren nu i stedet at lokke 

menneskene i døden og kan på denne måde avancere i spillet. Når drengen dør, genstarter han ved et 

tidligere sted i spillet, der typisk ligger lige inden udfordringens påbegyndelse. Udviklerne fra Playdead 

Studios beskriver selv denne spillestil som trial and death, altså lignende trial and error,37 men hvor 

fejlslagne forsøg dog resulterer i en brutal død. Der er ingen grænse for, hvor mange gange spilleren må dø, 

og selvom det er nyttigt i spillestilen trial and death, vil jeg mene, udviklerne også på dette punkt kunne 

have underbygget den utilgivelige stemning ved at begrænse spilleren til et maksimum antal 

genoplivninger. En tidsmæssig deadline i en films plot udgør en stor motivationsfaktor for publikum til at 

følge med,38 og ligeledes ville en deadline tilføre gameplayet yderligere motivation. 

Det er dog ikke kun i gameplayet, at spillerens forventninger brydes. Spillet er som hypertekst meget 

lineær i sin opbygning og har som nævnt mere tilfælles med film end traditionelle computerspil. Det 

indeholder ikke non-lineære elementer, som Espen Aarseth betegner som ergodiske og eksplorative, 

hvilket indebærer, at spilleren kan udforske og individuelt vælge sin sti og gennemførsel af spillet. At 

narrativet er så objektivt er også unormalt for spilmediet, men selvom lydsiden nærmest udelukkende er 

reallyd, og derfor også virker meget undertrykt, vil jeg senere i afsnittet diskutere, hvordan det i scene 10 
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alligevel har en vigtig narrativ rolle. Limbo bryder den forventning, vi har til 2D-platformspillets visuelle stil, 

men forbliver tro mod sig selv og skaber en overbevisende stemning og verden for spilleren. I sin dialog 

med spilleren formår Limbo derfor at skabe en æstetisk kvalitet. Fra mødet med andre 2D-platformspil som 

fx Super Mario har spilleren en forventning om en verden fuld af lys og liv. Nedenstående billede viser 

tydeligt, i hvor høj en grad Limbo bryder med spillerens forventning, og hvor atypisk det er sammenlignet 

med Super Mario, der med sit positive livssyn ved sin farverige stil, selvbevidste narrativ ved det 

informerende HUD og stærke kontrol ved muligheden for fx at dræbe fjender ellers grundlagde en helt 

anden betydningsforventning for genren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michael Lund Pedersen Eksamensopgave i Digital Æstetik 11-06-12 
Christian Ulrik Andersen & Søren Pold  Digital Design E2011 

13 / 20 
 

Herunder vil jeg undersøge og diskutere spillets lydside, der er det virkemiddel, hvorigennem narrativet 

kommer tydeligst til udtryk. Lydsiden består af en konstant nærmest truende stille vind, der brydes af 

intensiverede reallyde fra npc’er og drengen selv. Fx er lyden af drengens fodtrin meget intensiv, når man 

bevæger sig gennem verden. Den minimalistiske lydside er en vigtig hjælp, da spilleren kan være sikker på, 

at ingen lyde er tilfældige, men ofte er til for at hjælpe spilleren videre fra situationer, der kan forekomme 

uløselige. Lyden er som narrativ i dette tilfælde kommunikativ, da det som reallyd ikke er tilføjet for 

narrativets skyld, men alligevel giver spilleren hjælpende oplysninger. Scene 10 er dog et af de få steder i 

Limbo, hvor lyden også bliver subjektiv. Efterhånden som edderkoppen nærmer sig, bliver drengens puls 

mere og mere højlydt og ud fra spillerens erkendelse, er det en indikation om fare. Pulsen kan beskrives 

som subjektiv kommunikativ, da drengen ret beset burde være den eneste, der kunne høre lyden. Netop 

her bliver det tydeligt, hvor stor betydning narrativet har for indlevelsen i fortællinger. Lydsiden kan her 

også beskrives som værende suggestiv, eftersom den frembringer en stærk følelsesmæssig påvirkning og 

forstærker den uhyggelige stemning. Et soundtrack foruden menuens musikstykke på blot 16 min. 42 sek. 

fordelt ud på fem kompositioner vidner da også om reallydens store dominans. Limbo adskiller sig fra 

traditionelle hypertekster ved ikke at have forskellige scener, men disse fem kompositioner udgør alligevel 

en form ”rumdelere”, når de indlægges som baggrundsmusik. 

5.2 SELVSTÆNDIG INDLÆRING GENNEM UNDERTRYKT NARRATIV 

Foruden ”HOTEL”, som det ses på forsiden af min opgave, er der hverken tale eller tekst i Limbo. Ser 

man derfor bort fra de steder i spillet som fx scene 10, hvor lyden bliver subjektiv og ser bort fra de enkelte 

steder, hvor der er indlagt baggrundsmusik, ligger den narrative rolle i Limbo udelukkende i dets stilistiske 

udtryk. Dette er ikke unormalt for film noir, hvor det traditionelle narrativ ofte bliver åbenlyst undertrykt.39 

Ligesom i film kan udviklerne fortælle en bestemt historie ved at fokusere på bestemte aspekter. At 

kameraet gennem hele spillet har drengen som midte, vidner om, at han er centrum og det vigtige i verden. 

Plottet, der kun indeholder én mulig vej at gå, samt det fastlåste kamera vidner begge om, hvilken lineær 

historie udviklerne ønsker at fortælle. Som David Bordwell skriver: ”…narration reveals its discretion by 

posing as an editorial intelligence that selects certain stretches of time for full-scale treatment.”40 Altså kan 

narrativet også have en diskret rolle, hvor det som i Limbos tilfælde udelukkende fungerer som en 

bestemmende instans, der udvælger, hvad der skal fokuseres meget på, lidt på og hvad der helt skal 

undlades. I og med kameraet ikke giver et traditionelt første- eller tredjepersonsperspektiv modvirker, at 

spilleren identificerer sig med drengen, og at hjertebanken står helt alene som subjektivt narrativ, bevidner 

også, at spilleren i stedet for at opfatte sig selv og drengen som forenet nærmere skal opfatte drengen som 

et værktøj til afprøvning af hypoteser i verden, som spilleren på denne måde kan opnå ny erkendelse 
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omkring. Spiller og publikum karakteriserer i høj grad karaktererne i et spil eller en film ud fra hvilke valg, 

de træffer, men i Limbo bliver man ikke stillet over for et eneste valg. At drengen aldrig tilkendegiver sine 

præferencer, samt at spilleren aldrig oplever drengens subjektive tankegang bevirker, at han fremstår 

meget anonym.  

David Bordwell beskriver det ideelle kamera som en usynlig observatør upåvirket af rum og tid, der 

diskret begrænser sin handlingsfrihed til fastlagte bevægelsesmønstre af hensyn til historiens 

forståelighed.41 Ift. Limbo og beskrivelsen af andre objektive narrativer, hvor fokus ikke ligger på at give 

spilleren en non-lineær oplevelse, men i stedet på at fortælle ud fra et bestemt verdenssyn, er jeg enig i 

denne udtalelse. I Mildred Pierce er kameraet også meget begrænset i brugen af sine funktioner, der 

hovedsageligt er til for at danne mening og forbindelser i filmens plot, og som nævnt udgør kameraet i 

Limbo heller ikke det dominerende narrativ. Dog bruges dialog og flashback i Mildred Pierce til at 

kompensere for huller i plottet, men i og med at Limbo er kronologisk opbygget og aldrig springer frem i 

tid, går spilleren ikke glip af nogle informationer og ved altså hverken mere eller mindre end drengen. Det 

påtrængende narrativ, som mange Hollywood film indeholder, mener David Bordwell, da også er 

overflødigt, når den information, der herigennem gives publikum, allerede ligger i historiens verden i fx 

dialogen. For selvom historien ikke må bevæge sig så hurtigt, at der ikke er tid til refleksion,42 er 

informationerne i dette tilfælde overflødige og modarbejder en udvikling og et fremskridt i historien. Heri 

ligger også grunden til den store tilfredsstillelse, spilleren oplever igennem Limbo. De erfaringer, spilleren 

gør sig, er nogle, spilleren selv tilegner sig og ikke får givet. At spilleren skal flygte fra andre mennesker i 

spillets verden erfares allerede første gang, de kaster spyd efter drengen, og det ville derfor være 

overflødigt at advare spilleren ved fx at lade kameraet panorere hen på menneskene eller at indsætte 

faretruende baggrundsmusik. 

 

6. REFLEKSION OVER DET TRANSPARENTE NARRATIV OG INTERFACE 

 David Bordwell skriver, at et transparent og usynligt narrativ sjældent hører hjemme i den klassiske 

film.43 Her finder jeg den største adskillelse mellem Limbo med sit film noir-inspirerede narrativ og den 

klassiske hyperteksts narrativ, og heri ligger samtidig grunden til, hvorfor jeg finder Limbo så interessant. 

Hvor narrativet i langt de fleste klassiske film indeholder elementer af både selvbevidst, alvidende og 

kommunikativ karakter, er Limbos narrativ derimod bygget op omkring overbevisningen at ”less is more”. 

Et begrænset brug af tekniske virkemidler betegner David Bordwell også som værende ”…intuitively 

recognizable to most viewers.”44 Limbos simple og transparente narrativ gør, at spilleren kan have fuld 
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fokus på spillets stemning og gameplay og herudfra opnå ny erfaring. Ligesom tilfældet er med et intuitivt 

og transparent interface, som de fleste mennesker er så bekendte med i dag, føles dette langt mindre 

forstyrrende og refleksivt. Narrativet er spiludviklerens værktøj til at guide brugeren igennem sin opstillede 

verden, og ligeledes er interfacet for en designer af digitale genstande en bestemt verdensfremstilling og 

måde at guide brugeren rundt på. Et interface virker ofte intuitivt pga., at det er underlagt en række 

begrænsninger, og det samme er altså tilfældet med narrativet i Limbo. I teksten fra 1985 ”Narration in the 

Fiction Film” skriver David Bordwell som eksempel på et refleksivt narrativ, at Alfred Hitchcocks film næsten 

altid skifter mellem sekvenser præget af subjektivitet og sekvenser, hvor narrativet har ubegrænset viden.45 

Narrativer, der konstant skifter mellem at være fortalt fra karakterernes synsvinkel og fortalt fra et 

alvidende narrativ, udgør grundlag for publikums hypotesefremstilling, men virker måske netop derfor på 

samme tid forstyrrende for oplevelsen. 

David Bordwell kritiserer Hollywood film for at være lineære i de tilfælde, hvor der ikke efterlades 

noget til spilleren at tolke på. Han skriver fx om en poetic justice46, hvilket han fremstiller som en generel 

kritik af mange amerikanske film, hvis slutning i al for høj en grad lukker alle løse ender. Grunden til, at 

Limbo fungerer trods sin linearitet, er netop, fordi narrativet ”udelukkende” opstiller nogle rammer og et 

verdenssyn, som det så er op til spilleren at fortolke og udfylde med sin egen erkendelse. Slutningen i 

Limbo er meget åben og ikke nødvendigvis lykkelig, hvilket man heller ikke kan sige om slutningen i Mildred 

Pierce, hvor datteren Veda Pierce anholdes og sigtes for mord. På denne måde er spiller og publikum 

tvunget til at involvere sig i historien og opstille hypoteser til, hvordan begivenhederne udfolder sig forud 

for plottets start og efter dets slutning. Ligeledes kræver plottet i Mildred Pierce, at tilskueren selv skaber 

plotforbindelser, og det, at der er mulighed for egen fortolkning, gør både spiller og publikum langt mere 

interesserede,47 i stedet for at hver enkelt detalje bliver smidt i hovedet på modtageren gennem fx tekst, 

voiceover eller cutscenes, som man ser i mange af dagens computerspil. ”No matter how routine and 

”transparent” classical film viewing has become, it remains an activity.”48 Som David Bordwell skriver, bør 

og skal en hypertekst være en aktivitet, og selvom narrativet er transparent og lineært, skal det altså 

efterlade ”huller i teksten”, som det er op til spilleren og publikum at fylde ud. 

I slutningen af Limbo finder drengen en pige, og her stopper spillet uden yderligere forklaring eller 

konklusion. At slutningen er så åben, giver spilleren mulighed for at fortolke og skrive videre på historien i 

sit hoved. En populær hypotese blandt Limbos fans er, at de to er søskende og endte i Limbo, da de døde i 

en bilulykke. Drengen er fanget i Limbos uvished, indtil han genforenes med sin søster. Som digitalt værk 

lader Limbo meget være op til spilleren at fortolke. Som en bog eller film med flertydige slutninger 
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efterlader Limbos udviklere som afsender modtageren tilbage med flere spørgsmål end svar, og det er heri 

en ny erkendelse kan opstå. 

 

7. KILDEKRITISK DISKUSSION 

Jeg undlader bevidst at beskrive og anvende fremtrædende begreber som fx David Bordwells 

behandling af en tilskuers motivation49 som enten realistic, compositional, generic og artistic, da jeg ikke 

finder denne opdeling relevant i besvarelsen af netop denne opgaves problem. Med Limbo som digitalt 

værk finder jeg det heller ikke relevant at benytte David Bordwells beskrivelser af point of view samt hans 

gennemgribende scene- og personkarakteristik. Selvom det er vidt udbredt at benytte begreberne syuzhet 

og fabula, vil jeg alligevel kritisere David Bordwell for det. Han skriver i sin ordforklaring deres betydning 

som hhv. plot og historie, hvilke han også benytter adskillige gange i sin tekst, og jeg mener ikke han opnår 

en vigtig nuanceforskel med de russiske ord, og argumenterer ikke på anden vis for brugen. 

I ”Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures” skriver David Bordwell: “When 

the plot adheres to chronological order and omits the causally unimportant periods of time, the narration 

becomes highly communicative and unselfconscious.”50 Jeg er enig med ham i, at en kronologisk tid vidner 

om et narrativ, der ikke er selvbevidst, men ift. at springe i tid synes jeg, David Bordwell undlader at 

behandle et vigtigt aspekt. I og med narrativet udvælger og bestemmer, hvad der er vigtigt at vise, bliver 

det til en vis grad selvbevidst, da det altså gør opmærksom på sig selv og sit publikum. 

 

8. KONLUSION 

På baggrund af denne opgaves analyse, diskussion og refleksion vil jeg nu gengive og besvare mit problem: 

Hvordan formår Limbo at skabe så gribende og uhyggelig en stemning, når den i sit narrativ 

ikke anvender virkemidler kendetegnet det non-lineære spilmedie, men snarere som 

filmmediet udgør en forudbestemt tekst, der umiddelbart kun kan læses og observeres på én 

måde, og hvordan bryder dette med spillerens betydningsforventning? 

Selvom Limbo umiddelbart er meget objektiv i sit narrativ og kan kritiseres for at bygge på et fastlagt, lineært 

forløb snarere end den eksplorative frihed, formår det i sit følelsesladede formsprog alligevel at bryde med spillerens 

betydningsforventning; i sin dialog med spilleren at føre til nye erkendelser og frembringe en æstetisk kvalitet. 
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Gennem sin remediation af film noir og sit objektive narrativ skaber spillet nemlig en minimalistisk verden, som virker 

uhyggelig og fremmed for spilleren, der motiveres til at blive fortrolig med dette ukendte. Dette får spilleren ”fred og 

ro” til uden et forstyrrende narrativ, der konstant gør opmærksom på sig selv. Spilleren overraskes af inspirationen fra 

film noir, der med sin sorte grafik og stemning er meget atypisk for 2D-platformspillet. Ligeledes ligger styringen og 

det låste beskuerperspektiv til grund for stor erfaringsdannelse i spillet, da spilleren ikke er vant til at have en så 

minimal kontrol over begivenhederne og se sig begrænset til en rolle som observatør. I scene 10, hvor drengen sidder 

fast i et spindelvæv, kan spilleren ikke andet end skræmt følge med i ”gyserfilmen” og håbe på det bedste, 

efterhånden som kæmpeedderkoppen nærmer sig. I sin videre færden i spillet overvejer spilleren i højere grad hvert 

eneste skridt, da han føler en konstant fare for at dø. Spilleren aner nemlig intet om, hvad der venter bag næste træ, 

men udvinder selvstændigt en stadig større forståelse for verden, efterhånden som spillet skrider frem. At opnå en 

større forståelse af verden udgør en stor motivationsfaktor. Den intensive reallyd vidner også om et objektivt, men på 

samme tid kommunikativt narrativ, der gør at spilleren suger hver en lyd til sig i håb om at finde hints. At lydsiden til 

trods for Limbos objektive narrativ alligevel i scene 10 selvbevidst igangsætter en afslørende, subjektiv puls er grundet 

scenens manglende frihed. Pulsen hjælper altså ikke spilleren, da der alligevel ikke er mulighed for at flygte, men 

forstærker derimod blot den uhyggelige, suggestive stemning. Her skinner styrken ved en lineær fortælling tydeligt 

igennem, ved at afsenderen kan opstille en alternativ virkelighed ud fra et bestemt verdenssyn. Limbo fungerer altså 

som overordnet mål som en bestemt historie, udviklerne ønsker at fortælle, og drengen gøres effektivt til 

hovedperson ved at være placeret centralt i billedet. Drengen kan her fungere som et anonymt værktøj, hvorigennem 

spilleren kan lægge sin personlige opfattelse af historien ned over. At spilleren selv fortolker og skaber mening, 

resulterer i stor tilfredsstillelse. 

Det objektive og usynlige narrativ i Limbo fungerer som et intuitivt og transparent interface, der til forskel fra det 

klassiske filmnarrativ i langt mindre grad gør opmærksom på sig selv, og altså undgår at få brugeren til at reflektere 

over dets funktion. Limbo er utrolig lineær i sin opbygning, men det skal ikke forstås som værende tekstbundet, da 

spillet som et blankt sort lærred giver spilleren mulighed for at skrive plottet i sit hoved. Limbo kan kun gennemføres 

på én måde, ad én sti, men derimod læses på utallige måder alt efter den individuelle livserfaring, spilleren 

medbringer til mødet. 
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9. SPØRGSMÅL TIL VIDERE UNDERSØGELSE 

I dag kritiseres store spiludgivere og -udviklere af mange for deres mangel på kreativitet. Tydeligst i hukommelsen 

er EA, hvis administrerende direktør udtalte, at Dead Space-franchisen skulle op på tre titler, før det ville begynde at 

sælge tilfredsstillende. Det vidner om en mentalitet, hvor efterfølgere til populære titler bare skal pumpes ud for at 

sikre det årlige overskud og gøre investorerne glade. Computerspil er en hypertekst og kræver altså som enhver anden 

skønlitterær tekst, at forfatteren har noget på hjerte som fx et unikt narrativ, et spøjst gameplay, en fangende historie 

osv. Playdead Studios var ikke et kendt navn. Grundet sin frihed som indie-studie kunne de dog tage en chance og 

udvikle noget, der ikke umiddelbart havde et marked og en målgruppe, men alligevel viste sig at blive et yderst 

vellykket projekt og en stor succes. Derfor kunne det være interessant i en evt. fremtidig opgave at undersøge, om 

spilmarkedet i dag generelt er for bange for at satse på andet end first-person shooters
51

 (FPS), om majoriteten af 

forbrugere overhovedet ønsker andet, og om vi i stedet burde støtte og værne om de kreative indie-udviklere. 

 

BILAG 

Fire screenshots fra én indstilling i Alfred Hichcocks film Psycho. Bruges i slutningen af afsnit 4.2 som visuelt 

eksempel på det alvidende narrativ i filmen. 
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9. Erfaringsdannelse: Nielsen, Henrik Kaare (2007): Interfacekultur og æstetisk erfaringsdannelse, pp. 2-6 (in: “Æstetisk 

Erfaring”) 
10. Limbos anmeldelser: http://www.metacritic.com/game/playstation-3/limbo 
11. Indie: http://en.wikipedia.org/wiki/Indie_game 
12. Spike Video Game Awards: http://en.wikipedia.org/wiki/Spike_Video_Game_Awards 
13. Limbos salg: http://www.vg247.com/2011/11/10/limbo-has-sold-over-1-million-units-mac-version-to-release-before-

years-end/ 
14. Fabula: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 18 (in: “The Straight Corridor”) 
15. Syuzhet: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 18 (in: “The Straight Corridor”) 
16. Citat: ”The process of cueing a perceiver to construct a fabula by use of syuzhet patterning and film style.”: Rosen, Philip 

(1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 18 (in: “The Straight Corridor”) 
17. Representation: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 17 (in: “Intro”) 
18. Structure: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 17 (in: “Intro”) 
19. Art: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 17 (in: “Intro”) 
20. Non-playable character: http://en.wikipedia.org/wiki/Non-player_character 
21. Citat: ”[…] the narration may again acknowledge its awareness of the audience […]”: Rosen, Philip (1986): Narrative, 

Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 23 (in: “The Straight Corridor”) 
22. Påtrængende narrativ: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 24 (in: “The Straight 

Corridor”) 
23. Pragmatisk analysemetode: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 17 (in: “Intro”) 
24. Film noir: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 31 (in: “Implications and 

Avenues”) 
25. Heads-up display: http://en.wikipedia.org/wiki/HUD_(video_gaming) 
26. Graphical user interface: http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface 
27. Intertekstualitet: http://en.wikipedia.org/wiki/Intertextuality 
28. Remediation: Reproduktion af et medium i et andet. Placerer digitale medier i en historisk og kulturel kontekst. 
29. Directional pad: http://en.wikipedia.org/wiki/D-pad 
30. Embodied suspension of disbelief: Nielsen, Henrik Smed (2012): Playing Computer Games: Somatic Experience and 

Experience of the Somatic, p. 224 (in: A Non-controller Performance”) 
31. Memorable moment: Noter 
32. Paranoia: Jenkins, Henry (2005) Games, The New Lively Art, p. 6 (in: “The Lively Criticism of Gilbert Seldes”) 
33. Alfred Hitchcock forbindes sjældent med film noir: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory 

Reader, p. 31 (in: “Implications and Avenues”) 
34. Citat: ”The spectator comes to a classical film very well prepared.”: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A 

Film Theory Reader 
35. Publikum bevidst med normerne i en hypertekst: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory 

Reader 
36. Af- eller bekræfte en hypotheses anvendelighed: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory 

Reader, p. 31 (in: “Implications and Avenues”) 
37. Trial and error: http://en.wikipedia.org/wiki/Trial_and_error 
38. Deadline som motivationsfaktor: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader 

http://www.metacritic.com/game/playstation-3/limbo
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39. Undertrykt narrativ: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 31 (in: “Implications 
and Avenues”) 

40. Citat: ”…narration reveals its discretion by posing as an editorial intelligence that selects certain stretches of time for full-
scale treatment.” 

41. Det ideelle kamera: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader 
42. Tid til refleksion: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 30 (in: “The Logic of 

Classical Spectatorship”) 
43. Transparens og usynlighed hører ikke hjemme i klassisk narrativ: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A 

Film Theory Reader, p. 22 (in: “The Straight Corridor”) 
44. Citat: ”…intuitively recognizable to most viewers.”: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory 

Reader, p. 27 (in: “The Straight Corridor”) 
45. Alfred Hitchcocks selvbevidste narrativ: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 31 

(in: “Implications and Avenues”) 
46. Poetic justice: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 27 (in: “The Straight 

Corridor”) 
47. Interesse gennem selvstændig fortolkning: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 

25 (in: “The Straight Corridor”) 
48. At læse en hypertekst er en aktiv handling: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 

32 (in: “Implications and Avenues”) 
49. Femopdeling af motivation: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, p. 30 (in: “The 

Logic of Classical Spectatorship”) 
50. Citat: “When the plot adheres to chronological order and omits the causally unimportant periods of time, the narration 

becomes highly communicative and unselfconscious.”: Rosen, Philip (1986): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory 
Reader, p. 23 (in: “The Straight Corridor”)  

51. First-person shooter: http://en.wikipedia.org/wiki/First_person_shooter 
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