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Abstract 

This study aims to show how the religious worldview of the christian gaming site 

Geeks under Grace shapes their view on videogames and gaming culture. The goal 

is to understand the material through Hjarvards theories of mediatization of religion 

(2011), more specifically the aspects ”Media as language” and ”Media as 

Enviroment”. The following research questions are formulated to conduit this 

research: ”How do the authors and editors behind the website Geeks under Grace 

use religion and religious terms in understanding video games?” and ”How can the 

website Geeks under Grace be understood based on the dynamics ”Media as 

language” and ”media as environment”, according to the perspective mediatization 

of religion”. Through textual analysis of video game reviews and essays about 

christianity and gaming the study shows an individualistic form for christianity 

present in the material. Furthermore, it shows how the website makes frames and 

environments where they combine elements from both the world of gaming and the 

world of christianity to try to make a sense of belonging, and at the same time try 

to teach religious values through the use of videogames. 
 

 

Nøkkelord: Medialisering, videospillanmeldelser, religion og media, 

gamingkultur  



3 

 

Innholdsfortegnelse 

Hvordan ville Jesus anmeldt dette spillet? .......................................................................... 1 

Kapittel 1 Innledning .......................................................................................................... 4 
1. Innledning ................................................................................................................... 4 
1.1. Formål ..................................................................................................................... 5 
1.2. Spørsmålsstilling ..................................................................................................... 5 
1.3. Avgrensning ............................................................................................................ 6 
1.4. Forskningsgjennomgang .......................................................................................... 6 
1.4.1. Digital Religion .................................................................................................... 6 
1.4.2. Medialisering av religion ...................................................................................... 7 
1.4.3. Videospillanmeldelser .......................................................................................... 8 
1.5. Material ................................................................................................................... 8 
1.6 Religionsdefinisjon ................................................................................................... 9 

Kapittel 2 Teori ................................................................................................................. 11 
2.1. Presentation av teori .............................................................................................. 11 

2.1.1 Mediadynamikker .................................................................................. 11 
2.2. Arbeidsmodell ....................................................................................................... 12 

Kapittel 3 Metode .............................................................................................................. 14 
3.1. Kvalitativ tekstanalyse ........................................................................................... 14 
3.2 Modell for videospillanalyse .................................................................................. 15 
3.3 Utvalg av artikler .................................................................................................... 15 

Kapittel 4 Resultat og Analyse .......................................................................................... 18 
4.1. Resultat .................................................................................................................. 18 

4.1.1. Videospillsanmeldelser ........................................................................ 18 

4.1.2. Artikler om kristendom og gaming ...................................................... 20 
4.1.3. Oppsummering ..................................................................................... 21 

4.2. Analyse .................................................................................................................. 21 

4.2.1. Media som språk .................................................................................. 21 

4.2.2. Media som miljø ................................................................................... 23 
4.2.3 Oppsummering ...................................................................................... 24 

4.3. Konklusjon ............................................................................................................ 24 

Kapittel 5 Diskussion ........................................................................................................ 26 
5.1 Teoretisk refleksjon ................................................................................................ 26 
5.2. Metodisk refleksjon ............................................................................................... 26 
5.3. Empirisk refleksjon ............................................................................................... 27 
5.4. Bidrag .................................................................................................................... 27 
5.5. Avsluttende refleksjoner ........................................................................................ 28 

Sammenfatning ................................................................................................................. 29 

Kilder: ............................................................................................................................... 30 

Appendix 1: Liste over artikler ......................................................................................... 32 

 



4 

 

Kapittel 1 Innledning 

1. Innledning 

Religion og dataspill er to verdener som av og til møtes, men ofte står i direkte 

kontrast til hverandre. En virkelighet som er like gammel som menneskelig 

sivilisasjon møter en virkelighet som bare har eksistert de siste 30 årene. Samtidig 

ser man mange likheter mellom disse verdenene, ettersom de begge kan være 

møteplasser, et sted man kan utfordre sine etiske og moralske vurderinger, samt å 

være tidsfordriv der man kan rømme fra det vanskelige i hverdagen. Alt dette gjør 

det interessant å undersøke når disse to verdenene møtes, og hvordan de påvirker 

hverandre. Det er interessant å se hvilke ulike metoder kristne institusjoner bruker 

for å forsøke å tilpasse seg en ny digital hverdag, og nå ut til en generasjon som 

bruker stadig mer tid på internett. Å forstå metodene institusjonene bruker, sammen 

med å se på reaksjonene fra en subkultur av unge mennesker, i dette tilfellet gamers, 

kan gi innsikt i hvilken stilling kristendom og religiøs aktivitet har blant den yngre, 

sekulariserte generasjonen.  

    Mange unge i dag møter religion sjeldent i hverdagslivet (Klingenberg, 2012). 

Da blir den virtuelle verden et møte med religiøse ideer og symbolikk. På samme 

måte som andre medium som bøker og filmer blir videospill en del av hvordan 

religion blir tolket i et sekulært samfunn. I en globalisert verden gir dette en 

mulighet til å lære om ulike tradisjoner og religionsuttrykk, samtidig som det blir 

stadig viktigere å diskutere hvem som lager og distribuerer disse medieuttrykkene. 

Ettersom videospill, som de fleste andre medieuttrykk, blir produsert først og fremst 

med konsumpsjon og profitt i tankene, er en diskusjon rundt hvordan dette påvirker 

institusjonell religion også essensiell.  

    Møtet er heller ikke helt fritt for kontroverser. En virtuell verden som av mange 

blir sett på som et sted der man slipper å tenke på politikk og andre vanskeligere 

temaer, ble for eksempel sjokkert da Donald Trumps rådgiver Steve Bannon 

forklarte hvordan han hadde brukt spillverden for å rekruttere unge til «alt-right»-

bevegelsen i USA. (Snider, 2019). Et annet eksempel er diskusjonen rundt hvordan 

muslimer oftere enn andre ender opp som «the bad guys» i ulike spill (og da ofte 

vesten, særlig USA som «the good guys») (Mukherejee, 2017). Disse diskusjonene 

og kontroversene viser at forskning på samspillet mellom religion, politikk og 

gaming stadig blir viktigere, ettersom disse diskursene kan være med å prege 

samfunnet i lang tid fremover.  

    Muligheten for å møte den yngre generasjonen gjennom videospill og «Nerd-

kultur» er noe mange kristne kirker etter hvert har merket seg. Forskningsobjektet 

for denne bacheloroppgaven er et av dem, men også andre eksempler som 

påskegudstjeneste arrangert av den norske kirke i spillet Minecraft (Den Norske 

Kirke, Kirkerådet, 2020), eller den amerikanske kirken «Godsquad» (2020) som 

bare har gudstjenester over strømme-nettsiden twitch. Dette er et tema som ifølge 

meg ikke har blitt forsket mye på, ettersom mye av dagens forskning på digital 

religion og sammenhengen religion-videospill er basert på hvordan spillene viser 

og representerer religion. Dette kan være fordi det er enklere og mindre 
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problematisk å skrive om noe håndfast, som religion innenfor et spill, men også 

fordi mange forskere ikke kjenner til subkulturen av gamers.  

    Forståelse av denne subkulturen krever, som med mange andre subkulturer, 

kjennskap til språk og begreper, som ofte krever lang tid for å forstå. Dette er særlig 

fordi du ikke bare må forske på personene, men også bruke tid på å spille spill selv. 

For meg, som i ulik grad har vært en del av denne subkulturen i mange år, samtidig 

som jeg studerer og er veldig interessert i religionssosiologi blir dette en unik 

mulighet fordi jeg har verktøy for å forstå og kunne beskrive et felt som, i min 

mening, er mer interessant å forske på.  

    At jeg tar opp stort sett amerikanske eksempler er ikke tilfeldig. Denne 

bacheloroppgaven kommer til å handle om den amerikanske konteksten og en 

amerikansk nettside. Denne konteksten skiller seg fra den nordiske konteksten 

gjennom at amerikanere er mer religiøse, og også har en større religiøs diversitet 

(Willander, s. 65). At amerikanere er mer religiøse betyr ikke bare at de ber mer 

eller går mer i gudstjenester, men også at deres religiøsitet har en større påvirkning 

på andre deler av deres hverdag. Gjennom denne bacheloroppgaven håper jeg å vise 

at å konsumere et medium, for eksempel å spille videospill, ikke bare er et 

tidsfordriv men en prosess som utfordrer og utvikler individer.  

    På bakgrunn av dette har jeg valgt å studere en nettside som skriver om videospill 

og «gaming-kultur» med en kristen kontekst. Dette er for å vise et mulig møtepunkt 

mellom de to verdene, og beskrive og forstå mulighetene, men også problemer et 

slikt møtepunkt skaper både for kristne og gamers, og ikke minst kristne gamers. 

Mitt materiale er for lite til å gi noen definitive svar på de store spørsmålene 

innenfor religionssosiologien, men jeg ønsker likevel å gi et perspektiv på religiøs 

forandring i møte med media, med hjelp av medialiseringsteorier (Hjarvard og 

Lövheim, 2012, s. 11).    

 

1.1. Formål 

Formålet med denne bacheloroppgave er å beskrive og finne ny kunnskap om 

kristne nettsider som spesialiserer seg på gaming og videospillanmeldelser. 

Gjennom dette ønsker jeg å belyse hvordan forfatterne og redaktørene bak nettsiden 

Geeks under Grace selv beskriver sin tro og hvilken kobling dette har til videospill. 

Dette vil jeg først å fremst gjøre gjennom å analysere språket som blir brukt, og 

samtidig ønsker jeg å nyansere gjennom å vise et møtepunkt som ikke er beskrevet 

så mye i tidligere forskning. Målet mitt med bacheloroppgaven er å belyse en side 

av kristendommen som forsøker å nå ut til unge, ettersom den yngre generasjonen 

i større grad enn tidligere tar avstand fra kirke og religion. Jeg kommer også til å 

gjennomføre dette gjennom først å beskrive hvordan Geeks under Grace bruker 

religion til å forstå videospill, og senere forstå dette uttrykket for religion gjennom 

perspektivet medialisering av religion. 

1.2. Spørsmålsstilling 

Mine spørsmålsstillinger for denne bacheloroppgaven er  

«Hvordan bruker forfatterne og redaktørene bak nettsiden Geeks under Grace 

religion og religiøse begreper for å forstå og tolke videospill?».  
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«Hvordan kan nettsiden Geeks under Grace forstås ut ifra dynamikkene media 

som språk og media som miljø, i henhold til perspektivet medialisering av 

religion?». 

1.3. Avgrensning 

Jeg kommer i min bacheloroppgave til å dekke artiklene publisert av nettsiden 

Geeks under Grace i 2019. Jeg velger å avgrense meg til 12 måneder fordi jeg tror 

at dette er en tidsperiode som er representativt for hva nettsiden skriver om. 

Samtidig må jeg begrense meg på grunn av den relativt begrensede mengden plass 

og tid jeg har for oppgaven. Avgrensningen på 12 måneder mener jeg også er god 

ettersom dataspillbransjen har en syklus på 12 måneder der det for eksempel blir 

sluppet flere spill i periodene før store ferier og der folk har tid til å spille. Dette 

gjelder særlig periodene oktober-november og april-mai. Det vil også være naturlig 

å anta at en kristen nettside også har artikler knyttet til ulike kristne høytider som 

jul og påske, og derfor er det fordelaktig å fordele materialet som undersøkes ut 

over året.  

Jeg velger også å begrense materialet til 2019, og ikke fra begynnelsen av mitt 

arbeid i april 2020 ettersom covid-19-viruset hadde en såpass stor påvirkning på 

dagsorden til media generelt, men også på artiklene på siden jeg ønsket å analysere. 

Selv om hvordan viruset påvirket både den materielle og virtuelle verden er et 

interessant tema, er det ikke relevant for denne bacheloroppgaven, og jeg velger 

derfor å unngå det.  

1.4. Forskningsgjennomgang 

 

1.4.1. Digital Religion 
Forskning om relasjonen rundt internett og religion, og mer spesifikt dataspill og 

religion er noe som først har blitt popularisert etter årtusenskiftet (Sisler, 2018). 

Fokuset innenfor religionsforskning har der i stor grad handlet om religiøse 

gruppers bruk av internett til å praktisere sin tro. Ettersom internett er et nytt 

fenomen, om man sammenlikner med den vestlige forskningstradisjonen, er det 

vanlig å inkorporere forskningen innenfor allerede etablerte områder. Det finnes 

forsøk på å opprette nye områder, for eksempel forskning på spill, Ludologi. Disse 

områdene har som oftest ikke så stort omfang. Denne bacheloroppgaven kommer 

til å bygge på forskning gjort innenfor medievitenskap og religionssosiologi. 

Heidi Campbell beskriver hvordan utviklingen i forskning på religion på internett 

har speilet utviklingen til internett som medium (2013, s. 5). Hun beskriver en 

oppdeling i tre «bølger» i forskningen på digital religion. Den første bølgen 

fokuserte på det nye og ekstraordinære ved internett, samtidig som en diskusjon om 

internett var en utopi eller en dystopi for religiøs utvikling. Den andre bølgen var 

mer realistisk og forsøkte å forstå og kategorisere ikke bare teknologien, men også 

de som anvender denne teknologien. Den tredje bølgen forsøkte mer å skape teorier, 

og forsøkte i større grad å finne metoder og verktøy for analyse. 

Denne beskrivelsen er hentet fra innledningen til en antologi, «Digital religion», 

med Campbell som redaktør (2013). Hovedspørsmålet til antologien er «Hva er 

«Digital Religion»?». Den belyser overgripende tematikk som ritualer, identitet og 
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fellesskap innenfor digital religion, så vel som case-studier om for eksempel virtuell 

buddhisme eller muligheten til å spille en muslimsk helt i et videospill. Boken 

avslutter med en refleksjon rundt å studere religion og det digitale.  

Et av kapitlene er skrevet av Gregory Price Grieve (2013) og omhandler 

viktigheten av å skille digital religion fra analog religion. Gjennom å først definere 

analog religion og deretter vise forskjellen med digital religion forsøker Grieve og 

definere digital religion, med mål om at denne definisjonen kan være til hjelp for 

senere forskning.  

Et annet kapittel, skrevet av Louise Connelly, med tittelen «Virtual Buddhism: 

Buddhist ritual in Second Life» beskriver muligheten for Buddhister til å meditere 

online gjennom tjenesten Second Life (2013). Forskningen stiller spørsmålet med 

hvordan Buddhistiske ritualer er strukturert online, samt hvordan disse ritualene 

skiller seg ut fra analoge ritualer, og bruker empiri fra Second Life til å forstå mulige 

svar på disse spørsmålene.  

I antalogien «Methods for Studying Video Games» av Vít Šisler, Kerstin Radde-

Antweiler og Xenia Zeiler (2018) beskrives ulike metoder, med teoretisk bakgrunn, 

med mål om å skape verktøy og ressurser for å studere samspillet mellom videospill 

og religion. Gjennom det teoretiske utgangspunktet «Gameviroment», definert 

gjennom et to-delt nivå med både miljøet innenfor et videospill men også det 

kulturelle miljøet populært kalt «gaming» blir en rekke fallstudier beskrevet. Selv 

om jeg ikke kommer til å bruke «Gameviroment» som teoretisk utgangspunkt viser 

denne antalogien at det finnes ulike teoretiske perspektiver på religion og dataspill, 

samt at forskning på møtepunktet mellom religion og videospill er et område i 

utvikling, som forhåpentligvis er en utvikling som denne bacheloroppgaven kan 

bidra til. 

 

1.4.2. Medialisering av religion 
Stig Hjarvard ved Universitet i København har hentet teorier fra medievitenskapen 

og applisert dem på religion. Hans tekst om «The mediatisation of religion: 

Theorising religion, media and social change” (2011) beskriver medialisering som 

en to-sidet utvikling der media-institusjoner samtidig som de har blitt mer autonome 

og frie har blitt mer integrert i utviklingen til andre sosiale institusjoner. Eksempler 

på slike sosiale institusjoner er politikk og religion. Hjarvard poengterer at dette 

ikke er en utvikling som hender universelt, men at utviklingen har akselerert i 

moderne, industrialiserte vestlige land de siste tiårene. 

I artikkelen «Three forms of mediatized religion» (2012) beskriver Hjarvard 

utviklingen innenfor medialisering gjennom den tre-delte typologien «Media som 

informasjonsledning», «Media som språk» og «Media som miljø». Artikkelen 

bruker dette teoretiske grunnlaget for å beskrive tre ulike former for medialisert 

religion i en skandinavisk kontekst, nemlig religiøst media, journalistikk om 

religion og banal religion. 

I en artikkel av Hjarvard og Lundby (2018) utdypes denne typologien og 

eksemplifiserer den gjennom hvordan media reagerte etter terrorangrepet på 

satiremagasinet Charlie Hebdo (2018). Dette eksemplet blir brukt for å forstå 

mediadynamikkene som hender under en sosial og kulturell konflikt der religion er 

involvert. Hjarvard og Lundby viser i sin forskning hvordan mediadynamikkene 

spesifikt er tilstede i konflikten rundt Charlie Hebdo, og at media også kan bli 

aktører i konflikten. De viser også at mennesker ikke bare er mottakere av media, 

men også aktører som kan reflektere over informasjonen de mottar og, til en viss 

grad, er klar over mediadynamikkene. 
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1.4.3. Videospillanmeldelser 
Luke Thominet ved universitetet i Florida har forsket på videospillanmeldelser, 

og har gjennom en undersøkning av 180 videospillanmeldelser beskrevet de typiske 

karakteristikkene til en anmeldelse av videospill. Gjennom hans artikkel «10/10, 

Would Review Again: Variation in the Player Game Review Genre» (2016) 

beskriver han disse karakteristikkene, samt presenterer statistikk over hvordan 

brukergenererte anmeldelser skiller seg fra anmeldelser gitt ut av profesjonelle 

anmeldelses-sider. Særlig presenterer han at disse anmeldelsene ikke bare finnes 

for brukere som vil kjøpe spillet, men også andre spillere og anmeldere. Dette blir 

vist gjennom at bruker-anmeldelser inneholder interne vitser og fortellinger som 

bare gir mening om leseren har spilt spillet. Dette viser at videospillsanmeldelser 

som materiale kan brukes innenfor en større sammenheng enn bare for analyse av 

potensielle konsumenter. For eksempel kan man, som i denne bacheloroppgaven 

analysere anmeldelser gjennom disse internvitsene for å forstå et miljø.   

 

1.5. Material 

Det finnes flere ulike nettsider og forum som presenterer seg som religiøse sider 

der man kan diskutere videospill og gaming. Eksempler på slike sider er Geeks 

under Grace, Gaming and God. og Christ-centered Gamer. Nettsidene har estetikk 

på samme måte som mange andre gaming-nettsider, f.eks.: ign eller pcgamer, med 

en blanding av artikler, youtube-linker og twitter-linker. Men, til forskjell fra andre 

gamingnettsider finnes det også kristne preg som vanligvis finnes på mer 

tradisjonelle kristne nettsider, for eksempel bibel-vers og bibelstudier. De fleste 

sidene har også en «Statement of Faith» tilgjengelig, der de definerer sin kristne tro.  

Jeg har valgt å fokusere på siden Geeks under Grace i min bacheloroppgave. Jeg 

har valgt dette fordi jeg mener denne siden representerer det feltet jeg skriver om 

på best måte, ettersom Geeks under Grace dekker en mengde ulike kategorier av 

artikler. Andre liknende sider, som Christcentered Gamer fokuserer stort sett på 

anmeldelser, mens for eksempel Gaming and god stort sett skriver essays om 

samspillet mellom kristendom og videospill. Geeks under Grace har artikler i ulike 

kategorier. Siden har «tradisjonelle» videospills-anmeldelser, men også 

bibelstudier med fokus på mer «Nerdige» filmer og spill som Star Wars og Sonic 

the Hedgehog. Det finnes også artikler som analyserer nye og eldre spill med 

kristent fokus. Siden har publisert artikler siden januar 2014 og publiserer aktivt 

artikler innenfor ulike emner.  

Siden har selv oppdelt sine artikler i ulike kategorier, som «Gaming», «Movies» 

og «Music», samt den generelle «Christian Living». Mens de andre kategoriene 

ikke overlapper med hverandre, er kategorien «Christian living» en mer bred 

kategori der de andre kategoriene blir sammenliknet og diskutert med et kristent 

perspektiv. Her kan man finne de overnevnte bibelstudiene, men har også en 

bredere spektrum av tekster, med alt fra selvhjelpsposter og matblogger til 

beskrivelser av hvordan karakterer og historier i spill og film kan sammenliknes 

med bibelske historier.  

Geeks under Grace har flere tusen artikler publisert på sin nettside, noe som blir 

for mye materiale å gå gjennom i en relativt liten gjennomgang av materialet. Selv 

med en avgrensning til et år publiserte siden rundt 300 artikler innenfor gaming-
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kategorien i 2019, hvorav rundt 250 av dem passer inn under min avgrensning. 250 

artikler er fortsatt for mye data å analysere innenfor konteksten og jeg har derfor 

valgt å begrense mitt utvalg ytterligere. For å få et utvalg som dekker en bredde når 

det kommer til tematikk for artiklene men også en god tidsmessig spredning har jeg 

valgt å tilfeldig velge ut en artikkel fra hver måned i 2019. Jeg kommer til å gjøre 

dette utvalget gjennom tilfeldig utvalg gjort gjennom å gi hver artikkel et nummer 

og velge et tilfeldig nummer blant disse. Dette beskriver jeg i dybden i mitt 

metodekapittel, under «Utvalg av artikler». 

Når man skal forstå materialet er det viktig å vite i hvilken kontekst vi diskuterer. 

Nettsiden er ifølge linkedin (2020) registrert i Washington, USA, men skriver 

ingenting om dette i sin «about us»-seksjon på hjemmesiden deres. Nettsiden er 

tydelig kristne, men er ikke tilknyttet noen kirkesamfunn og skriver i sitt «Statement 

of Faith» at de kommer fra «a mix of denominational backgrounds». Ulikt andre 

nettsider har de ikke en moralsk kode annet enn en generalisert «Statement of 

Faith», som sier generelt hva de står for uten å gå inn på spesifikke teologiske 

diskusjoner. Nettsiden har en seksjon om sin misjon der de beskriver sine 

overordnede mål. De første to, nemlig deres mål om å «educate Christians on how 

to safely consume pop culture form our worldview» og å «Evangelize geeks with 

the message of the Gospel by building bridges between Jesus and the Geek 

community» vil være de to viktigste i henhold til min analyse.  

1.6 Religionsdefinisjon 

Jeg kommer til å anvende en religionsdefinisjon formulert av Grieve (2013). Denne 

religionsdefinisjonen er relevant ettersom den inkluderer dynamikken mellom det 

analoge og digitale innenfor. Samtidig har jeg valgt denne definisjonen særlig fordi 

den er oppmerksom på den problematiske historien til begrepet religion (Nongbri, 

2013), noe som er relevant når vi beskriver religion innenfor en vestlig kontekst. 

Grieves definerer religion gjennom tre essensielle funksjoner:  

(1) Myths or non-scientific stories that are told about the world, (2) rituals or actions that are 

seen to have a mythic significance, and (3) faith, which describes those beliefs which are not 

immediately susceptible to rigorous proof.” (s. 105)  

 

Definisjonen av digital religion blir da, ifølge Grieve, den samme som «analog» 

religion med tre viktige distinksjoner (2013, s. 108). Disse tre distinksjonene er 

interaktivitet, hypertekstualitet og dens spredningsmetode. Interaktivitet er den 

tekniske muligheten for brukere til å gripe inn, svare og se effektene av inngrepet i 

samtid. Gjennom hypertekstualitet kan brukeren engasjere seg gjennom å hoppe fra 

sted til sted innenfor en tekst, eller andre tekster gjennom «linker». 

Spredningsmetode blir beskrivet gjennom at digital media er desentralisert og blir 

også spredd gjennom hverdagslivet, for eksempel gjennom bruk av apper for 

påminnelse til bønn. Disse tre distinksjonene betyr, ifølge Grieve, at digital religion 

tilbyr en høyere grad av fleksibilitet når en bruker engasjerer seg med religion.  

Campbell har en mer oversiktlig definisjon av digital religion, nemlig “The 

technological and cultural space that is evoked when we talk about how online and 

offline religious spheres have become blended or integrated” (2013, s. 4). Felles for 

de to definisjonene av digital religion er at de fokuserer på hvordan den religionen 

som blir praktisert online og i «den vanlige verden» skiller seg ut. Kanskje viktigst 
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er hvordan påvirkning den digitale religionen har på individer og religiøse grupper 

i kontrast til den analoge religionen. 
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Kapittel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Teoriene til Stig Hjarvard om medialisering av religion er det teoretiske 

utgangspunktet for min bacheloroppgave. Hjarvard beskriver medialisering av 

religion som den sosiale og kulturelle prosessen der et felt eller institusjon blir, til 

en viss utstrekning, avhengig av logikken til media (2011, s. 119). Alle former for 

media blir under produksjonen i ulik grad formet av prosesser, etablerte rutiner og 

standardiserte formater. Dette kalles media-logikk (Altheide og Snow, 1979). 

Eksempler på medielogikk innenfor feltet religion er gudstjenester vist på TV og 

over internett, at Paven har twitter eller at muslimer blir lenket med terrorisme i 

massemedia (Hjarvard & Lundby, 2018). Det er her viktig å presisere at Hjarvard 

beskriver langsiktige forandringer på makro-planet. Når man analyser et enkelt-fall 

på mikro-nivå, i dette tilfellet 12 artikler fra en gaming-side, er det vanskelig å si 

noe om medialisering av religion som helhet. Teorien blir da heller et verktøy for å 

forstå materialet. Det ville kreves en større og mer omfattende forskning for å bidra 

til å nyansere aspektene ved teoriene, som jeg ikke kommer til å gjøre i denne 

bacheloroppgaven.  

 

2.1.1 Mediadynamikker 
Hjarvard beskriver tre former for medialogikk han har identifisert i utviklingen av 

medialiseringen av religion (2012, s. 26). Disse er «Media som 

informasjonsledning», «Media som språk» og «Media som miljø».  

 «Media som informasjonsledning» er definert som at Media blir hovedkilden 

for informasjon om religion og religiøse spørsmål. Massemedia er, ifølge Hjarvard, 

produsenter og distributører av religiøse opplevelser, og gjennom interaktivt media 

skaper en plattform for å uttrykke religion (Hjarvard, 2011, s. 124). Dette betyr ofte 

at fragmenter av institusjonell religion blir presentert, noe Hjarvard også betegner 

som banal religion (Hjarvard, 2012, 34). Ettersom media ofte presenterer religion 

fra et sekulært standpunkt blir religiøs organisering kritisert og praktikker en 

informasjonsbank som blir brukt for å skape et narrativ og/eller underholdning 

(Hjarvard, 2012, 27). 

«Media som språk» defineres av at media formatterer religion, ofte gjennom 

populærkultur, og presenterer et alternativt bilde av religion. Som Hjarvard 

bemerker er ofte medias hovedformål å skape konsumpsjon, og dette påvirker 

språket som religion blir presentert med. (2012, s. 27). Religion, gjennom symboler, 

praksis og tro blir da formet etter etterspørselen til populærmedia.  

Gjennom «Media som språk» låner også Hjarvard begrepet «Framing» fra 

medievitenskapen. Framing defineres som at media er språket som man forstår 

verden med (Hjarvard & Lundby 2018, s. 57), samtidig som media er aktører som 

påvirker hvordan et fenomen eller en hendelse blir forstått av individer. Han bruker 

det som eksempel innenfor en medialisert konflikt, men begrepet er også fullt mulig 

å bruke innenfor andre kontekster. Framing er ikke noe bare hender i det en tekst 

blir publisert, men en kontinuerlig prosess der ulike aktører presenterer ulike 
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diskurser i forsøk på å skape den dominerende framingen. Framing er heller ikke 

noe som nødvendigvis gjøres medvitent, et medium presenterer ofte et bestemt 

«frame» på bakgrunn av mediets ideologiske standpunkt og agenda. Disse frames 

som blir produsert gjennom bruk av visse nøkkelord, fraser, stereotyper og så 

videre, og fungerer gjennom å referere til og forsterke sosiale konversjoner 

(Lövheim & Jensdotter, 2018, s. 139). Ulike former for framing kan påvirke 

hvordan aktører handler og ulike måter å presentere argumenter i media. 

«Media som miljø» defineres gjennom at media, som et kulturelt og sosialt miljø 

har tatt over mange av funksjonene til institusjonell religion. Media kan også gi 

spirituell veiledning, moralsk orientering og en følelse av fellesskap og tilhørighet. 

Som et eksempel på hvordan media har tatt over en funksjon som tidligere tilhørte 

institusjonell religion bruker Hjarvard dyrking av kjendiser (2012, s. 27) som 

erstatning til dyrkelse av Gud eller noe gudommelig. De naturlige diskusjonene 

rundt religion er ikke like tilgjengelige, og medierte miljøer dukker opp for å fylle 

denne funksjonen.  

 

2.2. Arbeidsmodell 

Som jeg har beskrevet tidligere er formålet til denne bacheloroppgaven å studere 

hvordan nettsiden Geeks under Grace kan være et eksempel på hvordan kristne 

nettsider som skriver om videospill uttrykker sin religiøsitet, og hvordan media 

påvirker dette uttrykket. Hvordan media påvirker dette utrykket kommer først 

fremst å analyseres gjennom medialiseringsteoriene til Hjarvard, som ble beskrevet 

over i dette kapitlet. Ut ifra dette formuleres følgende forskningsspørsmål:  

 

«Hvordan bruker forfatterne og redaktørene bak nettsiden Geeks under Grace 

religion og religiøse begreper for å forstå og tolke videospill?».  

«Hvordan kan nettsiden Geeks under Grace forstås ut ifra dynamikkene media 

som språk og media som miljø, i henhold til perspektivet medialisering av 

religion?». 

 

Det første spørsmålet er deskriptivt og kommer til å besvares først og fremst 

gjennom å bruke Grieves religionsdefinisjon, som ble beskrevet i 

innledningskapitlet. Dette spørsmålet kommer først å fremst til å bli besvart i 

kapitlet «Resultat». I materialet kommer religion til å identifiseres gjennom 

religiøse sitater og referanser, samt når beskrivelse av etiske og moralske 

vurderinger. Gjennom denne definisjonen kommer jeg til å analysere hvordan 

nettsidens ulike forfattere beskriver både hvordan videospill uttrykker religion, men 

også hvordan tematikk og moral fra videospill kan forstås i en kristen kontekst. På 

bakgrunn av dette deler jeg materialet opp i to kategorier som belyser de to ulike 

aspektene, «Videospillanmeldelser» og «kristendom og gaming». Jeg kommer til å 

utdype de to kategoriene samt mitt utvalg i metodekapitlet. I beskrivelsen av 

videospillanmeldelser kommer jeg til å bruke Thominets modell for å beskrive 

kontrasten mellom en «vanlig» videospillanmeldelse og den kristne anmeldelsen 

gjort av Geeks under Grace. Dette gjør jeg særlig for å forstå «Content Guiden» 

som Geeks under Grace har på sine anmeldelser, der mye av det religiøse innholdet 

i anmeldelsene befinner seg. Gjennom å sammenlikne denne content guiden med 

Thominets modell vil jeg forstå hvordan det religiøse preger anmeldelsen.  
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Det andre spørsmålet er teoretisk og forsøker å forklare hvordan materialet kan 

forstås gjennom Hjarvards medialiseringsteorier, som er beskrevet over. Dette 

spørsmålet kommer først å fremst til å bli besvart innenfor kapitlet «Analyse». Jeg 

kommer særlig til å anvende aspektene «Media som språk» og «Media som miljø».  
Geeks under Grace kan forstås ut ifra aspektet media som informasjonsledning 

ettersom det er en nettside som formidler informasjon. Likevel er det mest 

interessante innenfor rammene til min avhandling å studere hvordan religion frames 

og hvordan siden er en møteplass for unge. 

Jeg ønsker å finne ut hvordan Geeks under Grace bruker media som språk 

gjennom å identifisere hvilke spesifikke frames som brukes av nettsiden. Gjennom 

beskrivende argumentasjonsanalyse vil jeg identifisere hvilke nøkkelord og fraser 

som brukes i teksten for å skape et frame. Etter å ha identifisert ulike frames vil jeg 

presentere hvilke jeg mener er dominerende og hvorfor. Det er relevant å 

identifisere hvilket frame som er dominerende ettersom det ifølge meg viser 

hvordan media påvirker det religiøse uttrykket til nettsiden. Her kommer jeg også 

til å trekke inn Thominets modell for videospillanalyse ettersom den også gir et 

godt bilde av hvordan en videospillanmeldelse, eller en «Videospill-frame» skal se 

ut og hvordan denne framen møter og står i kontrast til andre frames. 

I den andre delen av spørsmålet kommer jeg til å analysere hvordan nettsiden 

kan forstås som et spesifikt miljø for kristne gamers. Dette kommer jeg til å først 

og fremst til å gjøre gjennom å forstå hvordan materialet beskriver hva en kristen 

gamer er og burde være. Særlig gjelder dette når artikkelforfatteren betegner seg 

selv og leseren som et «Vi», ettersom dette skaper en forventing av hva leseren 

tenker og mener. Samtidig skaper dette et fellesskap gjennom å inkludere leseren i 

det forestilte fellesskapet.  

 

For å oppsummere vil jeg stille følgende spørsmål til materialet:  

- Hvordan blir religion, både kristendom og religion innenfor videospillene 

beskrevet av forfatterne av artiklene i materialet?  

- Hvilke frames presenteres i materialet? 

- Hvilke av de presenterte frames er dominerende? 

- Hvordan beskriver materialet hva en kristen gamer er eller burde være? 
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Kapittel 3 Metode 

I min analyse av nettsiden Geeks under Grace ønsker jeg å oversiktlig analysere 

hvordan nettsiden bruker religion for å forstå og anmelde videospill. For å 

identifisere de spesifikke frames som teksten bruker samt å finne hvordan nettsiden 

kan fungere som et miljø kommer jeg til å analysere materialet ved hjelp av 

beskrivende argumentasjonsanalyse. Etter å ha identifisert hvilke frames og hvilket 

miljø kommer jeg til å bruke disse aspektene som verktøy for å forstå materialet.   

 

3.1. Kvalitativ tekstanalyse  
Mer konkret kommer jeg til å gjøre en kvalitativ tekstanalyse av artiklene publisert 

på Geeks under Grace sin nettside. Først kommer jeg til å gjøre et tilfeldig utvalg 

av artikler for å avgrense materialet, for å så nærlese og gjøre en gjennomgang av 

materialet, med særlig fokus på stedene innenfor artiklene der relasjonen mellom 

kristendom og gaming diskuteres.  

Jeg kommer til å sortere artiklene først og fremst gjennom to hovedkategorier, 

anmeldelser og kristendom og gaming. Denne sorteringen er gjort først å fremst på 

bakgrunn av nettsidens egen kategorisering av artikler, gjort blant annet gjennom 

tittel på artikkel og symboler på siden. Jeg har gjort denne sorteringen ettersom 

disse to kategoriene belyser to ulike vinkler på hvordan relasjonen mellom 

videospill og kristendom som sammen gir en helhetlig forståelse av nettsidens syn 

på denne relasjonen.  

Gjennom å bruke beskrivende argumentasjonsanalyse vil jeg forsøke å forstå hva 

tekstene argumenterer for, og etter dette analysere resultatet ved bruk av Hjarvards 

teorier. Beskrivende argumentasjonsanalyse beskrives av Boréus (2015) som å i 

tekstene lete etter påstander som argumenterer for en tese. Analysen blir 

beskrivende når man analyserer en større mengde tekst for å finne de ulike 

hovedtesene. I tilfellet med Geeks under Grace vil argumentasjonen rundt hvordan 

kristendommen og videospill preger hverandre være den viktigste å analysere. Ved 

å bruke og sammenlikne ulike artikler forsøker jeg å forstå mer om det helhetlige 

bildet presentert av Geeks under Grace, og ikke bare hva en enkeltartikkel forsøker 

å si. 

Den amerikanske konteksten er en god kontekst å bruke når man vil forske på 

hvordan videospill påvirkes av religiøse aktører, ettersom USA både er det mest 

religiøse landet i vesten og det landet der nest flest konsumerer videospill, etter 

Kina (Chaves, 2011; Knoma, 2019). Dette gjør det samtidig viktig å forstå den 

amerikanske religiøse konteksten om vi skal forstå materialet vi arbeider med, både 

for å forstå hvordan religion defineres og brukes i materialet men også for å forstå 

hvem materialet forsøker å nå og appellere til. Ifølge Chaves er USA et land med 

stort, og økende religiøs diversitet (2011, s. 16). Kristendommen er stort sett delt i 

to grupper, protestantisme og katolisisme, der protestantisme ikke er en helhetlig 

gruppe men heller en større mengde kirkesamfunn og grupper. Selv om videospill-

kulturen, gjennom å være basert på internett er det naturlig å anta at den religiøse 

konteksten er basert på amerikansk kristendom. 
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3.2 Modell for videospillanalyse 
Jeg kommer til å bruke Thominets (2016) modell som beskriver hvordan en 

videospillanmeldelse er bygget opp. Jeg gjør dette for å få struktur i analysen av en 

videospillanmeldelse, samt at modellen kan brukes for å forstå hvor i anmeldelsen 

det religiøse kommer inn. Dette gjelder særlig i sammenlikning med en «sekulær» 

anmeldelse. Dette vil også gjøre en sammenlikning med det andre utvalgte 

materialet lettere gjennom å tydelig identifisere religiøse trekk.  

En anmeldelse av videospill inneholder beskrivelser av en mengde ulike aspekter 

av spillet. Ifølge Thominet er de fem vanligste aspektene som analyseres 

«Background information», «Spesific Aspects», «Overal Quality», «Game 

Narrative», og «Advice» (2016, s. 169). Background information gir kontekst til en 

uvitende leser om hva spillet minner om, samt skaper forventninger om spillet som 

for eksempel hvor vanskelig spillet er eller hvor lang tid man kan forvente å fullføre 

spillet. Spesific aspects beskriver hva som er unikt med spillet, både positivt og 

negativt. I denne kategorien faller eksterne faktorer som pris og hvor bra PC du har, 

samt interne faktorer som historiefortelling, lyd og grafikk. Overal Quality er en 

oppsummerende tekst som bunner i om forfatteren av anmeldelsen mener du burde 

kjøpe spillet eller ikke. Denne delen inneholder ofte en form for skala for å gjøre 

det lettere for leseren, med alt fra tommel opp og tommel ned til en tallskala på 1 

til 100. Game narrative forteller ofte mer personlige historier som anmelderen 

opplevde i spillet. Advice er erfaringer fra spillet gitt til en imaginær leser eller til 

de som lagde spillet.   

Det er her viktig å poengtere at ikke alle disse aspektene behøver å være med i 

en anmeldelse av spill. Thominet selv beskriver aspekt 1 og 2 som konvensjonelle, 

aspekt 3 som obligatorisk og aspekt 4 og 5 som valgfrie (2016, s. 170).  Det er også 

et viktig poeng at selv om en anmeldelse følger en oppskrift er det en veldig 

subjektiv tekst. Internett har også økt muligheten for å finne andre kilder til 

anmeldelser enn tradisjonell media som TV og aviser. Eksempler på dette er 

blogger, youtube-kanaler og ikke minst Geeks under Grace. Denne utviklingen har 

gjort at individer enklere kan finne og følge anmeldere som bedre passer individets 

smak når det kommer til videospill. Individet kan velge anmeldere som er 

underholdende, deler smak når det kommer til spill eller deler samme etiske og 

moralske vurderinger når det kommer til videospillet. 

Den andre hovedkategorien innenfor materialet jeg skal analysere, nemlig 

«kristendom og gaming»-artikkelen har ingen definert sjanger på samme sett som 

videospillanmeldelser. Men, ettersom hele teksten handler om kristendom blir det 

ikke relevant å identifisere hvor i teksten de religiøse aspektene kommer inn. Jeg 

vil da analysere artiklene til å se hvordan kristendom forstås og presenteres av 

nettsiden, med særlig fokus på relasjonen til videospill. For å gjøre dette kommer 

jeg til å anvende Grieves religionsdefinisjon, ettersom jeg analyserer religion i et 

digitalt medium. Det kommer særlig til å være interessant å analysere kategorien 

med tanke på media som språk, og spesielt se hvordan forfatterne tolker ulike 

kristne historier og etiske vurderinger med videospillene som blir diskutert. 

Samtidig vil disse artiklene være viktige med tanke på hvordan nettsidens forfattere 

beskriver miljøet de forsøker å skape, ettersom tekstene i denne kategorien er de 

tekstene som først og fremst beskriver hvordan forfatterne beskriver hva en kristen 

gamer er og burde være.   

 

3.3 Utvalg av artikler 
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Jeg kommer, som nevnt tidligere, til å tilfeldig velge en artikkel fra hver måned. 

Dette kommer til å skje gjennom at jeg gir hver artikkel et tall der den nyeste 

artikkelen får tallet «1», den nest nyeste får tallet «2» og så videre. Jeg gjør dette 

fordi det gir mening med oppsettet til Geeks under Grace, der den nyeste artikkelen 

er øverst. Etter å ha gitt alle artiklene et nummer kommer jeg til å bruke en «random 

number generator», eller et program som finner et tilfeldig nummer innenfor en gitt 

parameter, i dette tilfellet antall artikler. Jeg kommer til å bruke nettsiden 

random.org som min «random number generator». 

I anmeldelsene ønsker jeg å finne hvordan nettsidens syn på og anmeldelse av 

videospill endres av kristen tematikk, mens i «Kristendom og gaming»-artiklene 

kan jeg analysere hvordan gaming brukes for å presentere og tolke det kristne 

budskapet som siden ønsker å vise.  

 

  



17 

 

Tabell 1.1 
 Hvor 

mange 

artikler 

Hvilken 

artikkel 

(Tall) 

Navn på artikkel Type artikkel 

Januar 15 6 Preview: Ion 

Maiden (PC) 

Anmeldelse 

(Preview) 

Februar 21 6 Review: Yiik- a 

postmodern RPG 

Anmeldelse 

(review) 

Mars 21 1 Friendship in 

Shadowrun 

Kristendom og 

gaming 

April 23 20 The majesty of 

memory (part 1) 

Kristendom og 

Gaming 

Mai 26 13 The majesty of 

memory (part 5) 

Kristendom og 

Gaming 

Juni 24 4 Review: Assasin’s 

Creed Rebellion 

Anmeldelse 

(Review) 

Juli 23 12 Review: Samurai 

Showdown 

Anmeldelse 

(Review) 

August 22 19 Review: 

Judgement 

Anmeldelse 

(Review) 

September 23 2 Review: Caravan 

Stories 

Anmeldelse 

(Review) 

Oktober 25 21 Preview: 

Foundation 

Anmeldelse 

(Preview) 

November 23 3 Review: River City 

Girls 

Anmeldelse 

(Review) 

Desember 22 7 Review: Monster 

Prom 

 Anmeldelse 

(Review) 

Sum 268   Anmeldelse: 9 

Kristendom og 

gaming: 3 

 

Tabell 1.1 viser hvor mange artikler som fantes innenfor hvilken måned, hvilken 

artikkel som ble valgt i tall, navnet på artikkelen og deretter hvilken type artikkel 

det er (enten anmeldelse eller artikkel om videospill og kristendom). 3 av artiklene 

er innenfor det jeg har betegnet Kristendom og gaming. Innenfor anmeldelses-

kategorien er det to underkategorier, «preview» og «review». To av de 9 

anmeldelsene er previews mens 7 er reviews. Jeg mener dette er en god 

representasjon og variasjon i utvalget ut ifra de perimeterne jeg satte opp før jeg 

gjorde utvalget.  
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Kapittel 4 Resultat og Analyse 

 

I dette kapitlet kommer jeg til å presentere mitt resultat basert på tekstene i mitt 

utvalg. Som beskrevet i min arbeidsmodell kommer jeg til å dele opp resultatet etter 

mine to hovedkategorier for artiklene, «Anmeldelser» og «Kristendom og gaming». 

Gjennom disse kategoriene kommer jeg til å svare på mitt første 

forskningsspørsmål, Hvordan bruker forfatterne og redaktørene bak nettsiden 

Geeks under Grace religion og religiøse begreper for å forstå og tolke videospill. 

Mer konkret kommer jeg til å identifisere hvor og hvordan kristendom blir 

beskrevet i de utvalgte artiklene, og til slutt gjøre en sammenlikning først innenfor 

kategoriene og etter det sammenlikne hele materialet. Dette blir presentert innenfor 

resultat-underkapitlet.  

    Etter dette vil jeg gjennom å tolke resultatet svare på mitt andre 

forskningsspørsmål, hvordan kan nettsiden Geeks under Grace forstås ut ifra 

dynamikkene media som språk og media som miljø, i henhold til perspektivet 

medialisering av religion? 

Dette kommer jeg til å gjøre gjennom å analysere resultatet gjennom aspektene 

media som språk og media som miljø. Til slutt kommer jeg til å presentere hva jeg 

kom fram til i min konklusjon. 

4.1. Resultat 

4.1.1. Videospillsanmeldelser 
Hvordan kristendommen relaterer med det anmeldte videospillet blir først og fremst 

presentert gjennom en «Content guide» som står først i anmeldelsene. Content 

Guiden beskriver ulike momenter som kan være problematisk eller positivt i en 

kristen kontekst. Ordet kan er viktig her ettersom nettsidens forfattere bare 

presenterer mulige løsninger en leser kan ha med teksten, men som oftest tar ikke 

forfatteren stilling til hva han eller hun mener i det spesifikke spørsmålet. Det finnes 

unntak der forfatteren tar stilling til problemet, som jeg kommer inn på senere.  

Violence: You are playing as multiple assassins, who use various abilities to assassinate 
targets. Characters are all in chibi style,  and there is no blood or gore involved in gameplay.  

 -Fra Review: Assassins Creed Rebellion 
 

    Problematiske momenter er for eksempel vold, seksuelt innhold og alkohol/bruk 

av narkotika, i tillegg til «Spiritual content» som beskriver hvorvidt det er magi 

eller andre ikke-kristne religiøse uttrykk i spillene. Positive momenter blir 

beskrevet enten som «Positive themes» som samarbeid, eller som en mer 

eksistensiell diskusjon rundt den moralske tematikken i spillet. 

Videospillanmeldelsene er delt opp i to grupper, «Review» og «Preview», der den 

største forskjellen er at Preview-anmeldelsene ikke har en content guide. 
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    Det varierer hvorvidt forfatterne forsøker å være objektive eller beskriver sin 

personlige mening innenfor Content guiden. For eksempel, i artikkelen om Yiik 

beskriver forfatteren at hen var «shaken by (…) a girl bleeding from her eyes, nose 

and mouth». I andre artikler blir det mer nøytralt beskrevet, som i anmeldelsen av 

Monster Prom: «Characters swear regularly, and sh*t and the f-word are 

commonplace».  

En gruppe som skiller seg ut er gruppen «Spiritual content». Innehold som 

beskrives innenfor denne gruppen kan løst defineres som «religiøst innehold», da 

alt som beskrives innenfor denne kategorien faller innenfor Grieves 

religionsdefinisjon. Det kan være kristendom, som i anmeldelsen av Assassins 

creed: «The templars are spiritual leaders who are at high leadership of church 

hierarchy». Det kan også beskrive andre store religioner, som f. eks buddhisme i 

anmeldelsen av Judgement. Magi, «the great evil» eller demoner og andre 

skapninger fra helvete beskrives også under dette punktet. Innenfor denne gruppen 

finnes det et fremtredende avvik innenfor materialet, nemlig anmeldelsen av spillet 

YIIK. Denne anmeldelsen skiller seg ut først og fremst ettersom et av spillets 

hovedtema handler om gjenfødelse. Forfatteren beskriver spillets religiøse 

kommentar på en måte som ingen av de andre artiklene gjør, ved å gjøre sin 

personlige mening veldig klar: «To be frank, I find all of this transcendentalism 

turned existentialism turned (post)modern escapism dumb».  

Den andre delen av artiklene, selve anmeldelsene av spillene, er helt fritt for 

religiøst språk og symbolikk. Det virker som om siden bevisst har tatt et valg om å 

separere den religiøse delen av spillet fra anmeldelsen. I de utvalgte artiklene blir 

ikke poengene tatt opp i Content Guiden når spillene blir oppsummert, og det er 

heller ikke en helhetlig vurdering på om man som kristen burde spille spillene eller 

ikke.  

Content guiden, og derfor det meste av de religiøse begrepene brukt for å forstå 

spillet faller inn under Thominets «Spesific Aspects»-kategori (2016). Content 

Guidene i review-artiklene presenterer eksempler på mange av underkategoriene til 

kategorien Spesific Aspects, for eksempel Gameplay («Violence: Every character 

in the game wields a bladed weapon, and must use it to fight against their 

opponent») eller Developer or development practise («As is common with 

Japanese-made RPGs, there are DLC costumes that will put main characters in 

swimsuits»). 

Det finnes eksempler på steder der forfatteren gir en direkte rekommandasjon på 

å ikke kjøpe spillet på bakgrunn av det som skrives om i Content Guiden. Slike 

setninger og avsnitt faller under «General Quality»-aspektet. For eksempel skriver 

forfatteren av anmeldelsen av Judgement: «Therefore, if you are offended by gangs, 

drugs violence, foul language or sexual content, then I cannot, in good conscience, 

recommend this game». I akkurat dette eksemplet representerer Content Guiden 

aspektet General Quality. Det bør nevnes at Content Guiden i anmeldelsen av 

Judgement er oppbygd annerledes enn resten av anmeldelsene i utvalget. Teksten 

er ikke oppdelt i ulike kategorier, men er skrevet som en helhetlig tekst. Dersom 

Content Guiden som helhet skulle forstås innenfor Overal Quality-aspektet måtte 

måten anmeldelsen av Judgement ble bygget opp vært reglen, og ikke unntaket, 

ettersom guiden vanligvis ikke gir en fullstendig oppsummering av spillet.  

Preview-artiklene har ingen Content Guide. Tekstene har heller ingen andre 

referanser til religion eller religiøse begreper. Dette er på tross av at spesielt 

anmeldelsen av Ion maiden inneholder momenter som skyting og bombing, som i 

«Review»-anmeldelsene blir dekket under Content Guiden. 
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Når det i anmeldelsene diskuteres religion blir kristendommen representert 

gjennom moral og etiske vurderinger. Kristendommen blir brukt gjennom det andre 

essensielle trekket i religionsdefinisjonen til Grieve, «Rituals or actions that are 

seen to have a mythic significance» (2013). I anmeldelsen antar siden et antall ulike 

konflikter mellom tro og videospillet som blir anmeldt, og poengterer disse 

konfliktene. I enkelte av konfliktene tar artikkelen side og poengterer hva som er 

«riktig». For eksempel skriver forfatteren av anmeldesen av spillet «Judgement»: 

«The only thing that destroys sin and crushes guilt is Jesus», og den rasistiske 

stereotypen «magical negros» blir beskrevet som et negativt aspekt i anmeldelsen 

av spillet YIIK.  

 

4.1.2. Artikler om kristendom og gaming  
To av artiklene om kristendom og gaming er i samme serie, «The Majesty of 

Memory». Serien bruker «flashbacks» fra spillet Legend of Zelda: Breath of the 

wild, og sammenlikner symbolismen brukt i flashbackene med ulik symbolisme 

innenfor kristen tro og lære. For eksempel handler del 1 om hvordan man 

sammenlikner karakteren Zeldas manglende entusiasme over en seremoni med 

hvordan kirker møter nattverden med seriøsitet og melankoli. Del 5 handler om 

Zeldas frustrasjon om å ikke få svar på en bønn. Dette blir sammenliknet med bønn 

til gud. Begge tekstene har bibeltekster tilknyttet til dem, henholdsvis 1. Kor 11:27-

40 og 1. Kor 10:13, men bibeltekstene fungerer som supplement til hovedkilden for 

diskusjonen innenfor artikkelen, som er scenene beskrevet i videospillet.  

“Of course, we have plenty of reason for that, as communion is serious business (1 
Corinthians 11:27-30). But the real concern is how to keep your mind, body, and spirit into 
the practice when a ritual becomes, well, ritualistic. We know that in the long run, Link 
proves he is a warrior worthy of a flashy ceremony. Jesus proved himself worthy of the 
remembrance that he requested.”  

  

Tekstene avsluttes med en refleksjon for leseren, som er ment for å reflekteres 

rundt individuelt eller i grupper. Disse refleksjonene inneholder ingen direkte 

referanse til videospillene som diskuteres i artiklene, men stiller leseren spørsmål 

rundt det hverdagslige kristne livet innenfor samme tema som scenen i videospillet 

som artikkelen omhandler. Eksempler på slike refleksjonsspørsmål er «When you 

take communion, how seriously do you consider what you are doing? » og «Who 

around you suffer unanswered prayers?». 

Den siste artikkelen i utvalget i kategorien «Kristendom og Gaming» handler om 

vennskap i spillet Shadowrun. Teksten omhandler karakteren «Glory» i spillet og 

hvilken relasjon spilleren har til henne, både innenfor og utenfor spillet. Teksten 

handler om hvordan relasjonen mellom Glory og karakteren spilleren styrer ikke 

handler om å oppnå noe seksuelt, men heller at motivet er vennskap og forstå Glorys 

historie bedre. Som med artiklene over blir denne historien sammenliknet med 

bibel-vers, i dette tilfellet Joh. 15:13 og Ordsp 17:17. I teksten blir kristendommen 

sammenkoblet tydelig med kjærlighet, både amorøs (og seksuell) men også 

gjennom vennskap. Teksten bruker spill og bibel for å oppmuntre leseren til å ikke 

dømme hverandre. 

For å oppsummere bruker Geeks under Grace religion og religiøse begreper i 

anmeldelsene gjennom i sin «Content Guide» beskrive hvilke motsetninger en leser 

kan møte mellom sin tro og hva som presenteres i videospillet. Det er gjort en 

seperasjon av religiøs tematikk og hva anmelderen synes om spillet han eller hun 

anmelder. Religiøse begreper blir ikke brukt når anmelderen gjør en vurdering av 
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aspektene General quality, Game narrative eller Background information, men bare 

under aspektet Spesific aspects.  

 

4.1.3. Oppsummering 
I materialet ser jeg en tendens til en individualistisk tolkning av kristendommen, 

vist gjennom eksempler og hendelser tatt fra videospill. Der mange av artiklene i 

utvalget forsøker å beskrive hvordan leseren kan bli en bedre kristen (og derfor, 

innenfor sidens logikk, et bedre menneske), er det et stort fokus på å gjøre rette 

handlinger mot andre enkeltmennesker, eller mot små grupper. Artiklene om 

minnene i Legend of Zelda handler begge om hvordan «Du» (altså leseren) kan 

tenke og oppføre deg, enten det handler om relasjon til nattverd eller bønn. 

Anmeldelsen av Assassins Creed beskriver hvordan man må arbeide i gruppe for å 

få best resultat, og at dette er en god ting. Artikkelen om vennskap i Shadowrun 

handler om nettopp det, vennskap.  

Det at nettsiden ofte ikke tar et standpunkt innenfor sin Content guide, er også et 

eksempel på bildet av den individualiserte kristendommen. Det blir opp til leseren 

å vurdere hvorvidt det som tas opp i content guiden hindrer at leseren vil kjøpe 

spillet. Dette bildet forsterkes gjennom anmeldelsene ikke inkluderer de moralske 

problemene innenfor aspektet General Quality. Dette betyr at leseren selv må ta et 

individuelt valg basert på sine personlige moralske vurderinger, hvilket er et tegn 

på individualistisk kristendom.  

Kristendom blir generelt sett presentert som en utelukkende positiv kraft som er 

en hjelp for individer til å leve et bedre liv. Siden presenterer ikke et helhetlig bilde 

av kristendommen, men forsøker å appellere til ulike retninger gjennom å ikke gi 

kontroversielle meninger om temaer som kan splitte og alienere ulike retninger 

innenfor kristendommen. Det fremføres ingen kritikk mot kristendommen eller 

kristne institusjoner i materialet.  

4.2. Analyse 

 
I analysen kommer jeg til å fokusere på spørsmålsstilling «Hvordan kan nettsiden 

Geeks under Grace forstås ut ifra dynamikkene media som språk og media som 

miljø, i henhold til perspektivet medialisering av religion?». Jeg kommer til å gjøre 

dette gjennom å først analysere mitt resultat ut ifra perspektivene media som språk 

og media som miljø, for å så trekke sluttsatser ut ifra min spørsmålsstilling. 

 

4.2.1. Media som språk 
«Content guidene» blir den fremste formen for å vise den spesifikke framen som 

Geeks under Grace ønsker å vise i sine anmeldelser. Gjennom at Content Guidene 

tar opp spesifikke «problemer» som vold, seksualitet og tilknytninger til andre 

religioner enn kristendommen, viser nettsiden hvilke religiøse problemer som er 

legitime når et individ undrer hvorvidt den skal kjøpe et spill. Artikkelforfatterne er 

som nevnt nøye med å ikke gi sin personlige mening, men tar opp mulige etiske og 

moralske problemer en leser kan ha dersom leseren kjøper videospillet. Dette gjør 

at artikkelforfatteren legitimerer disse problemene, ettersom alt innenfor Content 

guiden kan forstås som «Disse temaene er det helt OK å ha problemer med på grunn 

av min tro». Samtidig legitimerer nettsiden muligheten for at leseren ikke har disse 
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problemene ettersom artikkelforfatterne ikke inkluderer de moralske problemene 

tatt opp i content guiden når han eller hun rekommanderer for leseren om leseren 

burde kjøpe spillet eller ikke. 

    At ulike lesere kan tolke teksten etter sin tro viser at nettsiden beskriver et frame 

der et mulig problem presenteres, med fokus på mulig. Nettsidens forfattere 

forsøker heller ikke å gi et svar. Dette fører til en individualistisk presentasjon av 

kristendommen, ettersom nettsiden forteller leseren at han eller hun må velge 

hvorvidt det er moralsk riktig å spille et bestemt videospill eller ikke. Det er likevel 

vanskelig å si om denne individualistiske formen for kristendommen er et produkt 

av aspekter ved medialisering av religion eller andre kulturelle og sosiale 

påvirkninger. Dette er et eksempel på hva Hjarvard & Lundby beskriver som «Co-

structuring» (2018, s. 58). Mediapraksiser og strukturelle relasjoner blir knyttet 

sammen og sammen speiler konteksten mediumet eksisterer i, i dette tilfellet den 

amerikanske kristne konteksten. 

Alle tre tekstene i kategorien Kristendom og gaming henger sammen med det 

uttalte målet til Geeks under Grace om å «Evangelize geeks with the message of 

the Gospel by building bridges between Jesus and the geek community». Religiøse 

ideer og historier hentet fra kilder som bibelen blir heller omformulert og formatert 

gjennom populærkultur, i dette tilfellet videospill, og denne miksen skaper et unikt 

språk der både begreper fra religionen og videospillet blir dratt inn. Dette betyr også 

at for å tolke og forstå språket må leseren ha kunnskap om begge dimensjonene, 

som jeg beskriver videre i kapittelet under, media som miljø.  

   Det finnes mange typer eksempel på dette i Kristendom og gaming-artiklene, for 

eksempel diskusjonen rundt Glory i Shadowrun eller sammenlikningen mellom 

Zeldas seremoni med Link og nattverden. Det finnes selvsagt historier i bibelen om 

tvil, nattverd eller vennskap, det blir til og med nevnt i artiklene hvilke bibelsitater 

som passer tematisk til historien som blir fortalt. Likevel åpner dette for muligheten 

at nettsiden kan vise hvordan individet kan oppleve kristne opplevelser på en måte 

som mer passer individets hverdag. Særlig passer dette for nettsidens målgruppe, 

som har en større forståelse av og kjennskap til karakter i et videospill enn 

tradisjonelle kristne karakterer, og samtidig gir mening innenfor den amerikanske 

kristne konteksten som jeg beskrev tidligere. 

Hjarvard noterer at ettersom media har en kommersiell natur vil det ofte 

promotere individualisme og konsumpsjon (2012, s. 27), noe han også knytter til 

begrepet banal religion. Et av målene til en spillanmeldelse er å fortelle leseren 

hvorvidt han eller hun burde kjøpe spillet eller ikke. Om spillanmeldelsens content 

guide forteller et at spillet har elementer som bryter med den personlige troen til 

individet, er det mindre sannsynlig at han eller hun kommer til å kjøpe spillet som 

blir anmeldt. Dette gjør at selv om en content guide ikke vanligvis er forventet 

innenfor framen «Videospillsanmeldelse», for eksempel gjennom Thominets 

inndeling, blir det ikke en stor kontrast. Dette er fordi målet til en content guide er 

det samme som en «vanlig» videospillsanmeldelse, nemlig å selge et produkt. 

Likevel er det steder i materialet der de to dominerende framene, den 

individualistiske kristne framen og framen videospillanmeldelse kontrasterer 

hverandre. Gjennom anmeldelses-framen ønsker forfatteren å vise hvorvidt han 

eller hun ønsker å kjøpe spillet eller ikke. I den individualistiske kristne tolkningen 

ønsker forfatteren å vise hvordan leseren som individ kan lære og utvikle seg som 

kristen av teksten. Anmelderen av spillet Judgement oppsummerer de to framene 

på en bra måte:   
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Therefore, if you are offended by gangs, drugs, violence, foul language or sexual content, 

then I cannot, in good conscience, recommend this game, or any Yakuza title. However, if 

you know what you are getting into, and are not bothered by such adult themes, then I can’t 

recommend this game enough.   

 

Disse to budskapene bryter hovedsakelig med hverandre når videospillet som 

anmeldes går for mye imot det kristne budskapet. I min mening hender dette når 

forfatteren føler seg nødt til å bryte den (relativt) objektive tonen til Content guiden. 

Mer spesifikt, når språket går fra «dette kan være støtende for leseren» til «Dette 

burde være støtende for leseren». De mest fremstående eksemplene er diskusjonen 

rundt hvordan hovedkarakteren i Judgement søker å fri seg fra sine synder, samt 

diskusjonen rundt det metafysiske i spillet YIIK.  

 

4.2.2. Media som miljø 
Gjennom aspektet media som miljø viser materialet at videospill erstatter ritualer 

og funksjoner som religion tidligere har hatt. Dette gjøres først og fremst gjennom 

det Grieve (2013) beskriver som distinksjonen mellom analog og digital religion. 

For eksempel blir bibelen brukt som sekundærkilde til en tolkning av scener fra 

Legend of Zelda. Istedenfor å forklare hvordan tvil er naturlig og hvordan bønner 

ikke blir svart gjennom en liknelse fra bibelen, bruker nettsiden et eksempel fra et 

videospill, og senere bruker bibelsitat for å forsterke dette poenget. Etter å ha lest 

denne artikkelen kan leseren enten klikke seg videre på de andre artiklene i 

artikkelserien eller gå inn i spillet og oppleve scenen innenfor konteksten til spillet, 

men med en ny ramme fra artikkelen du akkurat har lest.  Dette er hva Grieve 

beskriver som hypertekstualitet og interaktivitet. Artiklene presenterer dette som et 

fullverdig alternativ til å få religiøse opplevelser gjennom for eksempel å gå til 

kirken.  

Dette løfter spørsmålet om hvorvidt man kan ha religiøse opplevelser innenfor 

rammene til et videospill. Gjennom å gjøre en direkte sammenlikning mellom en 

fysisk handling som nattverd og en scene fra et videospill kan det endre perspektivet 

på handlingen. Connelly (2013, s. 128) argumenterer i hennes forskning om online 

buddhistisk meditasjon at man gjennom å møte og engasjere seg med religiøse 

ritualer i en omgivelse online skaper en større forståelse for buddhistiske ritualer. 

Nå er et sekulært spill som Legend of Zelda fundamentalt annerledes enn den 

buddistiske online-verden Connelly beskriver, først og fremst ettersom hovedmålet 

til produsentene av spillet er konsumpsjon, ikke spirituell veiledning. Likevel 

hevder jeg at gjennom å gi etablerte ritualer en ny kontekst, i dette eksemplet 

gjennom videospill, kan ritualene bli mer attraktive for et nytt publikum. 

Gjennom å etablere et miljø for kristne gjennom et medium som videospill, med 

eget språk, internvitser og vekselvis referanser til bibelen og populærkultur 

etableres samtidig et tydelig vi og dem. Vi-et er tydelig ettersom individene som 

skriver og er målgruppen for tekstene separerer seg fra «vanlige» kristne gjennom 

å være geeks, og samtidig separerer seg fra «vanlige» gamers gjennom å tydelig 

identifisere seg som kristne. Dette forstår jeg som media som miljø ettersom et 

medium, i dette tilfellet videospill skaper og former et sosialt miljø. Som Hjarvard 

beskriver det, gir videospill som medium et «sense of community and belonging» 

(2012).  

I teksten vises dette i språket, gjennom for eksempel at forfatterne allerede antar 

at leseren er en del av det nevnte fellesskapet. «We Christians» blir skrevet flere 

ganger i materialet, for eksempel i tekstene om Shadowrun og Legend of Zelda. 

Som oftest blir denne formuleringen etterfulgt av en forventning om hvordan «We 
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christians» burde tenke, for eksempel gjennom sitatet fra førstnevnte artikkel: «But 

as Christians, we’re called to love, not judge». Gaming-delen av identiteten til 

gruppen blir ikke like tydelig presentert, men kan bli forstått gjennom 

forkunnskapen som er forventet av leseren for å forstå teksten. Enten handler det 

om referanser til andre spill, eller bruk av gaming-spesifike begreper som ikke 

forklares, for eksempel fra anmeldelsen om River city girls: «The River 

City franchise has always been a classic mainstay for the beat ‘em up genre with its 

unique level progression and RPG leveling elements and item system». Dette er et 

eksempel som gir mening dersom du er i miljøet, men for utenforstående er det 

svært vanskelig å vite hva en «Beat ‘em up genre» eller «RPG levling elements» 

er.  

Det finnes få kommentarer om mer strukturelle samfunnsproblemer i materialet. 

Den tydeligste er diskusjonen i anmeldelsen av YIIK om rasistiske stereotyper. Det 

er ingen kommentarer om samfunnskritikk eller kommentarer i spillanmeldelsene, 

selv når videospillene som blir anmeldt har veldig tydelige samfunnskommentarer. 

Dette er særlig tydelig i artiklene om Judgement, der spillet handler om et japansk 

gjengmiljø og i artiklen om Monster Prom, der spillet handler om monstre, djevler 

og demoner som dater hverandre. Dette er enda et eksempel på hvordan nettsiden 

forsøker å etablere et spesifikt miljø gjennom å ikke ta side i konflikter som kan 

splitte ulike deler av målgruppen. 

 

4.2.3 Oppsummering 

 
De to dominerende framene innenfor materialet er den individualistiske kristne 

framen og framen jeg har kalt videospillanalyse. Der disse to framene kommer i 

konflikt er det alltid den første framen, altså den individualistiske kristne, som er 

fremtredende. Konflikten mellom framene hender først og fremst når spillet 

fundamentalt går mot hva forfatteren av anmeldelsen mener.  

   Nettsiden forsøker å definere et miljø som blir formet av sin relasjon til videospill 

og kristen tro. Gjennom å konstant referere til «We Christians» og samtidig bruke 

begreper som først og fremst er forståelig for gamers forsøker nettsiden å gi 

spirituell veiledning og skape et fellesskap. Den spirituelle veiledningen blir først 

og fremst gitt innenfor rammene til videospill, og ikke tradisjonelle former som for 

eksempel bibeltekster.  

   Til sammen viser dette hvordan mitt materiale kan forstås gjennom medialisering 

av religion, nærmere bestemt aspektene media som språk og media som miljø.  

4.3. Konklusjon  

Mitt første forskningsspørsmål er: «Hvordan bruker forfatterne og redaktørene bak 

nettsiden Geeks under Grace religion og religiøse begreper for å forstå og tolke 

videospill?». Jeg mener aktørene bak Geeks under Grace gjør dette gjennom å koble 

karakterer, ritualer og tematikk innenfor videospill til et kristent motstykke, for 

eksempel tvil, nattverd og tilgivelse, men gjennom å bruke virkemidlene som er 

tilgjengelig for digitale uttrykk for religion, som hypertekstualitet og interaktivitet. 

Nettsiden har som mål å skape kunnskap rundt hvordan man kan være kristen og 

gamer samtidig, og gjør dette gjennom å presentere ulike kristne moralske 

problemer med spillene som blir anmeldt. Det er opp til leseren å velge om han eller 
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hun vil kjøpe spillet eller ikke. Dette betyr at bildet som blir presentert av 

kristendommen blir individualistisk.  

Mitt andre forskningsspørsmål er: «Hvordan kan nettsiden Geeks under Grace 

forstås ut ifra dynamikkene media som språk og media som miljø, i henhold til 

perspektivet medialisering av religion?». Jeg mener nettsiden kan forstås ut ifra 

perspektivet gjennom at det anvendes spesifikke frames i materialet, for eksempel 

individualisme, kristendom og videospillanmeldelser. Dersom de ulike framene 

kommer i konflikt med hverandre, er det tydelig at den individualistiske kristne 

framen er den dominerende.   

Samtidig kan man forstå materialet gjennom konseptet «Media som miljø», 

ettersom nettsiden aktivt forsøker å skape og forme et inkluderende miljø for kristne 

geeks. Konseptet er bra for å beskrive denne konteksten ettersom miljøet ikke 

baserer seg på kristendom, men også på mediet videospill, som vises gjennom 

språkbruk. Dette miljøet blir også brukt som referanse når nettsidens forfattere og 

redaktører ønsker å dele hva de mener er riktig handlinger og oppførsel. Dette vises 

blant annet gjennom at disse aktørene ofte skriver hvordan vi kristne burde handle 

og gjøre.  
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Kapittel 5 Diskussion 

 

5.1 Teoretisk refleksjon 
Som jeg tok opp i teoridelen er sammenhengen mellom min forskning og den 

overgripende utviklingen beskrevet i Hjarvards teori (2011) veldig vanskelig å 

sammenlikne. Dette betyr, som nevnt, at det er svært vanskelig å foreslå en 

utvikling eller endring i teorien som helhet på bakgrunn av forskning gjort på 12 

artikler om kristendom innenfor videospill. Betyr det at jeg ikke har funnet ut noe 

som helst? Ikke nødvendigvis.  

Jeg mener at min forskning best kan brukes som et eksempel innenfor aspektet 

framing. Selv om framing blir presentert som en prosess, er det enklest å bevise 

gjennom en enkel hendelse der media beskriver en hendelse eller situasjon av 

religiøs karakter, og vise hvordan synet på denne hendelsen og situasjonen endrer 

seg. Et eksempel på dette er når Hjarvard og Lundby selv beskriver medias dekning 

av Charlie Hebdo som blir brukt for å beskrive hvordan media framer en situasjon.  

Eksemplet presentert i min bacheloroppgave viser en annen måte framing kan 

påvirke en virkelighetsoppfatning på, gjennom at ulike medium i flere ledd tolker 

hverandres virkelighetsoppfatning. Videospill er ikke bare tidsfordriv, det er en 

mulighet for produsentene av spillet til å kommentere og kritisere den «analoge» 

verden. Dette er en mulighet som utnyttes av svært mange, om ikke alle, 

spillprodusenter. Det andre leddet er når religiøse agenter forsøker å tolke og forme 

ideene presentert av et produkt innenfor sin kontekst.  

Nettsidens tydelige agens gjør det også enkelt å analysere hvilke virkemidler som 

blir brukt for å frame virkeligheten. Geeks under Grace er tydelige på hva de vil: 

De vil informere kristne om videospill og frelse gamers. Om man kan identifisere 

hvilke virkemidler de, og andre kristne nettsider som skriver om media bruker, kan 

det være lettere å forstå andre former for media der agensen ikke er like tydelig.  

 

5.2. Metodisk refleksjon 

Den mest konkrete endringen jeg ville gjort i min metode ville vært å ikke ta med 

«Preview»-artiklene i mitt utvalg. Disse artiklene hadde svært få religiøse begreper, 

og bidro svært lite til å svare på mine forskningsspørsmål. Dette var noe jeg 

reflekterte over for sent i prosessen, så det var vanskelig å endre på grunn av tid. 

Jeg antok på forhånd at Preview- og review-tekstene var likere i sjanger, og tok 

derfor ikke nærmere titt på spesifikt preview-artikkler når jeg gjorde grunnleggende 

undersøkning av materiale for å etablere hvilken metode som best kunne beskrive 

materialet.   

I et større arbeide ville jeg tatt kontakt med og intervjuet personer fra Geeks 

under Grace, særlig for å strukturelt forstå hvilke regler nettsiden har for å skrive 

sin Content guide. Det virker som om siden har noen regler eller retningslinjer for 

sine skribenter, men det står ikke på siden hva disse eventuelt er. Et eksempel er at 

banneord (også ikke-religiøse banneord som «Shit») blir sensurert samtidig som 

homofili i samme artikkel blir diskutert (relativt) uproblematisk. Jeg tror at 
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nettsiden har valgt å ha uklare retningslinjer for å nå et bredere spektrum av kristne 

samfunn, men det er bare en personlig tolkning på basert på min analyse av 

materialet. Dette er informasjon som jeg hadde fått gjennom intervjuer, og ville 

vært svært nyttig når jeg analyserte content guiden.  

Min metode begrenser også seg til hva siden ønsker å formidle, og ikke hva en 

leser opplever. Dette er alltid en utfordring når det blir gjort forskning på media. 

Gjennom intervjuer og spørsmål kan jeg finne ut demografien til hvem som leser 

siden, samt hvor mye siden faktisk blir brukt. Jeg kan gjøre en gjetning på at 

nettsiden har en mengde lesere ettersom siden produserer 300 artikler i året og har 

flere ansatte, men det er umulig å vite i hvilket omfang det er spørsmål. Det er også 

interessant å vite hvorvidt nettsiden brukes og/eller samarbeider med ulike 

kirkesamfunn og hvordan dette samarbeidet fungerer.  

I henhold til validitet gjør et så begrenset utvalg som jeg gjorde selvsagt bety at 

jeg fant resultater som ikke var representativt for resten av materialet. Jeg forsøkte 

å forhindre det så mye som mulig gjennom å lese også andre artikler som ikke var 

en del av utvalget, men faren eksisterer selvsagt fortsatt, og det er umulig å 

garantere noe om man ikke gjør forskning av alle artikler publisert av nettsiden, 

hvilket ville skapt et enormt arbeid. 

 

5.3. Empirisk refleksjon 
Jeg tror mine resultater skiller seg fra den tidligere forskningen jeg skrev om i min 

forskningsgjennomgang ettersom utgangspunktet var annerledes fra den 

forskningen som har gjort tidligere. På den ene siden finnes Hjarvards banal religion 

(2011), der religion blir brukt i media som symbolikk men er helt fjernet fra 

institusjoner som kirker. På den andre siden finnes empirien presentert i «Digital 

religion» (2013) som i hovedsak baseres på etablerte religiøse grupper som forsøker 

å gjenskape analoge ritualer og myter digitalt. Empirien presentert her blir et 

midtpunkt der religiøs symbolikk i videospill blir tolket av en religiøs aktør inn i en 

eksisterende kontekst. Mine resultater viser tendenser til at religiøse aktører ikke 

nødvendigvis blir separert fra resten av samfunnet gjennom sekularisering, men 

heller aktivt forsøker å forstå, tolke og tilpasse seg til den nye digitale hverdagen. 

Dette er en kritikk av teoriene som tidligere har blitt fremført b.la av Mia Lövheim 

(2014).   

 

5.4. Bidrag 
Selv om jeg føler jeg kjenner rimelig godt til, eller snarere ettersom jeg er en del av 

gamerkulturen trodde jeg at jeg hadde et bra bilde av kulturen jeg skulle undersøke. 

Jeg merket veldig fort at disse antagelsene var feilaktige. Jeg forventet å møte en 

kontra-kultur med konservative meninger der enkelte spill enten ble fordømt eller 

ignorert dersom spillet brøt med forskjellige religiøse regler, hvilket ikke var 

tilfellet. Verden blir mer og mer digitalisert, og da blir det nødvendig for forskere å 

følge hvordan individer og grupper blir påvirket av denne utviklingen. Selv om jeg 

bare har observert en liten del av en større kultur, håper jeg at mine funn har vist at 

videospill ikke bare er en hobby for ungdommer. Videospill er en viktig sosial og 

kulturell faktor som må forskes på i henhold til ulike sosiologiske vinklinger, for 

eksempel religion. Å møte og forstå ungdom er viktig for religiøse aktører, og 

derfor interessant for forskere som ønsker å forstå hvordan disse aktørene utvikler 

seg.  
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5.5. Avsluttende refleksjoner 
Som nevnt over vil for meg den mest naturlige utviklingen etter denne studien være 

å finne ut hvem som konsumerer materialet jeg har analysert og analysert hva de 

tenker og hvordan materialet påvirker dem. Dette gjelder både på mikro-nivå 

gjennom individer som leser artiklene og på meso-nivå gjennom kirkesamfunn som 

bruker materialet til å forstå og nå ut til gamers. Dette ville skapt en ny dybde i 

forskningen min. Som nevnt tidligere er en del av målet med min forskning å se 

hvordan religiøse aktører møter ungdommer, og å få ungdommens perspektiv på 

dette er en vital del av min forskning.  

En annen vinkling vil være å analysere andre sider med liknende innhold, som 

jeg viste til i innledningen. Det vil også være interessant å sammenlikne mine funn 

med liknende materiale fra andre deler av verden. Det mest naturlige for meg ville 

være å se om jeg finner liknende materiale i den nordiske konteksten og gjort en 

sammenlikning, men det ville også vært interessant å finne materiale utenfor den 

kristne vestlige konteksten. Dette er særlig siden mange av teoriene som brukes ble 

utformet i denne konteksten, og materiale fra andre kulturer ville kanskje utfordret 

og endret disse teoriene og gitt oss et bredere blikk på møtet mellom religion og 

den digitale hverdagen.  

En tredje måte å ta forskningen gjort er å sammenlikne forskningen gjort i min 

bacheloroppgave med andre liknende områder for å forsøke å si noe om relasjonen 

mellom religion, media og kultur. Liknende områder kan for eksempel være om det 

finnes liknende forum for TV-serier, bøker eller film, det vil si sfærer der det 

konsumeres en form for media, og der mediumet blir tolket innenfor en religiøs 

kontekst. Dette vil gi et bredere bilde av hvordan religiøse institusjoner tilpasser 

seg en hverdag som mer og mer hender digitalt.  
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Sammenfatning 

I min bacheloroppgave har jeg oversiktlig analysert hvordan en kristen gaming-

nettside bruker religion som en form for å anmelde og tolke videospill. Jeg har brukt 

nettsiden Geeks under Grace som eksempel, ettersom jeg mener siden har et 

innehold som er bredt og representativt for feltet jeg undersøker. Mitt mål har vært 

å skape kunnskap om et område der religiøse institusjoner forsøker å nå ut til og 

forstå unge. Dette ønsket jeg å oppnå med hjelp av perspektivet medialisering av 

religion. 

Teoriperspektivet brukt i bacheloroppgaven har basert seg på Hjarvards teorier 

om medier og religion. Dette perspektivet ble valgt ettersom det gir en forståelse av 

hvordan bruk av og syn på religion de siste 20 årene har blitt endret av medialogikk. 

Denne forståelsen er viktig når man skal forstå digital religion. Aspektene jeg særlig 

har brukt for å forstå materialet er «Media som språk» og «Media som miljø». Jeg 

har identifisert to ulike dominerende frames, «individualistisk kristendom» og 

«Videospillanmeldelse». Ettersom materialet inneholder to ulike former for media 

som samspiller, nemlig artikler og videospill, er det særlig viktig å forstå 

dynamikken mellom formene, og med religion.  

Min metode har vært å skape et utvalg der jeg tilfeldig har valgt ut en artikkel fra 

hver måned i 2019, og jeg har forsøkt å få en spredning i materialet gjennom å 

gruppere artiklene i kategoriene «anmeldelser» og «kristendom og gaming». Jeg 

har garantert at begge gruppene ble representert i utvalget.  

Etter å ha gjort utvalget beskrev jeg og tolket de elementene innenfor artiklene 

som inneholdt religiøst språk. Tendensen jeg kunne finne i materialet var at 

nettsiden presenterte et ukritisk, positivt syn av kristendommen, der kristendommen 

var et redskap for å forbedre individet. 

Gjennom å bruke mitt teoretiske perspektiv fant jeg tendenser til aspektet media 

som språk gjennom å presentere religiøse ideer og vurderinger gjennom hendelser 

og karakterer i videospill. Nettsiden forsøker altså å predikere gjennom bruk av 

begreper og referanser til videospillene, ikke gjennom tradisjonell kristendom. Jeg 

fant også tendenser til aspektet media som miljø gjennom at nettsiden forsøker å 

etablere et miljø der gamer-kulturen og kristendom blandes. I dette miljøet ønsker 

nettsiden å gi veiledning på hvordan leseren skal og burde handle, samtidig som 

nettsiden ønsker at det miljøet de har etablert skal være definert på en spesifikk 

teologisk retning innenfor kristendommen.  
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