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Abstract  
With a social constructivist approach, this third semester project, is focusing on the studies of 

language usage in the world of gaming. It has been studied, how language usage unfolds on online 

gaming platforms, focusing on Discord, as well as how this affects the other users of the platform. 

This has led to an insight into the difference between virtual- and analog communication. Various 

studies have been carried out, including a focus group interview, which is the central empiri in this 

project. The empiri has been analyzed using Anthony Giddens and his concepts of the separation of 

time and space, agency, as well as positioning theory. In addition, the project involves a major focus 

on the choice of method, which appears in discussion and reflection. The final conclusion implies 

both the conclusion of the specified problem, as well as the project's process of methodology. 
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Indledning  
Store dele af kommunikationen blandt børn og unge foregår i dag digitalt frem for analogt.  

Denne verden er blevet et nyt mødested, en ny social arena, i særdeleshed for unge individer i 

samfundet. Mødet gennem onlinespil skiller sig ud, i forhold til mødet i andre sociale arenaer. 

Christian Mogensen, seniorkonsulent og kandidat i Filosofi og Psykologi, skriver i teksten 

‘Computerspillerens rå sprog’, at gamere ikke mærker hinanden igennem de online computerspil, 

som de ville mærke hinanden i diverse andre fritidsaktiviteter (CfDP, 2019). Det kan derfor have den 

konsekvens, at det er nemmere at være grov i sproget, da anonymiteten samt dét at skærmen kan 

fremtræde som beskyttelse spiller ind i kommunikationen.  

Udover måden at møde hinanden i den sociale arena, skiller sproget i gamerverdenen sig ligeledes 

ud, som værende overdrevet. Denne problematik sætter nærværendes projekt fokus på. Hvad skyldes, 

at individet påvirkes til at benytte sig af et overdrevent sprog, så snart kommunikationen foregår via 

et online spil. Problemstillingen ligger ydermere i, om gaming-kulturen har skabt et univers, hvor det 

er tilladt for unge at tale grimt til hinanden. Projektets vil undersøge, og forsøge at få et større indblik 

i dette. Yderligere vil det anvendte sprogbrug i gaming undersøges, i forhold til konsekvenser for de 

unge individer. Hertil er der udvalgt én specifik kommunikationsplatform, Discord, der har til formål 

at være med til at belyse, hvordan kommunikationen foregår under gaming. Den vil mere specifikt 

blive afdækket i analysen.  

Det er nemlig ikke kun på sociale medier, at tonen kan være til den hårde side og et voldsommere 

sprogbrug gør sig gældende. Det sker også i kommunikationen, når børn og unge snakker sammen 

over et computerspil: 

  

“Hvad der i andre “analoge” sammenhænge ville have været et “ej kom nu for 

pokker!” bliver til noget meget værre, fordi man vil som spiller gerne være HELT 

sikker på, at modtageren har forstået hvor utilfreds man er med ham eller hans 

præstation.”  (CfDP, 2019, ll. 20 - 23) 

  

Det er ikke ualmindeligt, at der kan opstå en tendens til at ty til det grimmere og mere voldsomme 

sprogbrug, når individer er fysisk adskilte. Hvordan kan dette være? Skyldes det blot som Christian 

Mogensen siger, at det er fordi vi ønsker, at modtageren med sikkerhed forstår, at man eksempelvis 

er utilfreds? Dette er et emne, der er komplekst at undersøge, da det er enormt bredt, og kræver 
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specifik empiri. Yderligere er det også et område, hvor rammerne kan være vanskelige at danne. 

Netop dette er vigtigt at have styr på, i projektet, for at vi får svar på problemformuleringen. 

  

Interessen ved nærværende projekt ligger i observationen af unges interaktion med hinanden på de 

digitale gaming platforme. Her er der sat fokus på online computerspil og den såkaldte ‘gamer-

verden’. Hvorfor er der et groft sprogbrug i gamer-verdenen, og har det en betydning? Følgende 

spørgsmål leder os videre til vores problemformulering. 

 

Problemformulering 
Hvad gør sig gældende for sprogbruget på gaming platforme, og hvordan adskiller det sig fra 

analog kommunikation - med udgangspunkt i Discord? 
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Begrebsafklaring  
Strukturationsteori begrunder, at man ikke kan definere sociale strukturer som noget eksternt i 

forhold til sociale aktører, men at det kan defineres som de regler og ressourcer, der er produceret og 

reproduceret af handlende aktører. Det er forkert at behandle sociale systemer og individuelle 

handlinger som to separate felter, da de kun kan eksistere i forlængelse af hinanden. (Leksikon i 

psykologi, 2007)  

 

Social praksis udgøres af kernebegreberne agent, magt, handling, struktur, system og tid/rum 

(Kaspersen, 2001) 

 

Forsigtighedsprincippet indebærer grundlæggende, at hvis der er videnskabelige indikationer for 

risiko for alvorlige eller uoprettelige skader, må indgreb overfor for eksempel Potentielle forurenere 

ikke udsættes alene grundet videnskabelig usikkerhed. (Gyldendal, 2019c) 

 

Individualisering indebærer, at individet i større grad træffer sine egne valg, og herunder distancerer 

sig fra tidligere traditioner (Gyldendal, 2019d). 

 

Socialisering er en dannelsesproces, for børn og unge lige såvel som voksne. Et individ lærer og 

opfordres til at følge samfundets normer, i mødet med andre individer (Gyldendal, 2019g).  

 

Primær og sekundær socialisering udgør henholdsvis familien og opdragelsen, hvor skolegangen, 

daginstitutioner og arbejdet betegnes som sekundær socialisering (Gyldendal, 2019g). 

 

Informationssamfund betegnes ud fra eksempelvis informationsteknologier (IT), som er med til at 

præge samfundet som helhed (Gyldendal, 2019e). 
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Semesterbinding 
Dette projekt er forankret i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Da projektets 

analyse indebærer en teknisk analyse, af et online chatforum, er Teknologiske Systemer og Artefakter 

(TSA), den anden dimension projektet er præget af.  

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund  
Subjektet, teknologien og hele samfundet er en konstant udvikling, som følges ad. Teknologien bliver 

skabt af mennesket, som dermed er med til at udvikle mennesket selv og dets verden. Derfor er det 

interessant at undersøge, hvad denne udvikling har af konsekvenser, positive som negative. 

Nærværende projekt er præget af humanvidenskaben, i form af en humanvidenskabelig 

problemformulering, samt socialkonstruktivismen og kvalitative metoder til at undersøge den med. 

Undersøgelser om relationen mellem mennesker, teknologi og samfund, herunder hvad teknologiske 

artefakter har af betydning for subjektive og sociale dimensioner.  

 

Teknologiske systemer og artefakter  
I et projekt omhandlende den teknologiske verden, er teknologiske systemer og artefakter valgt som 

den anden dimension. Denne dimension åbner muligheden for at analysere en bestemt teknologi. 

Nærværende projekt viser kendskab til teknisk-videnskabelige begreber og benytter sig af teknisk-

videnskabelig metode. Dele af analysen er præget af teknologisk analyse. TRIN-modellen bliver 

brugt som værktøj til en analyse af det udvalgte tekniske produkt inden for projektets 

problemformulering. En teknisk videnskabelig analyse gennem en TRIN-model, består af flere 

forskellige trin. Projektet benytter sig af de relevante trin, i forhold til den aktuelle teknologi og 

projektets tematik, og argumenterer for de fravalgte og udskudte trin fra modellen. 

 

De to dimensioner spiller tydeligt sammen i projektets analyse. Den tekniske analyse, ud fra TRIN-

modellen, skaber rammen for hele projektets analyse. Hertil er interview analysen flettet ind.  
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Gaming 
Dette afsnit er en overordnet redegørelse af begrebet gaming. Hertil hvordan det anvendes af unge 

mennesker, samt hvilke to spil, der er fokus på i projektets empiri. Denne baggrundsviden har til 

formål at give en dybere forståelse i projektet, i forbindelse med den aktuelle empiri og analyse.  

 

Begrebet gaming, indebærer handlingen at spille computerspil. Gaming er blevet en kulturbærende 

social arena, på lige vilkår med sociale medier. Gaming-kulturen udvikles hele tiden, og det medfører 

også at de unge har mulighed for at interagere med hinanden konstant.  

Hvis gaming skal differentieres fra andre former for sociale arenaer, kan nogle særlige faktorer 

nævnes. Gaming indebærer særlige interaktionsformer, rollefordelinger og ikke mindst anvendelsen 

af sprogbrug. Disse faktorer lægger sig tæt op ad diverse andre sociale medier - gaming har mulighed 

for anonymitet og dermed også frihed til at interagere på forskellig vis.  

Hele gamer-kulturen gør det muligt for unge individer at udfordre og undersøge sociale relationer, 

interaktioner samt deres identitet. Den unge generation er født ind i den digitale verden, og derfor 

lægger det dem naturligt, at indtage diverse digitale platforme uforfærdet. 

Da computerspil har udviklet sig til også at kunne fungere på alle digitale platforme, såsom 

mobiler/tablets, spillekonsoller og computere, er det blevet en integreret del af de unge individers liv. 

Gaming kan anses til at indebære nye former for sociale medier. Mange unge anvender en 

kommunikationsplatform parallelt med et igangværende spil. Mange spil har en chatfunktion, og 

derudover findes der gaming platforme, til denne slags kommunikation. Her kan både kommunikeres 

offentligt eller anonymt - det er op til hver enkelt gamer. En sådan chat, er med til at åbne op for 

samspil af negativ karakter. De unge har muligheden for at nedgøre hinanden online, hvilket kan 

virke hårdere end hvis det sker i en direkte dialog, i det fysiske rum. Det kan ramme hårdere på skrift, 

da kropssprog eller ansigtsudtryk ikke kan aflæses. Yderligere er det ofte nemmere at anvende groft 

sprog, når det foregår anonymt - hvor man kan slippe ansvaret, for det som et blevet ytret (Medierådet 

for børn og unge, 2019). Gaming har altså flere sociale aspekter i sig, udover blot at være et spil.  
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Counter strike 
Counter strike er et skydespil, hvor to hold, bestående af terrorister og anti-terrorister, spiller mod 

hinanden. Der findes forskellige grene af spillet i form af, hvilke baner man ønsker at spille. Én af 

de baner, som der kan findes i spillet, er hvor terroristernes formål er at plante bomber eller holde 

gidsler fanget, hvor anti-terroristernes mission er at desarmere bomberne eller redde gidslerne fra 

fangenskab (DR, 2019). Derudover samarbejdes der for at skyde modstanderne på det andet hold.  

 

Fortnite 
Fortnite er et gratis, online overlevelsesspil. Der er i spillet mulighed for at spille i tre forskellige 

baner: Save the World, Fortnite Creative og Fortnite Battle Royale, med sidstnævnte som den mest 

populære bane. Det går ud på, at der stilles op med op til 100 spillere, hvor der enten kan spilles alene 

eller i hold, herfra går ud på at være den/de sidste overlevende. Undervejs i spillet indsamler man 

våben og ressourcer, bygger forts mens man samtidig skal holde sig selv i live og dræbe sine 

modstandere. Banen skrumper mere og mere, så modstandere tvinges tættere og tættere på hinanden 

(Red Barnet, 2019). 
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Discord 
Dette afsnit er en overordnet redegørelse af den online platform Discord, med udgangspunkt i 

platformens egen hjemmeside. Informationerne er taget fra fanerne: ‘Om’, ‘Retningslinjer’ og 

‘Forældrevejledning’. Denne baggrundsviden har ligeledes til formål at give en dybere forståelse i 

projektet, i forbindelse med den aktuelle empiri og analyse.  

 

Discord er en gratis chat app for personer over 13 år, med både lyd, video og tekst. Discord er 

grundlagt af en gruppe passionerede gamere, med bagtanken om at bringe individer sammen, om en 

fælles interesse for gaming. Discord finansieres af flere forskellige investorer, blandt andet Greylock, 

Benchmark og Tencent, hvilket gør platformen gratis at benytte for brugerne af den. Det er muligt at 

tilgå Discord via en webbrowser eller en applikation på en smartphone. Herfra er det muligt at tilslutte 

sig en chat, enten gennem en invitation eller selvoprettet. Det er muligt at oprette skærmdeling, hvor 

en hel gruppe hermed kan følge med i samme spil (Discord, 2019a). Discord er en af de største online 

gaming-platforme i verden - med 56.000.000 månedlige spillere, herunder 963.000.000 sendte 

beskeder hver dag (Discord, 2019c). Discord har opsat få retningslinjer, i og med at det skal være et 

sjovt og behageligt forum at være en del af. Det er en platform som er skabt til skabe forbindelser at 

kunne kommunikere om spil med venner og bruge tid i forskellige ‘Communities’. De opstillede 

retningslinjerne på platformen, tillader ikke dårlig opførsel. Det er dog kun hvis de modtager 

brugerhenvendelser, at de blander sig - her kan Discord fjerne uacceptabelt indhold og udstede en 

advarsel (Discord, 2019b). 
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Projektets videnskabsteoretiske afsæt 
Nærværende afsnit indeholder overvejelserne der er blevet gjort, vedrørende den 

videnskabsteoretiske tilgang til projektet. Afsnittet vil redegøre for relationen mellem projektets 

supplerende teorier og den valgte videnskabsteori, samt begrundelsen for dette ud fra den 

overordnede problemformulering. 

  

Nærværende projekts fokus ligger på at undersøge sprogbruget i gamerverdenen og dets betydning 

for det enkelte individ. Eftersom projektet centrerer sig om sproget og dets effekt, leder det til at 

benytte sociologien med udgangspunkt i Anthony Giddens og positioneringsteori. Sociologien 

fokuserer på studier af mønstre, sammenhænge og forklaringer af det sociale liv, samt de sociale 

processer der sker, når det enkelte individ møder eksempelvis grupper og institutioner. Ligeledes, 

hvordan dette påvirker samfundet som helhed (Gyldendal, 2016h). Socialkonstruktivismen er blevet 

brugt til at undersøge sammenhængen mellem det hårde sprogbrug, og hvad der sker ved deltagelsen 

i de sociale arenaer, hvor kommunikationen foregår digitalt frem for analogt. 

  

Socialkonstruktivismen 
Til at belyse dette projekt tages der afsæt i socialkonstruktivismen. Begrundelsen for dette skal findes 

i problemformuleringen, da formålet har været at opnå indsigt og forståelse for, hvad der gør sig 

gældende for sprogbruget på gaming platforme, og hvordan dette adskiller sig fra analog 

kommunikation. Socialkonstruktivismen, er et samfundsvidenskabeligt perspektiv, der bestræber sig 

i forlængelse af sociologien på, hvordan virkeligheden og den menneskelige erkendelse, er en social 

konstruktion med sproget som centrum. Sproget bliver benyttet som et redskab til at opnå enighed 

omkring, hvad der er virkeligt, og der bliver endvidere dannet konstruktioner (Langergaard, 2006). 

Under socialkonstruktivismen findes der en række af opfattelser, der indgår i teorier og metoder, 

herunder er der tre punkter, som vurderes relevante for projektet. Der er tale om: 

 

1) Sprogets primat i forhold til tænkningen, der går under opfattelsen om, at sproget ikke blot er et 

redskab for tænkningen, men en forudsætning, da sproget og de underliggende begreber bestemmer, 

hvad vi som individer er i stand til at tænke. Sproget påvirker vores tanker, og derfor kan en 

nedladende dialog have indflydelse på, hvordan vi som individer opfatter og positionerer os selv. 

2) Sprog som handling, der går under opfattelsen, at sprogbruget er en social handling, hvor sigen har 

samme betydning som gøren, bliver grundlæggende for virkeligheden. Hvis der under et spil bliver 
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råbt ’fuck hvor er du dum’, så er det de ord, som kan indprente sig på individets hjerne og dermed 

blive taget personligt i den forstand, at det pågældende individ, faktisk begynder at opfatte sig selv 

som dum. 

3) Fokus på interaktion og social praksis, der går under opfattelsen, at sociale processer grundlægges 

gennem social praksis og interaktion. Forklaringer af punkt tre skal derfor søges i den sociale 

interaktion, der udspiller sig gennem individer. Dette er sammenspillet af interaktioner der opstår 

blandt individer og danner de sociale processer. Et computerspil, hvor formålet er at samarbejde, 

opnår først dets potentiale, når gamerne interagerer med hinanden (Rasborg, 2013). 
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Teori 
I nedenstående afsnit vil der blive redegjort for, hvorfor det er besluttet at drage udgangspunkt i 

sociologien, og herunder Anthony Giddens. Yderligere hvorfor det er den rette teori for denne 

opgave. Der er ligeledes blevet redegjort for, hvorfor positioneringsteori er relevant for projektet og 

hvordan de to teorier spiller sammen i forlængelse af projektets videnskabsteoretiske tilgang. 

 

Sociologi 
Projektet praktiserer sociologiske temaer, idet sociologien bestræber sig på samspillet af de faktorer, 

der tilsammen udgør det moderne samfund såsom strukturer og organisationer, samt betydninger for 

de individer, der også indgår i samfundet (Gyldendal, 2019h). Dermed har projektet også en 

socialkonstruktivistisk tilgang.  Ud fra sociologien, er der taget udgangspunkt i Anthony Giddens, og 

herunder hans begreber adskillelsen af tid og rum og handling (agency), til analyse og diskussion af 

den indsamlede empiri.  

 

Anthony Giddens 
Nedenstående afsnit, herunder Giddens og hans begreber, er med udgangspunkt i Klassisk og 

moderne samfundsteori, som er skrevet af Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (Andersen, 2013). 

Anthony Giddens (f. 1938), der anses som værende én af efterkrigstidens mest indflydelsesrige 

samfundsvidenskabelige tænkere, er en engelsk sociolog, der beskæftiger sig særdeles med 

senmoderniteten. Giddens arbejde kan inddeles i tre tidsperioder; den første periode strakte sig fra 

start 70’erne til midten af 80’erne og det er i denne periode, at han udviklede sin strukturationsteori. 

Den anden periode strakte sig fra midt 80’erne og omkring et årti frem, hvor han fokuserede på 

analysen af det moderne samfund. Den sidste periode, der strakte sig fra midt 90’erne og frem, har 

Giddens fokuseret på den politiske dimension af samfundet (Andersen, 2013). Giddens mener, at der 

i det moderne samfund, bør findes inspiration hos de klassiske sociologer, for at kunne tilpasse sig 

den moderne samfundsvidenskab. Giddens udfordrer grundprincipperne i blandt andet 

strukturalismen, men mener også, at der opstår modsætninger for henholdsvis den klassiske og den 

moderne samfundsteori.  
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Adskillelse af tid og rum 

Adskillelsen af tid og rum er én af kendetegnene for det moderne samfund. Vi kan i dag kommunikere 

med hinanden uanset, hvor vi befinder os i verden. Vi kan for eksempel sidde på en café i København 

og snakke med en bekendt i Hong Kong. Dette er bestemt ikke ualmindeligt i vores tid, men går man 

blot et par årtier tilbage, var udfordringen større og der var dermed ikke den samme adskillelse, som 

vi oplever i dag. Sociale interaktioner er blevet nemmere grundet teknologiens udvikling og det er 

ikke længere hjemmet og den lokale pub, der udgør det centrale mødested for sociale interaktioner 

(Andersen, 2013). 

Adskillelsen af tid og rum er relevant at tage i brug, da gaming ofte foregår på online platforme, hvor 

enhver har adgang til spillet, og der bliver derved kommunikeret på tværs af sprog, alder og 

kontinenter. Grundet tilgængeligheden af online gaming platforme samt adskillelsen af tid og rum, 

kan situationen opstå, at kommunikationen foregår blandt individer med forskellige holdninger til, 

hvordan man begår sig på nettet, og mennesker, der er opdraget på forskellig vis.  

Interessen for at undersøge begrebet, adskillelse af tid og rum, kommer fra en forudsætning om, at 

gaming ofte foregår isoleret. Venner kan spille det samme spil, og snakke sammen undervejs, men 

sidde hver for sig, med en lukket dør og på den måde isolere sig fra omgivelserne. Begrebet vil blive 

brugt til at undersøge, om adskillelsen af tid og rum, har en indflydelse på, hvordan en fritidsgamer 

begår sig på de online spilplatforme. Mere specifikt når vedkommende sidder isoleret kontra, når 

vedkommende sidder i et åbent computerlokale med andre gamere (Andersen, 2013).     

 

Handling (agency) 

Giddens betragter ikke handlinger som et fænomen, der står alene. Det bliver pointeret, at alle 

handlinger har et formål og er intentionelle, men at agenten (der i dette tilfælde er gamerne) ikke altid 

er bevidst om de mulige konsekvenser af sine handlinger. Derudover at disse handlinger ofte vil have 

utilsigtede konsekvenser. Det er de utilsigtede konsekvenser af vores begåede handlinger, der bliver 

betingelser for nye handlinger. Herved står det klart, at handlinger hos Giddens ikke er rationelt 

overvejede, enkeltstående handlinger med et forventet udfald (Andersen, 2013). I forhold til dette 

projekt, kan begrebet sættes op imod dét, at man som gamer kan udtrykke sig i et voldsomt tonefald 

og i visse tilfælde fremstå som værende ubehagelig overfor en spillende modpart. Dermed sårer man 

utilsigtet modpartens følelser, eller indprenter sig på hukommelsen, så sprogbruget bliver 

normaliseret. Begrebet vil blive brugt til at undersøge vores forudsætning om, hvordan det enkelte 
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individ, ubevidst, begår sig overfor de spillende modparter og de følelser der kommer til udtryk ved 

oplevelsen af groft sprogbrug - både det givende og det modtagende.    

 

Positioneringsteori 
I dette afsnit er der redegjort for positioneringsteorien med udgangspunkt i bogen Positionering: 

Diskursiv produktion af selver af Bronwyn Davies og Rom Harré (Harré, 2014). Positioneringsteorien 

er inddraget, da den kan være med til at understøtte den indsamlede empiri i analysen. Dette vil den, 

da teorien belyser hvilke positioner, samt regler, der opstår under sociale relationer/situationer. 

Teorien om positioner kan altså inddrages, når der i analysen bliver belyst, hvordan sprogbruget 

forholder sig under online gaming. Mere specifikt, bliver teorien anvendt til at undersøge, hvordan 

gamerne positionerer sig selv og andre. Ligeledes om de forskellige positioner kan have indflydelse 

på, hvordan sprogbruget er, samt hvordan positionerne kan ændre sig.  

 

Davies og Harré har fokus på forskellene ved begreberne rolle og position. Deres overordnede ærinde 

er at forsøge at erstatte begrebet rolle med position. I skiftet fra rolle til position har de ændret 

opfattelse af relationerne mellem mennesker og deres samtaler. 

Begrebet rolle skal forstås som en skuespiller, der har fået tildelt et manuskript, hvori det forekommer, 

hvordan personen skal agere. En rolle har derfor ikke den store valgfrihed i forhold til, hvordan de 

skal agere i givne situationer. Dog kan man altid adskille en person fra sin rolle. Yderligere forstås 

enhver samtale ud fra, at personen har påtaget sig en rolle.  

Davies og Harré har ligeledes fokus på, at hele samtaleprocessen skal forstås som en mere eller 

mindre autonom og selvkørende relationsgenerator. Forstået på den måde, at vi positionerer og 

ompositionerer os selv og hinanden med vores kommunikationshandlinger, altså de indtryk der 

fremkommer af samtaledeltagernes diskursive praksisser.  

I modsætning til roller har positionering valgfrihed, der gør det muligt for personerne selv at vælge, 

hvordan han/hun ønsker at agere i givne situationer, og til enhver tid kan ændre sin position, da 

positionering skabes i og igennem talen.  

Ens position kan variere igennem en samtale, og identificeres ved at finde ud af, hvordan hver enkelt 

deltager i samtalen opfatter sig selv og de andre deltagere. Dette gøres ved at undersøge, hvilke 

diskursive praksisser, der er til stede. I denne situation er der analyseret på, hvordan gamerne 

identificerer sig selv og andre under spillet og den samtale, der måtte være. Samt hvilke diskursive 

praksisser, der er til stede og hvad en ændring af disse kan have af konsekvenser for de forskellige 
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positioner. Det er derfor væsentligt at tage udgangspunkt i de nedenstående dimensioner, da de giver 

et indblik i positioneringen af gamere i online spil. 

Når en person positionerer sig selv eller andre, tages forskellige dimensioner i betragtning. Blandt 

andet hvordan samtalestarteren vælger ord, der indeholder metaforer og billedsprog, som både 

antager og aktiverer de værensformer, deltagerne opfatter sig som involveret i. Denne dimension er 

vigtig at undersøge i forhold til den online spilverdenen, da den giver et indblik i, hvordan én gamer 

kan være med til at flere gamere taler på en bestemt måde. 

Deltagerne bliver samtidig ubevidst påvirket af billedsproget samt metaforerne, da de ikke er 

opmærksomme på sprogets magt til at aktivere deres værensformer. Det er ligeledes essentielt at 

bringe denne dimension i fokus, da vi ikke altid er opmærksomme på, at vi bliver påvirket af vores 

medmennesker. I forhold til denne opgave er det derfor væsentligt at kigge på, hvordan gamerne 

eventuelt bliver påvirket indirekte til et grovere sprogbrug af deres med-gamere.  

Måden hvorpå en deltager opfatter en given situation, kan variere, ud fra forskellige faktorer. Dette 

kan for eksempelvis være moralske og politiske forpligtelser eller hvilke forestillinger, der er om 

egen person. Faktorer som disse, har altså indflydelse på, hvordan ytringer fra samtalestarter opfattes. 

Ofte vil efterfølgende ytringer have samme diskurs, som samtalestarterens, men det kan dog ændres 

i nogle situationer. De positioner, man skaber for sig selv og andre er ikke faste, da de hele tiden er 

til forhandling og aldrig vil kunne opstilles som en lineær historie. Dette skyldes blandt andet også, 

at positioner hurtigt kan skifte, alt efter hvilken kontekst eller social begivenhed, personerne befinder 

sig i. Ved begrebet positionering skal der altså skelnes mellem en person som individuel aktør og som 

subjekt. Ved at tale og handle fra en position, tilfører et menneske altså den specifikke situation i sin 

egen historie, som subjektivt væsen, hvilket vil sige historien om et menneske, der har været i mange 

positioner og engageret sig i forskellige diskurser. Positionering, er den diskursive proces, hvor selvet 

lokaliseres i samtaler som observerbart og subjektivt deltager i historier, der produceres i fællesskab. 

Der kan forekomme interaktiv positionering, hvor det, den ene siger, positionerer den anden, eller der 

kan forekomme refleksiv positionering, hvor en person positionerer sig selv. Det er ligeledes vigtigt 

at undersøge om den enkelte gamer handler interaktivt eller refleksivt og hvordan dette kommer til 

udtryk. For at finde frem til hvilken betydning det har for resten af samtalen og hvordan det påvirker 

de andre gamers handling og sprog.  

 

Overordnet går positioneringsteorien altså ud på, at vi kun kan forstå hvorfor og hvordan sociale 

hændelser udarter sig, som de gør, hvis man er bekendt med de positioner, der strukturerer dem. 
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Ligeledes kan en person skifte position konstant, alt efter hvilken social sammenhæng personen 

befinder sig i, hvorimod en rolle altså er fastlagt. Yderligere opnås positionering ved at deltagerne i 

en samtale betragter forskellige dimensioner, for at positionerer sig selv og andre. Enten kan 

positionering forekomme interaktivt, hvor en anden positionerer én, eller det kan forekomme 

refleksivt, hvor man positionerer sig selv. Ved hjælp af positionering kan det belyses, hvordan gamere 

positionerer sig selv og andre i online spil. Dette kan ske ved hjælp af de forskellige dimensioner. For 

eksempel hvordan starten af en samtale sætter diskursen, og hvordan det påvirker de andre gamers 

handlinger. Dette kan også forbindes med socialkonstruktivismen, som netop stræber på, at verden 

skabes gennem sociale konstruktioner, eksempelvis sproget. I forhold til hvordan sprogbruget 

udvikler sig, under gaming, kan der med en socialkonstruktivistisk tilgang undersøges hvordan 

positioner kan ændre sig undervejs, samtidig med at samtalen udvikler sig (Rasborg, 2013). Som 

nævnt tidligere kan positioner ændre sig konstant, hvilket hænger sammen med 

socialkonstruktivismens grundlag om at det er nødvendigt at sætte sig ind i en social relation 

(gaming), for at kunne forstå hvorfor et sprogbrug, i nogle tilfælde, kan udvikle sig til at blive groft.  

 

Giddens, positionering og strukturalisme 
I dette afsnit er det konkretiseret, hvordan de to teorier passer sammen, i forlængelse af 

socialkonstruktivismen. Hertil er der blevet belyst, hvorfor netop disse to er relevant for vores 

besvarelse af problemformuleringen. Yderligere er der blevet redegjort for, hvad strukturalismen er. 

Dette er gjort på baggrund af, at begrebet binder de to teorier sammen, idet at Giddens og 

positioneringsteorien begge gør op med strukturalismen. Hertil skal det pointeres, at strukturalismen 

ikke er et tema, der vil fremkomme yderligere i projektet, men at det kun er belyst her, for at give en 

forståelse for valget af de to teorier.  

 

Der er taget udgangspunkt i de to teorier, samt bogen ’Strukturalisme’ skrevet af Niels Brügger og 

Orla Vigsø (Brügger, 2002), der begge er uddannede inden for sprogvidenskaben. 

  

Strukturalisme er et komplekst ord, der dækker bredt over flere betydninger og retninger. I denne 

sammenhæng bliver der fokuseret på ”den franske strukturalisme” og hertil er der taget afsæt i netop 

sprogvidenskaben. Strukturalisterne mener overordnet, at vi er underlagt nogle strukturer, som gør, 

at vi forstår hinanden og verden. Eksempelvis forstår vi hinanden igennem sproget, som netop er 

underlagt nogle strukturer. Der menes, at sproget er bygget op om strukturer, og disse er nogle vi selv 
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skaber for at kunne forstå hinanden. Det vil altså sige, at et enkeltstående ord eller et budskab først 

får en mening, når det bliver sat i en struktur/sammenhæng med noget andet. Betydningen findes 

dermed i de strukturer, der er omkring sproget. Strukturalisterne mener, at vi mennesker har fremført 

strukturer for at give mening til vores tilstedeværelse. Hvis mennesker ikke fandtes, ville der heller 

ikke findes strukturer. Helt konkret finder strukturalisterne altså betydning i sproget ved at sætte det 

i strukturer. Eksempelvis vil en golfbane, i princippet, bare være en græsplæne, hvis man fjerner 

sportsgrenen fra konteksten. Det vil sige, at græsplænen bliver sat i visse sportslige strukturer, som 

hermed giver det en ny betydning. Strukturalisterne gjorde op med fortidens sprogvidenskab, der 

handlede om at sproget var bestående af enkelte ord, der skulle analyseres enkeltvis. Som følge af 

dette, var det centrale for strukturalisterne altså at se på sprogets struktur, og ikke dets enkeltdele. 

Ydermere anså de sproget som værende et system med hertil følgende tegn. Dette system er omtalt 

som værende en social institution, som er noget vi mennesker tillærer os i opvæksten. 

 

Positioneringsteorien og Giddens er begge teorier, der gør op med strukturalismen. På dette grundlag 

er disse teorier forbundet. I forhold til Giddens bliver dette tydeliggjort ved, at han mener, at der tages 

udgangspunkt i det enkelte menneske. Mennesker og samfundet er med til at forme de strukturer der 

er, hvorimod strukturalisterne mener, at strukturerne former mennesker og deres opfattelser af verden. 

Giddens vil analysere mennesker, deres relationer og hvilken tid man er i, for derefter at forstå 

strukturerne. I modsætning til dette vil strukturalisterne prøve at forstå, hvordan de omkringliggende 

strukturer, eksempelvis regler og hvordan samfundet fungerer. Tilsvarende til Giddens gør 

positioneringsteorien op med strukturalismen ved at fokusere på de sociale relationer, og at det netop 

er disse, der former strukturerne. Strukturerne bliver altså skabt igennem talen, og hertil kan 

positioner konstant ændre sig, såvel som strukturer. Dette kan også kobles til den 

socialkonstruktivistiske tilgang i form af, at der analyseres på de sociale forhold. Det centrale her er 

netop at forstå den sociale kontekst, og at samfundet bliver skabt ud fra dette (Rasborg, 2013).  

Da den socialkonstruktivistiske tilgang, samt de to teorier, alle fokuserer på sociale relationer og 

hvordan disse kan udvikle sig, vil det være med til at understøtte besvarelsen af 

problemformuleringen. Dette vil de, da der netop undersøges hvordan sproget kan udvikle sig under 

gaming, da sproget hører under de sociale relationer. 
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Metode 
Det følgende afsnit vil præsentere og redegøre for observation og interview, to kvalitative 

undersøgelsesmetoder som nærværende projekt har benyttet sig af. Metoderne har til formål at 

indsamle empiri, som et værktøj til at undersøge den aktuelle problemformulering. Derudover vil 

dette metodeafsnit præsentere og redegøre for TRIN-modellen. Denne model er en teknisk metode, 

et værktøj til at analysere et teknologisk artefakt. Nærværende projekt benytter TRIN-modellen som 

skabelon til analysen - denne analyse vil gennemgå platformen Discord og inddrage en analyse af 

den indsamlede empiri, med hjælp fra projektets teorivalg.  

Formålet med den tekniske tilgang, i form af en teknisk analyse af platformen, er at få et indblik i 

‘feltet’, den teknologi der samler gamerne - hvor størstedelen af deres kommunikation med hinanden 

foregår.  

 

Der er i nærværende projektet foretaget; 

● To observationer på Vallensbæk Netcafé, som er inddelt i tre forskellige rum. Her var plads 

til 42 gamere. Der blev ikke erfaret et fuldt hus på de to besøg, men kun få igangværende 

gamere. Dette resulterede i en mindre empiriindsamling end forventet. Empiriindsamlingen 

blev for lille til at kunne give et omfattende billede til en analyse. Projektet har dermed ikke 

gjort brug af denne empiri - men valgt den fra undervejs i processen.  

● Et besøg på Vangede Fritidscenter. Efter planen skulle to observationer ligeledes foretages 

her. Efter en forventningsafstemning med to voksne ansvarlige, blev det afgjort at stedet ikke 

ville kunne leve op til den planlagte undersøgelse. Der er ikke garanti for hvor mange unge 

individer, der benytter en fritidsklub på en dag. Derudover havde fritidscenters computerrum 

ikke de unge besøgendes interesse i den pågældende periode. Observationerne blev efter dette 

besøg, overvejet og dernæst henkastet. 

● Et besøg/en observation hos Tune E-sport Klub. Formålet med besøget lå i at interviewe de 

enkelte spillere, med henblik på, hvilken forandringer man møder, når man går fra at være 

gamer i fritiden, til at være medlem af en e-sport klub. Spillerne så hverken tid eller overskud 

til et interview - men så et spørgeskema nærmere overskueligt. Dette førte til en udarbejdelse 

af et spørgeskema, som blev tilsendt klubben. Besøget bidrog derudover med endnu en 

observation - gennem en træningstime. Denne undersøgelse blev efterfølgende genovervejet 

- hvorefter at det blev vurderet som unødvendigt for nærværende projekt. Besøget gavnede 
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dog stadig til projektet, med et kendskab og en bruger til en populær online platform, ved 

navn Discord - hvor gamere mødes og kommunikere over.  

● Et fokusgruppeinterview, med 12-årige gamere. Interviewet blev gennemført i et af 

deltagernes ‘gamerværelse’. Fokusgruppen var på fire, dog med en udebleven grundet 

sygdom. Denne undersøgelse udgjorde projektets hovedempiri - som sammen med platformen 

Discord, vil blive analyseret.  

 

Kvalitativ metode  
Kvalitativ metode er en undersøgende tilgang til indsamling af empiri. Denne tilgang er bred, og 

indebærer hermed flere forskellige metoder til undersøgelser. Hovedformålet med metoderne i 

kvalitativ metode, er at få indblik i bestemte livsverdener. Interview og feltobservationer er inde under 

kvalitative metode. Ved disse metoder har undersøgeren en idé om, hvad der skal undersøges, men 

det er uvist om hvordan undersøgelserne kommer til at forløbe, og hvilken data der kommer ud af 

dem. (Harboe, 2017).  

 

Observation 

I nærværende projekt er observationsmetoden blevet brugt til indsamling af empiri - i kombination 

med et fokusgruppeinterview og indsamlet litteratur. Formålet ved at benytte observationsmetoden, 

er at få et indblik i hvordan en bestemt målgruppe agerer i en given situation (Harboe, 2017). Dette 

projekts formål med observation som metode, har været at observere unge mennesker, mens de 

spillede online computerspil. Observationerne har foregået på en netcafé og en e-sportsklub. Det 

centrale hovedfokus i observationerne, har været de aktuelle spilleres sprogbrug i kontakten med 

hinanden. De gennemførte observationer er kendetegnet som kvalitative observationer, da formålet 

ikke ligger i at skulle observere et bestemt fænomen, men derimod hele billedet af online relationer. 

Observanterne er ikke blevet informeret eller indblandet i observationerne, hvilket gør det til passive 

og skjulte observationer. Observatørerne har ligeledes været ikke-deltagende observatører (Harboe, 

2017).    

 

Observationerne var passive, som ovenstående skrevet var observanterne nemlig ikke sat ind i 

observationerne. Derudover var projektgruppen passive, da de ikke deltog aktivt i de online 

computerspil, under observationerne. Da formålet med observationerne var at undersøge en aktivitet 

som foregår online, kan det diskuteres om disse passive observationer, var den optimale 
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undersøgelsesmetode at bruge til dette. Dette vil projektet diskutere videre i den diskuskuterende 

refleksion.  

 

Virtuel etnografi 

Denne etnografiske metode, er et hjælpende værktøj til undersøgelser af de sociale interaktioner og 

handlinger som foregår online - altså virtuelt. Undersøgelser som grunder i at gøre brug af teknologien 

selv, og hermed deltage i de sociale fællesskaber. Forskeren bliver i denne forskningsmetode, 

konfronteret med problematikken - som har til formål at få et indlevelse og hermed et dybere indblik 

i den (Medie- og kommunikationsleksikon, 2019).  

Denne metode nåede projektet ikke at tage i brug, grundet et sent kendskab til den. Projektet vil dog 

stadig være præget af den - i diskussionen af metodevalg. 

Interview 

Der er gjort brug af interviewmetoden i projektet, til at opnå et dybere indblik i enkelte gamers 

erfaringer og holdninger til det generelle og deres eget sprogbrug i de online computerspil. Det 

pågældende interview er et kvalitativt semistruktureret fokusgruppeinterview, da det har givet de 

udvalgte interviewpersoner mulighed for at kunne åbne sig op omkring gamingverdenen og diskutere 

sprogbruget med intervieweren. Ved denne interviewform, har intervieweren haft god mulighed for 

at kunne dreje interviewet hen på et bestemt fokus. Fokusgruppeinterview har derudover formålet at 

kunne få forskellige meninger og holdninger til forhandling mellem forskellige relationer. Derudover 

har det givet de udvalgte gamere en rig mulighed for at diskutere det givne emne med hinanden, og 

hermed dele deres forskellige erfaringer og holdninger (Kvale, 2009). 

 

Interviewundersøgelsen i dette projekt er planlagt og struktureret efter Steinar Kvale og Svend 

Brinkmanns syv faser (Kvale, 2009, s. 119).    

 

Tematisering 

Den forudgående opfattelse går på, at sprogbruget i en gamerverden er hånende og  nedgørende. 

Formålet med det udførte interview i dette projekt, har hermed været at få et dybere indblik i 

gamerens egen opfattelse og refleksion over sprogbruget i den såkaldte gamerverden. De aktuelle 

interviewpersoner er udvalgt til denne undersøgelse, på baggrund af at de passer ind i projektets 

målgruppe, i forhold til alder og interesse for online gaming. Derudover faldt interessen på, at de 

pågældende folkeskoleelever har været igennem flere klassemøder omhandlende en dominerende 
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nedladende sprogkultur. Informationen om disse møder, udviklede sig til en hypotese, om at dette 

nedladende sprog kom fra gamingen i elevernes fritid.  

 

Design  

Interviewet er designet efter disse syv faser, hvor alle faser blev overvejet inden udførelsen af 

fokusgruppeinterviewet. I nærværende projekts interview er der fokus på at få viden og indblik og 

dermed at danne et billede af individernes egne erfaringer, ud fra interviewpersonernes svar og 

fortællinger, omhandlende interviewets tematik. Der har ikke været fokus på samspillet mellem 

interviewpersonen og intervieweren. Det empiri, der interviewet har resulteret i, er blevet overvejet i 

forhold til om det er nyttigt og brugbart, eller for overfladisk til inddragelse i en analyse.  

 

De etiske spørgsmål og mulige konsekvenser er blevet overvejet inden udførelsen af interviewet. 

Herunder interviewpersonernes viden om hvad udtalelserne bruges til, deres samtykke til at deltage i 

de aktuelle undersøgelser og anonymitet.  

 

Da deltagerne i fokusgruppeinterviewet er under 18 år, og hermed ikke myndige - er en 

samtykkeerklæring givet til forældre. Samtykkeerklæringen indebærer en tilladelse til at benytte 

interviewet i nærværende projekt, og hermed også tilladelse til oplysning af deltagernes navne og 

alder (Bilag 3).  

 

Interviewet  

Gennemførelsen af det kvalitative semistrukturerede interview har været bygget op omkring disse 

faser. Der er benyttet en interviewguide som udgangspunkt (Bilag 2). Grundet informanternes unge 

alder, blev nogle spørgsmål formuleret anderledes. Interviewguiden består af få åbne spørgsmål, og 

der blev under interviewet tilføjet mange underspørgsmål. Dette havde til formål at åbne op for en 

vis frihed hos interviewpersonerne - hvor ønsket lå i at få et indblik i hver og ens egne erfaringer og 

fortællinger - hermed at lære noget nyt fra interviewpersonerne, at forstå deres livsverden. Der 

fremstod en god, afslappende og opmærksom kontakt og interesse fra intervieweren, for at skabe 

trygge rammer. Kunsten er at få dannet et rum, hvor de pågældende interviewpersoner føler sig 

tilpasse til at kunne dele deres livsverden. Kontakten til fokusgruppen er skabt igennem et 

bekendtskab, hvilket åbnede muligheden op for at kunne afholde interviewet i et af deltagernes 

‘gamerværelse’. Fokusgruppen var på fire deltagere, hvor en måtte udeblive grundet sygdom.  
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Transskription  

Interviewet blev optaget under udførelsen af det, og er herefter blevet transskriberet ind som et 

skriftligt eksemplar. De kringlede svar, er i transskriptionen blevet skrevet rent og forståeligt, hvor 

fyldeord er udeblevet. Interviewpersonerne vil fremstå med fornavn og alder, hvilket der er blevet 

givet tilladelse til - både fra deltagerne selv og deres forældre. Det nærværende projekt og 

tilhørende undersøgelser, har til formål at undersøge en bestemt kultur, og ikke de specifikke 

personer som indgår i undersøgelserne. Af denne grund er der udover navn og alder, ikke oplyst 

personoplysninger i transskriberingen.  

 

Analyse  

Resultaterne af det udførte interview bliver brugt som en del af empirien i nærværende projekt. 

Empirien bliver inddraget, analyseret og bearbejdet ved hjælp af projektets valgte teori.  

 

Verifikation  

Interviewet er gennemført efter en interviewguide. Der blev byttet om på nogle af spørgsmålene, og 

stillet uddybende spørgsmål i løbet af interviewets udførelse.  

Verifikation af det udførte interview vil blive taget op i det reflekterende og diskuterende afsnit. 

Spørgsmålene: “Gav undersøgelsen nok empiri til dette projekt? “Gav undersøgelsen det forventede 

empiri?”, bliver stillet som en del af nærværendes diskuterende refleksion.     

Rapportering  

Transskriberingerne er vedhæftet som bilag til rapporten. Interviewsvarene er en del af 

nærværendes centrale empiri, og fremstår i flere af projektrapportens afsnit. I analysen bliver de 

indsamlede svar sat op imod projektets litteratur og teori. Afslutningsvis bliver empirien ligesåvel 

som projektets metode- og teorivalg diskuteret og reflekteret over.  
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TRIN-modellen 
TRIN står for Teknologi Radikalt Inkrementelt design i Netværk. Denne model har til formål at 

fungere som værktøj til at beskrive og analysere på et teknologisk artefakt, med fokus på de tekniske 

og videnskabelige aspekter. Modellen er udarbejdet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og 

Niels Jørgensen (Jørgensen, 2017).  

Modellen består af følgende seks trin:  

 

“ 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer  

2. Teknologiers artefakter 

3. Teknologier utilsigtede effekter 

4. Teknologiske systemer 

5. Modeller af teknologier 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien“  

(Jørgensen, 2017, S. 2, Tabel 1) 

 

En teknologisk analyse behøver ikke indebære alle disse seks trin, men kan udvælges efter relevans 

for den aktuelle artefakt. Det nærværende projekts tekniske analyse ser efter en diskussion af 

relevante trin, formål i at gøre brug af de første fire trin. Fravalget af trin fem, er begrundet ved at det 

bliver for overflødigt at have det med i den tekniske analyse. Trin seks er taget ud af analysen, grundet 

det vurderes til at være et diskuterende trin. Trinet fremstår i stedet i projektets afsluttende 

diskussion.  

 

Dette analyseværktøj giver mulighed for at få et dybt indblik og kendskab til en bestemt teknologisk 

artefakt, i denne undersøgelse er dette den online platform Discord. De teknologiske artefakter 

platformen består af, samt alle de indre mekanismer og processer i platformen, vil blive beskrevet og 

redegjort for. Herunder hvad de enkelte forskellige artefakters formål er, samt hvad de udgør 

tilsammen af formål for platformen. De negative udfordringer, kaldet utilsigtede effekter, der 

konstateres ved den online platform, vil blive undersøgt og analyseret. Effekterne vil blive 

kategoriseret, alt efter om de er vedvarende eller kortsigtede. Eventuelle forslag til forbedring af 

utilsigtede effekter vil ligeså blive beskrevet. 
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Analyse  
Nærværende projekts analyse er sat op i en teknisk analyse, med hjælp fra TRIN-modellen. I 

nedenstående afsnit bliver platformen Discord og fokusgruppeinterviewet, analyseret med hjælp fra 

projektets valgt teori.  

 
Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 
Dette trin indeholder de centrale principper, der bidrager til at opfylde platformen Discords formål. 

 

Discord er en online platform, og mere specifikt en chat, som er designet til gamere. Den findes både 

i web-format og som app, der kan downloades ned på en computer eller telefon. Discord-platformen 

består af flere centrale principper, der i en helhed er med til at opfylde formålet. Et af dem er input 

funktionen, hvor der oprettes et brugernavn samt password. Dette princip er en nødvendig faktorer, 

for at kunne deltage i samtaler og spil på Discord. Hertil kan det centrale princip omhandlende 

oplysning også kobles til.  

Her kan brugerne se hinandens aktivitet, i form af en online/offline status, samt hvilke spil de 

forskellige brugere er i gang med, og hvor længe de har været undervejs. På platformen kan der også 

findes en såkaldt tekst kanal, hvor brugerne kan kommunikere med hinanden på tværs af chatforums, 

ved hjælp af tekstbeskeder i chatten. Ligesom tekst kanalen, er der ligeledes en tale kanal. Gennem 

tale kanalen kan brugerne også kommunikere med hinanden på tværs af forums, men i stedet for at 

det foregår i chatten, så bliver der taget mikrofoner og headsets i brug, ligesom hvis brugerne 

snakkede i telefon med hinanden. En bruger har i dette forum, mulighed for at slukke for egen 

mikrofon, så øvrige brugere ikke kan høre lyd. Brugeren har ligeledes mulighed for at slukke for 

øvrige brugeres lyd. For at kunne danne sig et overblik over, hvilke forums der er, samt hvilke chats, 

man som bruger indgår i, er der et såkaldt sparringsforum. Dette går ud på, at der er blevet oprettet 

forskellige kanaler, der er kategoriseret og navngivet efter aktuelle spil. Man kan i kanalerne indsætte 

chatfunktionerne - herunder både tekst- og tale kanaler, så brugerne kan kommunikere med hinanden.  

 

Formålet med denne platform er, at en bruger kan benytte sig af den, ved siden af et game. 

Kommunikationen gennem et game foregår altså på denne platform kaldet Discord. Selve gamet kan 

foregå på enhver spillekonsol, og behøver ikke være åbent på samme teknologi som Discord 

platformen.  
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Trin 2: Teknologier artefakter 
Et teknologisk artefakt, er et produkt, der er menneskeskabt og er blevet tildelt en funktion, til at 

opfylde et vis behov (De Vires, 2016).  

 

For at kunne benytte platformens fulde potentiale, skal man gøre brug af elektronisk underholdning i 

form af en spillekonsol, herunder eksempelvis en computer. En computer er kort fortalt en 

datamaskine, der behandler data (Gyldendal, 2019a). Computeren er afhængig af, at de teknologiske 

systemer er operationelle, for at kunne benytte Discord. Derudover er computeren afhængig af 

tastatur og mus, for at kunne dirigere rundt i spillet. Tastaturet er for mange, blot en skrivemaskine, 

men inden for gamerverdenen, har tastaturet en meget stor betydning. Når man er gamer, så er det 

vigtigt at have det helt rigtige udstyr, så man undgår eventuelle skader eller ømhed, grundet de mange 

timer foran skærmen. Ligeledes gør det efter sigende oplevelsen bedre (GDK, 2019). På et såkaldt 

gamertastatur findes der en masse små knapper på tastaturet, som man selv kan indstille, så de får 

lige netop den funktion der ønskes. Det kan eksempelvis være en sammenkobling af forskellige taster, 

som i sidste ende kan spare gameren tid og derved have stor indflydelse på spillets udfald (ibid.). 

Musen er absolut lige så vigtig som tastaturet. En stabil gamermus indeholder moderne sensorer, der 

kan give gameren en fordel, da musen reagerer hurtigere og derved kan der udføres hurtige og eksakte 

bevægelser (Gaming magasinet, 2019). For at kunne benytte tale kanalen i Discord, kræver det, at 

computeren har en mikrofon, eller at gameren har et såkaldt gamer-headset. Et gamer-headset er 

designet til, at gameren kan få en fornemmelse af, hvor de spillende modparter befinder sig i spillet, 

uden at man som spiller kan se dem (Gaming magasinet, 2019). Et gamer-headset indeholder ofte 

også en mikrofon, så gameren kan kommunikere med de andre spillere. Under interviewet med 

informanterne, Arthur, Axel og David, blev der spurgt ind til, hvilket udstyr de bruger til at 

kommunikere med hinanden på, når de spiller computer: 

 

””Prøv at fortæl om det udstyr I bruger – det som I snakker og lytter igennem”   

Arthur: ”Altså̊ der er jo nogle høretelefoner hvor man kan mute, hvor man kan 

trykke på den, så̊ man ikke kan høre noget. Det har jeg på min, altså̊ den der 

mikrofon, der kan jeg jo trykke på en knap, og så̊ kan jeg mute mikrofonen, så̊ man 

ikke kan høre. Altså̊ jeg kan mute hvis det er noget vigtigt, eller bare hvis min mor 

eller far kommer ind.””  

(Bilag 1, s. 7, ll. 1-5) 
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Ovenstående beskriver Arthur, hvilke funktioner hans headset besidder, og nævner herunder mute 

funktionen, der fungerer som en tænd/sluk knap. Her kan en gamer altså vælge, om vedkommende 

vil deltage aktivt i spillet, i form af, at kommunikere med de andre spillere, eller om vedkommende 

hellere vil spille på afstand, og hermed kun bruge headsettets lydfunktion. Headsettet og dets 

funktioner gør altså, at man som gamer kan kommunikere på tværs af tid og rum, hvilket fremmer 

Giddens begreb om individualisering. Med dette menes der, at gamerne distancerer sig fra hinanden 

og det fællesskab, som de ellers ville indgå i, ved at sidde i et computerlokale. Arthur udtaler følgende, 

som svar på et efterfulgt spørgsmål, omhandlende forskellen i sproget de bruger på fritidsklubben 

kontra derhjemme:  

 

”Arthur: ”Men det er fordi at på den der fritidsklub, der har vi jo ikke 

høretelefoner, eller jo vi har jo så̊ man kan høre spillet, men vi sidder jo ikke og 

snakker over en app, som vi gør når vi spiller hjemme. Der sidder vi altså̊ og råber, 

fordi vi gerne vil kunne høre hinanden, og vi har headset på. Herhjemme der hører 

man meget bedre, så̊ man behøver ikke at råbe. Der kan man jo skrue op og ned på 

sit headset”” (Bilag 1, s. 8, ll, 2-6) 

Her understreger Arthur, at der er forskel på at sidde i fritidsklubbens computerlokale kontra 

derhjemme, og David supplerer efterfølgende: ”På den fritidsklub jeg går i, der kan man ikke høre 

noget. Man kan ikke høre en skid, man kan bare lige se at der er en eller anden, som skyder efter en 

– ellers er man nødt til at bevæge sig” (Bilag 1, s. 8, ll, 8-9) 

Der bliver efterfølgende spurgt ind til, om de føler sig isoleret fra omverdenen, når de sidder med 

deres headsets, og drengene svarer følgende: 

Axel: ”Nej det gør man ikke, men der er også̊ mange som har dem på, sådan at man 

har det ene øre i og det andet bare ude” 

Arthur: ”Ja” 

Axel: ”Men det fungerer ikke i længden, hvis man skal spille rigtig godt, så̊ blive 

man nødt til at have begge” 

Arthur: ”Ja” 

David: ”Ja, for så̊ kan man høre hvor de går.”” 

(Bilag 1, s. 7, ll. 8-16) 
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David nævner her, at effekten ved at have headsettet over begge øre, giver spilleren en fordel, og der 

kan argumenteres for, at headsettet er en essentiel faktor, når det kommer til at spille online med sine 

venner og at det forbedrer den samlede spiloplevelse, da gameren bruger flere sanser, for at kunne 

præstere bedre. 

Et andet teknologisk artefakt, som er essentiel for at benytte Discords fulde potentiale, er de spil, som 

gamerne ønsker at beskæftige sig med. Man kan også downloade Discord til en smartphone, som er 

intelligent mobiltelefon, der benytter et operativt system og kan defineres som en lommecomputer 

(CBB, 2019). Ved at gøre dette, kan man udvide horisonten og benytte Discord, når man spiller 

Playstation eller Xbox, der også begge er spillekonsoller.  

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 
Utilsigtede effekter er de effekter, som kan vurderes som negative ved den online platform 

Discord.  De tilsigtede effekter, er derimod platformens funktion, formål og fremdrift.   

 

Når der er tale om utilsigtede effekter, kan de deles op i to kategorier. Overvejelserne her går på om 

det er vedvarende- eller risikoeffekter, der gør sig gældende for den givne teknologi. Risikoeffekter 

betegner den slags effekter, som kan opstå undervejs i brugen af Discord - men som ikke er konstante. 

Utilsigtede effekter forbindes ofte med teknologiens indre mekanismer, men kan også opstå uden for 

teknologien, hvor det er det ydre, der skaber komplikationer frem for det indre. De utilsigtede effekter 

som konstateres nedenfor, er belyst på baggrund af projektets centrale temaer og empiri.  

 

Adskillelse af tid og rum 

I et indblik på gamerverdenen, fremtræder der en tydelig fornemmelse af, at tid og rum ikke er vigtige 

faktorer. Det tør næsten siges, at det egentlig er en vigtig faktor, men vigtig på en anden måde end 

umiddelbart tænkt. Det er nemlig vigtigt, at der er en separering mellem rum, de forskellige gamere 

befinder sig i. Anthony Giddens holdning om det senmoderne samfund, i forhold til adskillelsen af 

tid og rum, kan hermed tydeligt reflekteres til denne verden. Gamerkulturen indbefatter 

tilsyneladende at være sammen med hinanden i det online univers. Som det nævnes under trin 2, 

distancerer de unge individer sig fra hinanden, for at kunne sidde og game hver for sig. Det er dog 

stadig betragteligt, at fællesskabet omkring et game har en stor betydning, hvilket fremstår af 

interviewet med informanterne. Fællesskabet skaber en god energi og stemning i denne verden - 
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hvilket er muligt, selvom de forskellige individer i den pågældende gruppe ikke befinder sig på 

samme areal:  

 

“”Hvad spiller I generelt?” 

Arthur: ”Det er forskelligt” 

Axel: ”Counter Strike” 

Arthur: ”Ja nok mest Counter Strike, gør vi i hvert fald alle sammen tror 

jeg”” (Bilag 1, s. 1, ll. 9-12)   

 

Ifølge Arthurs fornemmelse ovenfor, spiller de alle det samme spil. Selvom der er flere foretrukne og 

igangværende spil i en bestemt periode, spiller man som bekendte det samme spil på samme tid. Det 

ovenstående spørgsmål bliver fortsat af, at informanterne fortæller, at de lige er startet op på det 

pågældende spil. Det er altså en kædereaktion, når én i vennegruppen begynder på et nyt spil, så 

begynder de resterende også på det pågældende spil. Hvilket er åbenlyst nu, når fællesskabet ved det 

at spille har en stor betydning. Det er derfor interessant, hvorfor behovet for at distancere sig fra 

hinanden opstår, når man egentligt sætter pris på et stærkt fællesskab. Det kan betegnes som en 

utilsigtet effekt, at unge begynder at prioritere at sidde for sig selv. Det tyder på, at det er vejen hen 

imod, at unge ikke bliver socialiseret med hinanden - ud over den kontakt de har gennem teknologien.  

 

Det har tydeligt en stor betydning for selve spillet generelt, men overraskende også 

for aggressionsniveauet. Dialogen under fokusgruppeinterviewet kom ind på hvad 

aggressionerne i et spil kan udløse hos et individ. Denne dialog førte til at 

fokusgruppen overvejede og reflekterede over deres egne aggressioner. Her kunne 

det konkluderes, at aggressionerne er forskellige fra spil til spil.  

“Arthur: ”Det er FortNite, som på en måde gør en afhængig af det, så̊ man ikke 

kan stoppe igen. Counter Strike det gør jo bare sådan, at man hygger sig med 

vennerne, når man spiller sammen og kan snakke sammen”” (Bilag 1, s. 5, ll. 9 - 

11). 

 

Denne utilsigtede effekt kan selvfølgelig ikke opstå uden, at et spil er i gang. Det kan dog stadig 

argumenteres for, at Discord er en del af aggressionsprocessen. Det er her provokationen foregår. Det 

er altså samtidig en risikoeffekt, som individet/individerne selv er ansvarlig for. Det er et individuelt 
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valg om, hvorvidt man vil lade sig provokere eller selv være den provokerende spiller. En online 

platform har ikke nogen mulighed for at styre brugernes valg med hensyn til, hvordan de vil gøre 

brug af det online forum. En platform som denne har selvfølgelig muligheden for at forsøge på at 

påvirke brugernes adfærd, eventuelt ved hjælp af nogle adfærdsændringsdesign. Her kan det 

diskuteres om ansvaret for at ændre adfærden, ligger hos brugeren selv eller hos platformen.  

 

Sprog og position 

Det er muligt for en bruger at skrive stødende kommentarer i de forskellige chatforums, hvilket kan 

skabe en nedladende dialog. Der er ikke noget filter inden for sprogbruget i Discord, og dette ses som 

en utilsigtet risikoeffekt. Det er ikke nødvendigvis alle brugere, som begår sig således på platformen, 

og kan hermed ikke betegnes som konstant - derfor betegnes den ikke som en vedvarende effekt, men 

derimod en risikoeffekt. En platform som Discord ville kunne indebære en automatisk kontrol, som 

accepterede beskeder og kommentarer før de blev sendt ud i et fælles forum. Hvis denne kontrol 

eksisterede, ville platformen kunne udelade alle former for nedladende kommunikation, som kan føre 

til ubehag hos den enkelte bruger. Dette kan dermed kategoriseres som en designfejl. Ud fra 

ovenstående kan endnu en utilsigtet risikoeffekt opstå. Her er der tale om eventuelle trusler, der kan 

eskalere fra det stødende og grove sprogbrug. Det er ligeledes kun en risikoeffekt, da det ikke 

nødvendigvis er tilfældet. 

 

På den anden side kan det argumenteres for, at disse to utilsigtede effekter ligeledes kan kategoriseres 

som vedvarende effekter. Dette begrundes ved at nedladende kommunikation, herunder trusler, er en 

mulighed indtil, at der bliver oprettet et filter, som sorterer uacceptabelt sprog fra. Effekterne kan 

derudover betegnes som vedvarende, grundet den efterfølgende, i nogle tilfælde længerevarende 

utilpashed, der kan opstå hos et individ efter eventuelle stødende kommentarer og trusler.  

 

I studiet om sprogbruget i gamerverdenen, er det oplagt at betragte de omkringliggende rammer, der 

er i selve situationen. Positioneringsteorien er her en væsentlig faktor, for at kunne forstå de 

positioner, der kan opstå. Altså skal undersøgelsen bestræbe sig efter hvilke diskursive praksisser, 

der er til stede. De diskursive praksisser er med til at identificere positionerne, der skabes gennem 

sproget. I interviewet med informanterne, kommer en essentiel betydning frem, for hvilke rum de er 

i under kommunikationen:  

  



Julie, Simone, Manon  Roskilde Universitet 17. december 2019 
og Josephine  3. Semesterprojekt
   

30 
Gruppenr.: V1924809576 

 
””Tænker I over jeres eget sprogbrug, når I sidder i et fælleslokale med mange 

andre?” 

Arthur ”Ja, det tror jeg at jeg gør” 

David ”I fritidsklubben kan man jo godt se hvem man spiller med, man spiller 

med ham ved siden af eller ja…”” 

(Bilag 1, s. 8 linje 10-13) 

  

I ovenstående citat bliver betydningen af rammerne fremhævet. Hvis de befinder sig i samme rum 

som medspillere og modstandere, vil de benytte et mere alment sprog. Det kan altså ses, at rammerne 

ved at sidde i en fritidsklub, som er at sidde fysisk overfor en anden, er med til at skabe en bestemt 

kontekst, hvor sprogbruget bliver genovervejet hos den enkelte: 

  

””Hvis man ikke kan se personen, så kan man altså godt svine den til?” 

Arthur ”Ja – i et computerrum gider man jo ikke råbe ”fuck dig” eller et eller 

andet, fordi så kan alle andre høre det, og så kan det også være at de siger ”hvad 

er der galt med dig?” eller et eller andet ”hvad er der dog sket?” eller sådan 

noget, så vil man hellere bare snakke for sig selv” 

”Hvordan kan det være?” 

Arthur ”Jamen fordi man ikke gider blive talt ned til, kan man sige. Det der med 

når andre kommer hen, som jeg sagde før, og spørger om hvad der er galt og 

sådan. Derhjemme kan man jo… Der er der jo ikke andre omkring en” 

Axel ”Ja, så det har ikke nogen konsekvenser hvis man bare sidder bag en skærm, 

- men det har det jo så alligevel – men man kan bare ikke mærke de 

konsekvenser”" (Bilag 1, s. 8 linje 14-26) 

  

Ovenstående uddyber yderligere, at informanternes sprogbrug afhænger af, hvilken social 

begivenhed de hver især befinder sig i. På samme måde beskriver positioneringsteorien, at de 

positioner man skaber for sig selv eller andre, ikke er fastlagte og dermed hurtigt kan skifte. De er 

altid til forhandling, da de mere specifikt bliver skabt ud fra den kontekst personen befinder sig i. 

Informanterne ytrer sig om, at de ikke har lyst til at bruge nedladende ord og sætninger, som ‘fuck 

dig’, i et åbent forum. Hvis de derimod sidder alene bag en skærm, menes det ikke at have de samme 

konsekvenser. Deres udtalelser påviser, at de foretrækker at sidde alene, hvor de kan undlade at tænke 
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over, hvad de siger samt konsekvenserne heraf. De tager et bevidst valg om at sidde hver for sig, 

selvom de er indbefattet med, at det kan fremprovokere et tydeligere nedladende sprog. 

 

I forlængelse af dette betegnes anonymiteten ligeledes som værende en utilsigtet vedvarende effekt. 

Et individ har lettere ved at anvende groft sprogbrug, hvis det ikke efterfølgende skal stå til ansvar 

for det - hvilket ikke sker, hvis det er i et online forum. Det anses hermed som en vedvarende effekt, 

da funktionen om at være anonym stadig skal være en mulighed og dermed ikke ændres på. En anden 

utilsigtet effekt, der følger med anonymiteten, kan være konsekvensen af, at der ikke skal oplyses 

eksempelvis alder. Dermed ved brugerne ikke, hvem de skriver med. Hvis alderen var oplyst på 

forhånd, ville brugerne måske tilpasse deres sprogbrug. Dette kan dog både anses for at være en 

vedvarende- og risikoeffekt. Vedvarende, da brugerne ikke selv har mulighed for at gøre noget. 

Samtidig kan det anses for at være en risikoeffekt, da det potentielt set kan ændres i fremtiden. 

Et andet irritament, der kan bevirke til et mere nedladende sprog er, hvordan spillet er bygget op, og 

ydermere hvilket spil, der bliver spillet. Forskellen på spillene har fremtrådt tidligere, i forhold til 

samarbejde og aggressioner. Mere specifikt på sprogbruget, er der bestemte spil, og herunder også 

funktioner i spillet, som er med til at påvirke gamerne, til at anvende et nedladende sprog. Dét, at 

spillets opbygning kan medvirke til et grovere sprog, kan vurderes til at være en utilsigtet effekt, som 

er noget skaberne ikke har taget højde for under udviklingen. Informanterne udtaler sig således: 

  

Arthur ”Ja, der bander man virkelig meget, hvis man dør. Da jeg spillede Fortnite, 

har jeg både lavet huller i væggen og smadret mit keyboard… Det er bare 

aggressioner. Man bliver nærmest psykisk syg i hovedet når man dør og så får man 

bare lyst til at smadre et eller andet fuldstændig hårdt… I Fortnite, hvis man dør, 

og man spiller sammen med sine venner, så skal man jo kigge på dem spille videre. 

I Counter Strike skal man måske max vente 2 minutter, man lever altså op virkelig 

hurtigt. Så bliver man heller ikke sur når man dør”  

(Bilag 1, side 5 linje 16-20 + side 6 linje 12-14) 

  

Fra ovenstående udtalelse, kan det uddrages, at især spillet Fortnite har en negativ påvirkning på 

informanterne. Spillets opbygning fremprovokerer følelser hos informanterne, som herfra kan have 

den konsekvens, at de skaber en nedladende kommunikation. Som udtalt opstår en følelse af at være 

psykisk syg, grundet de voldsomme frustrationer og udbrud spillet udløser. Her er det ud fra hvordan 
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spillet udvikler sig, at positionerne kan ændre sig og ikke sproget, der former positionerne. Dog vil 

sproget efterfølgende altid kunne ændre positionerne, da det aldrig er et lineært forhold. Når et spil, 

som Fortnite fremprovokerer disse negative følelser, og leder til et nedladende sprogbrug hos de 

enkelte spillere, kaldes det for den refleksive positionering, ifølge positioneringsteorien - personen 

positionerer sig selv. Hertil kan der argumenteres for, at det bliver efterfulgt af den interaktive 

positionering, da den enkeltes sprogbrug nemt kan påvirke de andre. De bliver hermed positioneret 

af hinanden. Informanterne bliver i interviewet spurgt om det har påvirket dem følelsesmæssigt at 

blive snakket grimt til i et spil, hvortil den ene svarer: “”Ja, jeg har prøvet hvor der var en der kaldte 

mig en so…”” (Bilag 1, side 3, linje 24). Her har en samtalestarter valgt at kommunikere på denne 

måde, hvilket efterfølgende er med til at danne positioner. En samtalestarter inde for gaming har altså 

en stor indflydelse, da det netop er deres ordvalg/metaforer, som aktiverer de værensformer, 

deltagerne opfatter sig selv i. Efter sådan en udtalelse, vil ytringer ofte have samme diskurs som 

samtalestarteren. Derfor må det siges, at gaming-miljøet er letpåvirkeligt. Det kan herudover 

uddrages, at den sociale kontekst for gamerne er en væsentlig faktor for deres sprog og position. 

Hertil har selve spillet også en vigtig betydning.  

 

Handling og konsekvenser 

Ifølge Anthony Giddens står en handling ikke alene, der er altid et formål med den. Agenten, i dette 

tilfælde gamerne, er ofte ikke bevidst om de konsekvenser en handling kan have. Dette betegnes 

derfor som endnu en utilsigtet effekt. En hyppig handling hos gamere, er udbrud mod andre. Hvis det 

ikke går efter individets eget hovede, bliver det til et nedladende udbrud mod en anden spiller. 

Handlinger, der bliver begået spontant uden, at konsekvenserne bliver gennemtænkt. Formålet med 

disse spontane handlinger, i form af udbrud, er at udtrykke sig klart overfor den pågældende mod- 

eller medspiller:””… Det er hvis nu der er en der laver noget godt, sådan virkelig godt, så kan man 

blive sur på den person, og sige alt muligt.”” (Bilag 1, s. 2, ll. 20-21). Arthur beskriver her, hvordan 

han kan komme til at sige alt muligt, når han ikke er tilfreds med situationen - fremstående som at 

han ikke når at overveje, hvilke konsekvenser det sure opstød kan have, før det er for sent. Dette sker 

ikke kun i et spil med venner og bekendte, konsekvenserne overvejes tydeligvis heller ikke ved spil 

med fremmede brugere. Informanterne nævner faktisk her, at det er nemmere at snakke grimt til 

fremmede:  
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””Selvom man ikke kender hinanden, så kan man godt være hård i sproget?” 

David: ”Det er nemmere at sige bandeord til folk, hvis man ikke møder dem til 

hverdag, så man jo godt sige… For hvis man ikke møder dem overhovedet resten 

af ens liv, så tør man jo godt at sige ”din ko” eller sådan noget”” (Bilag 1, s. 2, ll. 

16-18) 

  

Grunden til, at det er nemmere, viser sig at være den ikke eksisterende frygt, for at møde den 

pågældende fremmede person. Hvorimod et udbrud til en man kender, er noget man tænker over og 

i mange tilfælde fortryder. Denne person skal man se i øjnene igen, og der fremstår tydeligt at man 

ikke føler sig tilpas ved at se en i øjnene, som man har svinet til. De fremtidige konsekvenser, har 

altså større betydning for den enkelte gamer, hvis det er en bekendt person. Den dårlige samvittighed 

er ikke eksisterende ved en fremmed relation, hvorimod den fylder i et bekendtskab - en fremmed 

fremstår i denne handlingsovervejelse, som en uden følelser, og bliver ikke tænkt som ligemand, der 

skal behandles ordentligt - lige såvel som individets nære. Når den fysiske kontakt mangler, kommer 

medfølelsen og indlevelsen i et andet individ også til at mangle. Her er det igen, som tidligere nævnt 

i analysen, en skræmmende optakt til et samfund uden socialisering. Der kan dog heldigvis også 

opstå selvindsigt og fortrydelse, efter en ondartet handling: 

 

” ”Omvendt, har det så nogensinde påvirket jer følelsesmæssigt, hvis I selv kom 

til at svine en eller flere til i et online spil?” 

Arthur: ”… når David og jeg har spillet, så er vi kommet til det. Vi kan jo råbe ind 

i mikrofonen, så det gør ondt eller sådan noget. Det har vi tænkt over, og det var 

måske en fejl, vi lavede der. Vi har ikke gjort det lige siden.” ”  

(Bilag 1, s. 4, ll. 11-13).  

 

Arthur indrømmer her, at det kan være ubehageligt at svine andre til, eller gøre andre uacceptable 

ting. De har efter en spontan udført, sproglig handling, tænkt meget over konsekvenserne af den, da 

de selv ikke mente det var acceptabelt. Denne genovervejelse har ført til en lærestreg for dem selv - 

en læring i konsekvenser af deres egne handlinger.  

  

Overordnet har det altså betydning for gamerens handlinger, om de kender de andre medspillere eller 

ej. Gamerne har ofte en tendens til ikke at vurdere konsekvenserne ved deres sproglige handlinger, 
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hvis de ikke kender den anden spiller, da de ved, at de ikke skal møde personen ansigt til ansigt 

efterfølgende. Kender gamerne de andre spillere i forvejen er tendensen til, at de overvejer de 

sproglige handlinger og dens konsekvenser, og derfor ofte ikke snakker så grimt og hårdt til personer, 

de kender.  

 

Trin 4: Teknologiske systemer 
For at Discord kan betegnes som et teknologisk system, er det nødvendigt at analysere dens input-

proces-output. Hertil også hvilke delfunktioner, der indgår i teknologien. Dette er, da et system 

kategoriseres som “en sammensat hele” af flere artefakter. Det vil sige, at hvert artefakt har sin egen 

funktion, men når alle delfunktioner kobles sammen, udgør de en helhed, altså selve systemet. 

Inputtet kommer fra en gamer, der starter et spil eller en samtale på Discord. Herefter bearbejder 

programmet brugerens input og spillet samt samtalen kører. Afslutningsvis vil outputtet være spillets 

afslutning samt brugerens tilfredshed. Denne proces er professor De Vries anskuelse på et teknologisk 

system (De Vries, 2016). Der fokuseres altså på processen, der udgør et samlet system. For at dette 

system skal fungere i praksis, er der en liste af teknologiske artefakter, som indgår i handlingsforløbet. 

Disse artefakter danner tilsammen en helhed, der gør at Discord som platform fungerer. Først og 

fremmest skal der være internet. Internettet er et netværk af computere, hvor data kan sendes fra den 

ene computer til den anden. Når computere skal kommunikere med hinanden (Gyldendal, 2019a), så 

kræves det, at der er et netværk imellem, så dataene kan sendes tur/retur. For at fuldføre 

kommunikationen blandt forskellige teknologiske artefakter, kræver det, at der er en router imellem 

de pågældende netværk, der rummer informationen omhandlende, hvor dataene skal sendes hen 

(Gyldendal, 2019f.). Efterfølgende skal der være WiFi eller et netværkskabel. WiFi er det trådløse 

internet, der fungerer uden kabler og ledninger, og gør, at man som bruger kan tilkoble sig internettet. 

Netværkskabel er et kabel som forbinder router og det teknologiske artefakt, som gør at routeren kan 

levere internetforbindelse til et teknologisk artefakt. Ingen WiFi eller netværkskabel er lig med ingen 

internetforbindelse, hvilket er lig med ingen Discord. En netværksforbindelse er en nødvendighed for 

at benytte Discord, da det er en online platform - Discord fungerer kun når der er adgang til internettet 

(Stofa, 2019). Platformen giver også mulighed for at tilføje kontakter, således at man kan skrive samt 

tale sammen, imens man spiller. Det er altså ikke en forudsætning, at der spilles det samme spil, for 

at kunne kommunikere, og ydermere er der heller ingen begrænsning på, hvor mange der kan chatte 

i samme forum. Hertil er der også mulighed for at overføre vennelister til Discord fra andre platforme 

eller spil, således at der nemt og hurtigt kan kommunikeres med venner eller bekendte i Discord. I 
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forbindelse med dette er artefaktet, lydindgang/lydudgang i devices, en vigtig funktion. Dette er, da 

det muliggør, at gamerne kan føre en samtale med hinanden. Selve spillene er en indlysende artefakt, 

da det er dem hovedfokus ligger i, samt det der binder gamerne sammen. Det er derfor fællesskabet 

opstår, og det samtalerne primært drejer sig om. 
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Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af innovationen 
I nedenstående afsnit vil der blive diskuteret ud fra trin 6 i TRIN-modellen. Det er blevet vurderet, at 

afsnittet lægger mere op til diskussion end analyse. Afsnittets formål er at beskrive, hvilke drivkræfter 

samt barrierer, der er for udbredelsen af den online platform Discord.   

  

Motivationen for udbredelsen af platformen Discord hænger sammen med dets formål, om at være 

det teknologiske alternativ til analoge spil. Med dette menes der, at grundet gaming-kulturen er blevet 

så udbredt, er det nødvendigt at opfinde en digital platform, hvor gamerne kan kommunikere med 

hinanden. At de nu kan det, er en væsentlig fordel for hele gaming-kulturen, da det betyder at flere 

kan spille og kommunikere med hinanden - og at det er let tilgængeligt for alle. Drivkræften bag 

Discord er at det skal være let tilgængeligt at kunne spille og kommunikere med hinanden samtidig 

(Discord, 2019d). Tanken bag dette, er i sig selv et godt initiativ, samt et relevant produkt for 

gamerne. Det er også tydeligt, at skaberne bag Discord, har haft en god intention om at skabe et forum 

for gamere, hvor der er fokus på sammenholdet og god kommunikation. Men når man skaber dette, 

åbner man også op for den mulighed, at kommunikationen kan gå i den forkerte retning. Der kan 

argumenteres for, at de ikke har taget højde for utilsigtede effekter, i forhold til det sociale, når der 

ikke er en form for overvågning eller blokering for upassende kommunikation. Da en stor del af deres 

brugere er unge mennesker, burde der vel være en slags overvågning? Det bliver naturligvis gjort 

klart, at anvendelsen af Discord, er under eget ansvar. Samtidig er deres kerneværdier at skabe et 

sted, som samler mennesker med samme interesse, og herved kan dele den på en positiv måde gennem 

kommunikation. Burde de så ikke have inkorporeret en teknisk funktion, der netop opretholder denne 

kerneværdi, og dermed sørger for, at deres brugere ikke bliver udsat for upassende kommunikation? 

En sådan funktion er ikke noget, der vil forandre deres koncept, eller være en barriere for en 

udbredelse af platformen – tværtimod kunne det måske skabe mere tryghed for brugerne, samt give 

dem endnu mere positiv omtale i form af, at det er et forum med positiv kommunikation. Hvis der 

skal ske en ændring i forhold til dette, er det nødvendigt at vurdere om ansvaret ligger hos brugeren 

selv, eller hos Discord. Der kan argumenteres for, at en mulig løsning på problemet, ville være hvis 

Discord udviklede en form for blokering af negativ kommunikation, frem for at lade ansvaret være 

hos den enkelte bruger. Forsigtighedsprincippet, ville også være relevant at undersøge, for skaberne 

bag Discord, hvis de skal overveje en forbedring i forbindelse med en udbredelse. Dette princip 

forbindes egentlig med trin 3. Men da det netop drejer sig om, at vurdere om en utilsigtet effekt gavner 

mere end det skader, er det relevant at tage op til diskussion. Det kan anbefales til udbredelse af 
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Discord, at der bliver vurderet hvorvidt chikane samt negativt sprogbrug bliver anvendt, og hertil 

hvor meget det skader i forhold til gavner. Hvis deres hovedfokus netop ligger i, at det skal være et 

sted med sammenhold og fælles interesse, ville det vel kun være en positiv ændring at tilføje en 

overvågning af sproget? En anden vinkel er, at platformen Discord i bund og grund er et godt 

supplement til gamere, i og med at denne kultur udbredes løbende. Det er endda også blevet 

kategoriseret som en sport med mange tusinde tilskuere. Derfor kan det være vanskeligt at finde 

barrierer for denne udvikling. En mulig barriere i fremtiden, kunne være, at der ikke er en 

aldersgrænse, og hertil også overvågning. Da mange af brugerne er unge mennesker, kan forældres 

involvering anses for at være en barriere, hvis de mener at børnenes sprogbrug ændrer sig i en negativ 

retning. Yderligere hvis børnene bliver udsat for chikane, og dermed involverer forældre, der måske 

vil udelukke deres børn for brugen af denne platform. Discord er generelt et positivt produkt som 

supplement til gaming, men det burde tages til overvejelse, om der mangler en overvågningsfunktion 

i forhold til sprogbruget.  
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Teknologiens fremskridt  
Der vil i de to nedenstående afsnit blive diskuteret teknologiens fremskridt i forbindelse med 

kommunikationsteknologier samt den stigende individualisering, som er resultat af nutidens 

informationssamfund. 

 

Teknologiens fremtræden, og herunder konstante udvikling, har gjort, at nutidens generation er yderst 

teknologibevidste. Vi lever i et digitaliseret samfund, hvor alt fra sociale ydelser til dagligvareindkøb, 

kan gøres over en computer eller smartphone, frem for i fysisk tilstand. 

Kommunikationsmulighederne har ligeledes oplevet en stigende vækst. Adskilt af tid og rum, er der 

de sidste årtier blevet udviklet kommunikationsteknologier, som gør det muligt at kommunikere med 

hinanden uanset, hvor i verdenen man befinder sig. Det er blevet populært, at både den primære og 

sekundære socialisering foregår online, og at ven- og bekendtskaber bliver plejet gennem 

kommunikationsteknologier. Der er gennem vores analyse blevet analyseret på, hvordan sprogbruget 

har udviklet sig til at kunne fremstå som værende ubehagelig, når det kommer til at kommunikere 

gennem online platforme, såsom Discord. Om dette skyldes, at skærmen fremstår som beskyttelse, 

argumenterer David for, da han under interviewet nævner, at ”Det er nemmere at sige bandeord til 

folk, hvis man ikke møder dem hver dag[...]” (Bilag 1, s. 2, ll. 16). Lignende nævner Peter Dalsgaard, 

der er lektor i interaktionsdesign ved Aarhus Universitet, i en artikel, skrevet på Videnskab.dk:  

”[...]Det er sandt, at der står mennesker bag udviklingen af nye teknologier, men samtidig lader 

mange almindelige brugere – bevidst eller ubevidst – teknologien influere og kontrollere deres 

adfærd og selvforståelse.” (Videnskab.dk, 2019, ll. 42-44) 

 

 Der kan ud fra ovenstående citat argumenteres for, at teknologien har en indflydelse på den enkeltes 

adfærd. Det ses ofte på sociale medier, såsom Facebook og Instagram, at der bliver delt holdninger 

og meninger, som skaber diskussion blandt samfundets borgere. Hvis de delte opslag indeholder 

politiske holdninger, ses der ofte tendenser til, at folk kommenterer nedladende, truende og generelt 

ubehageligt, som indirekte kan påvirke individer som indgår i den pågældende situation. Endvidere 

kan der argumenteres for, at det ligeledes foregår på de online gaming platforme. Her kan brugerne 

nemlig frit gennem, eksempelvis Discord, begå sig som ønsket, uden at det har reelle konsekvenser, 

grundet et manglende filter, der analyserer på de ord, som der bliver postet i tekst- eller talekanalen. 
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Individualisering 
Gaming-kulturen har udviklet sig drastisk over de sidste par år, og et spil som Fortnite har 

eksempelvis 250 millioner online brugere (PC Gamer, 2019). Online gaming er blevet en ny social 

arena, som er begyndt at dominere verden over. Det er en anden form for socialisering, hvor individer 

kan være sammen uden at være fysisk til stede, i samme lokale. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, 

om denne form for socialisering er lige så gældende og nødvendig, som fysisk nærvær. Én ting er, at 

fællesskabet ved at mødes på fodboldbanen for at spille fodbold er blevet udskiftet med, at man i 

stedet mødes på Discord og spiller sammen. Dette fører til en form for isolation, da samværet foregår 

online i stedet for fysisk. Under senmoderniteten er der sket en individualisering blandt mennesker, 

hvilket resulterer i, at individet i større grad træffer sine egne valg, og herunder distancerer sig fra 

tidligere traditioner (Gyldendal, 2019d). Traditioner kan forstås i bred forstand, og kan være alt fra 

værdier, der er passeret ned i generationer til sædvaner, der er genereret i hjemmet (Gyldendal, 

2019b). Sædvaner i hjemmet kan blandt andet være en spilleaften i form af analoge spil, såsom 

matador eller ludo, hvor man som familie eller venner sidder samlet omkring spillet, og derved 

socialiserer sig. Her ses der dog en tendens til, at især unge, vælger at prioritere at spille med vennerne 

online, frem for at mødes og være sammen i fællesskab. 

Men er individualiseringen negativ i den forstand, at sociale interaktioner foregår gennem 

kommunikationsteknologier og ikke analogt? Og er der konsekvenser ved, at individer prioriterer at 

’hænge ud’ online frem for, at lave aktiviteter, hvor de er fysisk til stede? Én ting er, at fysisk motion 

bliver nedprioriteret og erstattet med online træning i form af at øve sig på det pågældende spil - men 

opnår man som individ de samme værdier som man ville gøre, hvis man eksempelvis sad i et fælles 

computerlokale og spillede, frem for at sidde alene og isoleret fra omverdenen? Informanterne 

påpeger under interviewet, at de foretrækker at sidde derhjemme og spille grundet, at udstyret er 

bedre, end hvad der bliver tilbudt på diverse fritidshjem. Der er i den forstand en stor adskillelse af 

tid og rum, da de sociale interaktioner ikke behøver at foregå i samme rum mere. Dalsgaard nævner, 

i den før påpegede artikel, følgende: ”[...] vi ser i dag en gryende erkendelse af, at vores samvær, 

tanker og handlinger er gensidigt betinget af teknologi.” (Videnskab.dk, 2019, ll. 37-38). Her 

argumenterer han altså for, at teknologien er en betingelse for den måde, som individerne begår sig 

på og at vi indirekte lader teknologien styre den måde, som vi opfører os på. Dette stemmer overens 

med handlingsbegrebet, da de handlinger vi begår, er betingelser for nye handlinger, og at der 

herunder findes konsekvenser af disse pågældende handlinger. Hvis det er foretrukket at sidde isoleret 

i eget hjem, bag skærmen og spille, er der så en større tendens for at bruge et hårdere sprogbrug, 
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grundet den beskyttelse som skærmen giver? Dalsgaard udtaler senere i artiklen ”[...] Vi må opøve 

vores evne til at forstå, hvordan teknologien påvirker os, og hvordan den relation kunne være 

anderledes.” (Videnskab.dk, 2019, ll. 65-66). Der skal implementeres en form for digital dannelse, 

når det kommer til, hvordan man begår sig online, så den stigende individualisering i nutidens 

informationssamfund, kommer til at have en positiv effekt på individerne. Spørgsmålet er endvidere, 

om individualiseringen kan føre til en følelse af gruppepres fra fællesskabet, hvis unge prioriterer at 

mødes online frem for en fysisk lokation. Dette skal forstås i den forstand, at det ikke nødvendigvis 

er alle i en social gruppe, som finder gaming interessant. De ønsker dog stadig at indgå i den sociale 

arena, hvor de andre i fællesskabet befinder sig. Dette kan yderligere føre til, at individer bliver 

underlagt et vis pres for at kunne deltage i interaktioner med de andre. Her opstår der altså en 

dominoeffekt, da gamerne påvirker hinanden og sproget indprenter sig. Lignende nævner Dalsgaard: 

 

” ”[...] Når teknologien i stigende grad påvirker vores tanker og handlinger, må vi 

opøve vores evner til at forme den, så vi ikke udelukkende er underlagt de rammer, 

som andre udstikker.” ” (Videnskab.dk, 2019, ll. 67-68).  

 

Teknologien, der i dette tilfælde er Discord på de forskellige teknologiske artefakter, giver 

muligheden for, at man som gamer kan gøre hvad man vil, uden ideen om, hvilke konsekvenser 

handlingerne fører til. I dette tilfælde, fører de til det grove sprogbrug. 
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Observations diskussion 
Der er flere relevante faktorer, der spiller ind, hvis der skal laves en sammenligning af den indsamlede 

empiri, og herunder en validitetundersøgelse af Vallensbæk Netcafé og Vangede Fritidscenter. Som 

beskrevet under metodeafsnittet, så blev der gjort brug af observationer til indsamling af empiri. 

Observationerne fandt sted på henholdsvis en netcafé, en fritidsklub og i en E-sports klub. Formålet 

var, at der skulle laves passive og skjulte observationer, for at kunne observere det sprogbrug, som 

blev brugt blandt gamerne. Intentionen var at bruge alle tre observationer til at danne grundlag for 

det interview, som senere hen blev holdt i forbindelse med online sprogbrug.   

  

Problematikken ved ovenstående var, at alderen strakte sig fra 12 år på fritidshjemmet og helt op til 

18-19 år på netcafeen. Dette udgør en til dels stor fokusgruppe, hvor validiteten ville blive påvirket, 

grundet det store spænd i alderen. Derudover ville reliabiliteten sandsynligvis også blive påvirket, da 

det ikke var garanteret, at empiriindsamlingen ville være tilstrækkelig i forhold til, hvad vi havde 

ønsket fra start af. Forudsætningen lød på, at jo ældre gamere, jo mere beherskede i sproget. Dette 

var dog ikke tilfældet, da der under observationen på Vallensbæk Netcafé blev råbt ord som ”fuck 

dig”, ”bøsse” og ”fucking pikhoved”. Som Arthur nævner under interviewet, så er det blot 

aggressionerne, der gør tendensen til grove formuleringer muligt, men er det i virkeligheden bare 

generationen der har tilpasset sig et sprogbrug, som der tydeligvis ikke bliver censureret i hverken 

film, serier eller på sociale medier? Er det derfor, at groft sprogbrug allerede kan ses i en tidlig alder? 

Discord-platformen tillader, at man som 13-årig kan oprette sig som bruger og derved blive udsat for 

den hårde tone, i en relativ ung alder, og efterfølgende indprente det, til videre brug. Ligger problemet 

rent faktisk i, at aldersspændet er for bredt, og at unge teenagere får inspiration til bandeord og en 

hård tone gennem ældre gamere?  
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Projektets metodevalg   
Dette afsnit er projektets refleksion over de benyttede metoder. Afsnittet vil diskutere validering, 

fordele og ulemper ved observation og interview. Der vil derudover blive inddraget andre metoder, 

som bedre alternative metodevalg til nærværende projekt.  

 

Det må konkluderes at nærværende projekt har haft nogle bump på vejen, i forhold til indsamling af 

empiri, hvilket selvfølgelig har udløst frustrerende perioder. Det kan ske, men hvorfor sker det? 

Hvilket projektemne blev valgt fra start af, og hvilke metoder blev valgt til at komme nærmere dette 

projektemne? 

 

Dette projektemne startede med en interesse for mobning, herunder sproget som fører til mobning.  

Dette førte til en interesse for sprogbruget i gamerverdenen, og endte ud i et projekt som ikke 

inddrager begrebet mobning. Allerede her er et velkendt projektemne, blevet til et mindre kendt 

projektemne. Med dette menes der, at der findes langt mere skreven litteratur og undersøgelse 

indenfor mobning – end der gør indenfor gaming. Emneskiftet gjorde altså udfordringen i 

nærværende projekt større – i og med at der er begrænset litteratur, som ses relevant til dette 

projektemne. Det betyder ikke, at det på nogen måde har været et forkert emnevalg, det betyder 

derimod, at det er blevet til et projekt med en omfattende diskussion. Det kan nemlig diskuteres om 

hvorvidt projektets valgte metoder, er de oplagte og relevante metoder at bruge, lige netop til studiet 

omhandlende sproget i gaming-kulturen.  

 

De metoder som er gjort brug af, har været metoder som har undersøgt problematikken udefra. Der 

er blevet observeret og udspurgt personer som kendetegner dem selv som gamere, med fokus på deres 

sprogbrug i den online verden. Det er så her spørgsmålet, om hvor stort et indblik disse undersøgelser 

giver, nu når det netop foregår online. Hvordan kan man undersøge noget online, når man ikke selv 

er med i det aktuelle online forum? Ja, det kan man godt ved at benytte sig af observationer og 

interviews, det er bare ikke det størst tænkelige indblik disse metoder giver. Nærværende projekt er 

selvfølgelig et bevis på, at man godt kan få indsamlet empiri omkring emnet, selvom man ikke er i et 

online forum. Projektet kan samtidig kategoriseres som et projekt med meget begrænset empiri. Det 

kan hermed konkluderes, at metodevalget kunne have været et anderledes. Et metodevalg i starten af 

projektet ville kunne have ført til andre, måske mere relevante, undersøgelser af det aktuelle emne. 

Det er dog begrænset om hvor langt henne i et projekt at en metodeændring kan ske.  
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Man kan dog alligevel blive ved med at spørge, hvordan metoden Virtuel etnografi ikke har fanget 

opmærksomhed i dette projekt, før det var for sent. Når projektemnet er virtuelt i sig selv, hvorfor så 

ikke gøre brug af en virtuel etnografisk metode. Efter et kendskab til denne metode, er der reflekteret 

over hvilken anden form for empiri den kunne have givet projektet. Her kunne man have siddet som 

deltagende bruger i et online spil, og været aktiv på platformen Discord parallelt med spillet. Den 

ville reelt set give det empiri, som er forsøgt indsamlet gennem observationer i nærværende projekt. 

Her forudsås det, at observationer på netcaféer og andre former for spillesteder, kunne give et indblik 

i kommunikationen og stemningen generelt. I refleksion til Virtuel etnografi, tør det godt at påstås at 

denne metode ville have været et bedre værktøj at benytte, i forhold til ønskede indblik.  

 

Projektet har som førnævnt ikke nået at benytte sig af den ovenstående metode, men har til gengæld 

brugt meget tid på observationer. Det er lige før det kan kaldes overflødige observationer, eller ‘spild 

af tid’ - men så alligevel ikke. Det er selvfølgelig hverken overflødigt eller spild af nogen tid, for det 

har været ren læring. Det kan dog betegnes som uheldigt, nu at kunne indse og reflektere over, hvor 

meget brugbart empiri der kunne have været muligt at indsamle, med et andet metodevalg. Der er 

blevet brugt meget tid på planlægning og udførelse af observationerne, i forhold til interviewet. Den 

centrale empiri i nærværende projekts analyse, udgøres af et enkelt fokusgruppeinterview. Hvis 

observationernes ‘overflødighed’ var blevet opfattet tidligere i processen, ville tiden kunne være 

brugt på andre undersøgelser. Herunder kunne tiden været gået til flere interviews - både individuelle 

og fokusgruppeinterviews. Et enkelt fokusgruppeinterview kan ikke vurderes til at være et omfattende 

billede af et bredt emne som gaming. Projektets analyse er altså lavet ud fra kun tre individers 

oplevelser og erfaringer - hvor man kunne have haft flere interviews, for at kunne stille forskellige 

oplevelser op imod hinanden. Der er blevet undersøgt hvad der skulle undersøges - men 

undersøgelserne kunne have været langt mere omfattende og nøjagtig. Informanterne blev udvalgt ud 

fra målgruppe og interesse, men også på baggrund af et skolemøde de havde været igennem, 

omhandlende grimt sprog. Dette møde vakte stor interesse, da det startede en forventning om at deres 

grimme sprog, kom hjemme fra gamingværelserne. Under interviewet kom det dog frem at det 

grimme sprog og skolemødet, ikke havde sammenhæng med gamingen hjemmefra. Informanterne 

havde heldigvis alligevel en selvindsigt i deres grimme sprogbrug under online gaming. Selvom 

udgangspunktet og forventningen bag interviewet, ikke var sand - endte det med et godt resultat, i 

form at brugbar empiri.  
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Fravalget af en undersøgelse med spørgeskemaer, er begrundet i videnskabsteorien. Ud fra projektets 

videnskabsteoretiske afsæt, er spørgeskemaer ikke en relevant undersøgelsesmetode. Hvis 

spørgeskemaer skulle benyttes, som en del af dette projekts metode - ville det være et projekt som 

havde to videnskabsteoretiske afsæt, parallelt gennem projektet. Dette føler projektgruppen bag 

projektet sig ikke kompetente nok til, i et 3. semesterprojekt.  
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Konklusion  
Projektets teoretiske grundlag er med et socialkonstruktivistisk afsæt, der netop fokuserer på sociale 

sammenhænge og sprog. Det har derfor været relevant at anvende Giddens og positioneringsteorien, 

da de har belyst projektets temaer. Det har hermed været en styrke at teorierne har bidraget til at 

understøtte projektets egen indsamlede empiri, samt givet forkundskaber til emnet. 

Positioneringsteorien har overordnet set givet en forståelse for, hvordan positioner opstår og udvikler 

sig under gaming i forbindelse med sprogbruget. Ydermere har Giddens begreber om handling og 

adskillelse af tid og rum bidraget til at give en bedre forståelse af gamerne i det senmoderne samfund.  

 

Projektet blev åbnet op med en interesse for sprogbruget i gamerverdenen - hermed et formål om at 

få et dybere indblik i emnet, ved hjælp af de benyttede kvalitative undersøgelser. Dette førte til en del 

indsamlet empiri - i form af observationsnotater og et fokusgruppe interview. Da projektet har gjort 

brug af metode analyse og genovervejet metoderne kritisk, er det kun en lille del af empirien som er 

blevet benyttet. Formålet med undersøgelsen er hermed nået - men i et begrænset omfang.  

 

Efter en teknisk analyse af den online platform Discord med inkluderet chat, er der skabt et kendskab 

til dens funktioner med tilhørende konsekvenser. Dette kendskab samt mødet med projektets 

informanter støtter op omkring påstanden i nærværende projekt. En påstand om, at gaming på en 

online platform, influerer et individ til et nedladende sprogbrug. Dette er resultatet af, at man i 

gældende situationer, sidder isoleret bag en skærm. Her befinder sig altså ikke andre, kan bevidne 

hvilke ord eller sætninger det pågældende individ får sendt afsted til et fælles forum. Et forum der 

kunne have given gavn til nærværende projekt, hvis det var erfaret, mere end hvad det er. 

Nærværendes projekt har benyttet sig af metoder, som kun har kunne undersøge feltet udefra. Hvilken 

har konsekvensen af det ovenstående begrænsede empiri. Det kan ud fra analysen og diskussionen 

heraf konkluderes, at der er tendenser til et groft sprogbrug, lige så snart gameren ikke kommunikere 

analogt med en modspiller. Dét at kommunikationen foregår online, herunder over Discord, gør en 

gamer mere tilbøjelig til at have aggressionsudbrud, hvoraf det kan resultere i nedladende og stødende 

kommentarer, da der ikke er direkte kontakt med modspilleren. Arthur, Axel og David pointerer, at 

disse handlinger bliver begået ubevidst og at det skyldes adskillelsen af tid og rum, samt 

anonymiteten, der forekommer ved brugen af online platforme, såsom Discord.  
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Afslutningsvis kan det konkluderes at en betydningsfuld utilsigtet effekt ved Discord, er den 

manglende overvågning. En overvågning ville mindske brugernes valg om at kommunikere 

nedladende, og dermed skabe en uacceptabel dialog. På denne måde ville sprogbruget i gaming 

adskille sig mindre fra sprogbruget i en analog dialog.   
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