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GAMING

LAD PIGERNE
KOMME IND I
COMPUTERSPILSBRANCHEN

SIDERNE HER ER ET
SAMARBEJDE MELLEM
HOVEDBIBLIOTEKET OG
ÅRHUS STIFTSTIDENDE
OM FORMIDLING AF GAMING
OG COMPUTERSPIL.
Bibliotekets gamingeksperter står klar med gode
råd og svarer på spørgsmål
på stiften.dk, mens det her
på siden handler om
anbefalinger, nyheder,
klassikere, interviews med
interessante gamingaktører og spændende
vinkler på gaming.

Pigerne skal ind i
computerspilsverdenen,
så de selv kan være
med til at forandre den,
mener spilforsker fra
Södertörn University
Af Lisbeth Overgaard Nielsen, projektleder
loniel@aarhus.dk

Computerspilsbranchen bærer ofte
præg af, at det er mændene, der dominerer spilverdenen. Det mener
Annika Olofsdotter Bergström, spilforsker ved Södertörn University,
at der skal gøre noget ved. Sammen
med et team af unge, kvindelige spiludviklere har hun været med til at
lave den workshop for muslimske piger, som er beskrevet her på siden.
Vi har spurgt Bergström, hvorfor pigerne skal ind i spilbranchen og om
de (virkelig) skal have hjælp til det.
Kan du fortælle lidt om baggrunden for workshoppen? Hvad motiverede jer til at lave den?
»Jeg har længe interesseret mig
for, hvordan spil for muslimske piger kan se ud, og da jeg mødte Andrea Hasselager og Nevin Eronde
besluttede vi, at muslimske piger
kunne være en interessant målgruppe at arbejde med. Ikke mindst fordi
de repræsenterer en anden kultur
og ofte også er opdraget anderledes (strengere) end vestlige piger på
samme alder. Det handler om at afmystificere muslimske piger og få
deres historier frem og lade dem udtrykke sig eftersom de lever i et moderne samfund.«
Er der behov for piger i computerspilsbranchen?
»Ja, på den måde at kvinder bidrager med deres perspektiv og deres historier, og de kan lettere gå
kritisk i dialog med den mandlige
norm, som råder i spilverdenen. Jeg
mener, at kvinder skal have samme
muligheder som mænd til at lave
spil ud fra deres egne vilkår og perspektiv. Også for at spilmediet kan

blive et ligeså bredt og facetteret kulturelt udtryk, som de øvrige medier
er.«
Er det nødvendigt med særlige tiltag til piger indenfor spilverdenen?
»Jeg tror, at det er nødvendigt at
nuancere, hvad der er kvindeligt og
hvad der er mandligt. Det er så let
at tænke spil for piger sammen med
noget lyserødt, hvor det handler om
dyr eller børn. Men jeg tror, at vi
skal skabe en neutral zone, hvor vi
kan tale om individet og dets styrke
i stedet for hele tiden at fokusere på
køn.«
»Der er så mange spil, der havner
i stereotyperne: mandligt/kvindligt, godt/ondt, vestligt/østligt i stedet for at skildre nuancerne og karakterernes personlighed. Alle de
krigs- og actionspil, der skildrer vesten som de gode og østen som det
onde og som terroristernes område.
Spil burde i stedet indoptage andre
mediers mangfoldighed og skildre
mere forskellige virkeligheder end
de, som er repræsenteret i dag. Spil
har et enormt potentiale til at udvikle mennesker og til at påvirke dem
til at skabe forandringer, og det bør
udforskes mere gennem det at lade
andre historier end de gængse komme frem.
Kan computerspilsudvikling bruges
som et integrationsværktøj?
»Her tænker jeg ikke kun, at disse piger skal integreres i det danske
samfund, for det er de måske allerede, men ligeså meget at danskerne
kan have godt af at blive integreret i
andre verdener end vores egen. Lære at se verden fra et andet perspektiv end det traditionelt vestlige.«
»Spil er opbygget på handlinger
og regler, og det kan man udlede meget af, når det gælder om at få mennesker til at tænke og handle på nye
måder for at skabe refleksioner, der
leder til nye handlinger. Spil har så
stort et potentiale, som ikke er undersøgt endnu, fordi det stadigvæk
betragtes som et tidsfordriv. Det er
ikke forkert i sig selv, men man skal
være opmærksom på, at man også
kan bruge spil som værktøj i forskellige sammenhænge til at påvir-

ke eller undersøge nye situationer.
Indenfor spilfeltet Serious Games
undersøger man ganske vist spil,
der har et formål udover det at underholde (www.seriousgames.org/),
men det som jeg er kritisk overfor
er, at man ikke skaber spil ud fra de
personer, der lever i de konflikter,
spillene udgår fra. Hvis man skal arbejde med spil, der skal forandre noget, så tror jeg, at man skal arbejde
med de mennesker, der oplever det,
man vil skildre. Det er præcis det,
vi forsøger at gøre i og med, at vi laver workshops med arabiske piger.
Her anvender vi metoden participatory game design (brugerne inddrages i udviklings- og designprocessen, red.).«
Hvilke fremtidsperspektiver ser du
for computerspil(sudvikling) i forhold
til piger/kvinder?
»Jeg tror, at det er nødvendigt
med flere initiativer til at opmuntre kvinder til at komme ind i spilverdenen og trodse mandedominansen, og det er ikke helt nemt, da man
som kvinde ofte oplever at blive sat
i bås. Der findes mange fordomme
om kvinder, når det gælder spil. Alle skoler burde beskæftige sig mere med spil som en kreativ indgang
til det tekniske felt for at få pigerne
med på det »tekniske tog«.
»Det er også vigtigt at spiluddannelserne og spilbranchen aktivt arbejder for at få flere piger ind. I Sverige er der et igangværende initiativ,
Geek girl, hvor piger indenfor det
tekniske område mødes og netværker og afholder konferencer og seminarer: geekgirlmeetup.com. Det
er vigtigt at vise pigerne, at de kan
få adgang til branchen og til at lave
deres egne spil. Der findes mange piger i Sverige, der blogger om spil og
skriver om spil, så skridtet til at begynde at lave spil burde ikke være
så stort.«
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Blog: mylifeasnerd.blogspot.com

Læs mere om svenske spilerfaringer.

!WORKSHOPPEN
{ Det samlede team bag
workshoppen består af:

{ Nevin Eronde, lyddesigner
{ Annika Olofsdotter Bergström, spilforsker
{ Andrea Hasselager, spildesigner
{ Linda Randazzo, programmør
{ Alex Mariner, grafisk designer
{ Rilla Khaled, forsker fra IT-universitetet
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Spil som integration
Ser spil lavet af piger
anderledes ud? Og hvad
med spil lavet af piger,
der har en anden kulturel
baggrund end dansk?
Af Andrea Hasselager
andrea@playandgrow.dk

I år var et af temaerne til Nordic
Game Conference det voksende arabiske marked indenfor spilbranchen.
Det satte tankerne i gang hos os, fordi
vi arbejder med spiludvikling. Hvordan skaber man spil til det arabiske
marked? Skal historierne være anderledes? Kan man få pigerne på banen?
Og er der ikke behov for nye historier
i en spilverden – og det gælder ikke
mindst den arabiske verden – der er
domineret af et mandligt perspektiv?
Vores nysgerrighed i forhold til
spiludviklingens vilkår i den arabiske verden og blandt kvinder fik os til
at gå sammen i et team. Vi syntes, at

der manglede initiativ til at få fler
ger og kvinder ind i en verden, de
langt overvejende mandsdominer
besluttede at afholde en 3-dages w
shop med 10 piger fra den Arabis
Private skole på Nørrebro.
Vi tænkte, at det kunne være i
ressant at tage fat i denne målgru
og inspirere dem til at have det sj
med teknologi og design.
Vi tog kontakt til Den Islamisk
biske Privatskole, hvor vi hurtigt
en god dialog med rektoren, der v
stor interesse i at etablere et sam
de. Ideen med workshoppen blev
senteret for en gruppe af 8. klasse
ger, der tog rigtig godt imod ideen
var med på at deltage i en worksh

Panik og glæde

Vi begyndte workshoppen fredag
gen. Pigerne blev opdelt i to grup
der hver gik i gang med at brains
me over ordet ‘hjem’. Eftermidda
gik med en introduktion til spilpr
grammet Game Maker.
Lørdag morgen gik pigerne i g
med deres opgaver som henholds

