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Útdráttur 

Viðhorf til tölvuleikja hefur breyst frá því að þau voru eingöngu á færi fagmanna til þess tíma 

er þeir urðu almennings eign sem finna má á flestum heimilum. Rannsóknir á áhrifum 

tölvuleikja á hegðun og hæði byggja á rannsóknum á peningaspilun. Ekki er samkomulag um 

orðið fíkn innan sálfræðinnar og talað þess vegna frekar um óhóflega tölvuleikjaspilun. 

Tilgáta ritgerðarinnar er að innan nýrra leikja séu meira magn verðlauna- og 

refsingareiginleika sem spilarar forðast. Skoðaðir voru fjórir tölvuleikir sem voru athugaðir út 

frá skilgreiningum sem King, Delfabbro og Griffiths gerðu árið 2010. Leikirnir voru spilaðir 

og spilunin tekin upp og svo athugað hversu mikið af styrkjum og refsingum birtust í 10 

mínútna spilun. Leikirnir höfðu svipað magn af styrkjum og refsingum þegar að sambærilegir 

styrkjar og refsingar voru taldir en þegar allir styrkjar og refsingar voru taldir var meira magn 

jákvæðra styrkja innan yngri leikjanna. Greinilegur munur er á verðlaunum og refsingum 

innan yngri og eldri leikja. Áhugavert er að sjá hvernig yngri leikir hafa flóknara 

styrkingarkerfi sem gefur framleiðandanum meiri stjórnun á upplifun spilarans og getur gert 

breytingar í gegnum netið ef hann er að missa viðskiptavini. Nýrri leikir hafa fleiri jákvæða 

styrki og eru þar með líklegri til að leiða til þess að spilari missi tímaskyn sem getur leitt til 

óhóflegrar spilunar. Foreldrar þyrftu að kynna sér rannsóknir á þessu sviði til að gera sér 

betur grein fyrir hvað barn þeirra er að gera og takast á við og hvaða áhrif það hefur á barn. 
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Þegar fyrstu tölvurnar komu fram var viðhorf til þeirra allt annað en það er í dag. Aðallega 

var litið á þær sem vinnutæki sem væri aðeins á færi fagmanna að nota. Tölvur í dag eru 

algeng eign á flestum heimilum og eru tölvuleikir og tölvur eitthvað sem er á allra færi.  

Tölvuleikjaiðnaðurinn hefur þróast mikið á síðustu áratugum og var í upphafi áhugamál 

lítils hóps forritara. Forritun á þessum tíma snérist aðallega um að keyra af stað forrit og sjá 

hvort hægt væri að gera þau betri með smá breytingum. Viðhorf til tölvuleikja var svipað og 

til tölvunnar eða að þetta væri eingöngu á færi sérfræði forritunarhóps (Haddon, 1988). Fyrsti 

tölvuleikurinn er talinn hafa verið búinn til 18. október 1958 af William Higinbotham til þess 

að gera skoðunarferðir á rannsóknarstofu hans áhugaverðari. Leikurinn samanstóð af 

einföldum ljósum og strikum sem hægt var að hafa áhrif á með fjarstýringu (Brookhaven 

National laboratory, e.d.). 

Tölvuleikir voru fyrsta tegund hugbúnaðar fyrir tölvur sem var seldur á almennum 

markaði og voru spilakassar fyrsta tegund tölvuleikja sem komust í almenna dreifingu. Fyrstu 

áhyggjur af tölvuleikjum í Bandaríkjunum komu fram árið 1970 sem mótbára við 

tölvuleikjaspilakassa. Orsök þessara áhyggja var að ungt fólk væri að eyða mikið af tíma 

sínum í tölvuleikjaspilakössum. Tölvuleikjaspilakassar á þessum tímum voru í sérgerðum 

spilasölum og þurfti að borga í tölvuspilakassann til þess að spila leikina. Þrýstingur þessara 

mótmælahópa varð svo mikill að landlæknir Bandaríkjanna gaf út yfirlýsingar um að 

tölvuleikjaspilakassar gætu verið ávanabindandi og hættulegir börnum. Mótmælin voru samt 

með svipuðu móti og þegar að aðrar tækninýjungar komu á sjónarsviðið, svo sem kvikmyndir 

og sjónvarpstæki. Þetta er merkilegt fyrir þær sakir að þarna var fyrsta skipti þar sem að sagt 

var að tölvuleikir gætu verið ávanabindandi (Haddon, 1988). 

Leikjatölvur tóku stökkið úr spilasölum inn á heimili árið 1972 þegar fyrsta 

heimilisleikjatölvan kom á markaðinn. Um 30 tölvuleikjafyrirtæki höfðu verið stofnuð árið 

1976 og markaðurinn þar með orðinn raunhæfur sem fjárfesting. Ein mesta breytingin sem 
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varð á þessum markaði var árið 1976 þegar fyrsta heimilisleikjatölvan kom á markaðinn sem 

var með skiptanlegum forritum. Áður fyrr höfðu heimilisleikjatölvur aðeins haft innbyggða 

leiki sem ekki var hægt að skipta um. Með þessu varð til breyting á 

heimilisleikjatölvumarkaðinum. Annarsvegar voru það fyrirtæki sem framleiddu vélbúnað og 

hinsvegar fyrirtæki sem framleiddu hugbúnað fyrir vélbúnaðinn (Haddon, 1988). 

Frá upphafi hafði markaðurinn fyrir heimilisleikjatölvur farið vaxandi og tekjurnar líka en 

árið 1984 varð hrun á heimilistölvuleikjamarkaðinum og mörg fyrirtæki urðu gjaldþrota. Nú 

til dags hefur markaðurinn aftur náð sér og eru aðallega þrjú fyrirtæki sem framleiða 

vélbúnað og mörg önnur fyrirtæki sem skapa hugbúnað fyrir heimilisleikjatölvur. Velta árið 

2010 á tölvuleikjamarkaðinum var um 25,1 milljarðar dollara sem sýnir hvers stór þessi 

markaður er í dag (Entertainment Software Association, 2011). 

Tölvuleikjamarkaðurinn hefur farið í gegnum fimm mismunandi sölulíkön til að afla sér 

tekna og koma vörum sínum á framfæri. Þessi líkön eru spilakassar, smásala, stafræn 

dreifing, áskrift og sýndarvörur (Dreunen, 2011). Í dag er hægt að velja allar þessar leiðir til 

að greiða fyrir tölvuleiki, að mismiklu leyti. Spilakassalíkanið gengur út á það að farið er í 

spilasal og borgaður peningur í hvern spilakassa, oftast er borgað fyrir ákveðið mörg líf innan 

leiksins. Ef öll líf eru búin í leiknum þarf að borga fyrir fleiri líf til að geta haldið áfram að 

spila. Smásala gengur út á að farið er í verslun og greitt fyrir tölvuleikinn einu sinni og hefur 

viðskiptavinurinn síðan ótakmarkaðan aðgang að leiknum. Stafræn dreifing er svipuð og 

smásala en dreifingin er í gegnum veraldarvefinn en veitir einnig ótakmarkaðan aðgang eftir 

að greitt hefur verið fyrir vöruna. Áskriftarleiðin er þannig að greitt er mánaðarlega fyrir 

aðgang að tölvuleiknum sem hægt er síðan að spila ótakmarkað innan þess tímaramma. 

Síðasti flokkurinn eru sýndarvörur sem gengur út á að hægt er að kaupa sýndarhluti innan 

leiksins eða jafnvel aðgang að heilum svæðum innan leiksins. Heitið ,,frjáls til að spila” er 

oftast notað í því samhengi fyrir ákveðinn flokk leikja sem myndu falla undir sýndarvörur. 
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Flokkurinn ,,frjáls til að spila” er þannig að spilarinn fær upphaflega ókeypis aðgang að 

leiknum og getur spilað hann eins mikið og hann vill. En þessi ókeypis spilun gengur að 

ákveðnum punkti en eftir það þarf að greiða til að halda áfram. Oftast er það þannig að 

framganga innan leiksins gengur upphaflega hratt fyrir sig og fer síðan að hægjast þegar búið 

er að spila lengi. Hægt er að ná aftur sama framgönguhraða með því að greiða fyrir 

sýndarhlut sem flýtir fyrir framgöngunni (Dreunen ,2011). 

Mörg fyrirtæki í dag eru aðallega að búa til hugbúnað í formi tölvuleikja og eru þeir 

flokkaðir á ýmsan hátt þegar þeir eru seldir sem söluvara. Enn er ekkert almennt samkomulag 

um það innan sálfræðinnar hvernig eigi að flokka tölvuleiki. Margir hafa samt gert tilraunir til 

þess og byggjast flestar flokkanir í dag á skilgreiningum sem upphaflega urðu til utan 

sálfræðinnar (Griffiths, 1997). Crawford var með þeim fyrstu til að skilgreina flokka leikja, 

árið 1982, í bók sinni um leikjahönnun og hafa skilgreiningar innan sálfræðinnar byggt á 

þessum skilgreiningum. Hafa skal í huga að heiti tölvuleikjaflokkanna hefur breyst en 

innihaldið er tiltölulega það sama ennþá í dag. Crawford lagði til að skipta leikjum í tvo víða 

flokka, það er hæfnis- og hasarleiki (skill- and action games) og herkænskuleiki (strategy 

games). Hæfnis- og hasarleikir eru leikir þar sem skynjun og hreyfifærni eru helst notaðir og 

falla fyrstu persónu skotleikir (first person shooter) undir þennan flokk. Herkænskuleikir eru 

leikir þar sem vitsmunalegu átaki er krafist af hálfu spilara og falla hlutverkaleikir (Role 

playing games) undir þennan flokk.  Crawford benti á að leikir geta fallið undir marga flokka 

í einu (Crawford, 1982). Nú til dags er hægt að spila allar þessar tegundir leikja á netinu gegn 

eða með öðrum manneskjum. Fyrstu persónu skotleikir sem eru spilaðir á netinu er venjulega 

skipt niður í leikjalotur (rounds). Leikjalota getur haft ákveðin skilyrði eða tímamörk fyrir því 

hvernig hún klárast. 
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Er tölvuleikjafíkn til? 

Orðið fíkn er almenna orðið sem er notað yfir það að vera líkamlega eða andlega háður 

einhverju og hafa misst tökin á hegðun sinni að einhverju leyti en það er þó munur og andlegt 

hæði er ekki nákvæmlega það sama og að vera háður einhverju á lífeðlislegum grunni. 

Sérstaklega skal athuga að ensk þýðing á orðinu fíkn, þ.e. addiction, kemur hvergi fram innan 

DSM-IV greiningarhandbókarinnar (American Psychiatric Association, 1994). Helsta ástæða 

þess að orðið fíkn er hvergi að finna innan DSM-IV er vegna þess að það ríkir ekki almennt 

samþykki um það innan sálfræðinnar hvað fíkn felur nákvæmlega í sér. Rannsóknir innan 

sálfræðinnar nota frekar orðið háð eða segja að eitthvað sé ávanabindandi frekar en orðið 

fíkn. Það er hægt að vera líkamlega háður lyfjum og veldur það oftast líkamlegum ferlum 

sem leiða til þess að einstaklingur sjálfkrafa leitast eftir meira af lyfinu til að upplifa þessi 

líffræðilegu ferli. Oft fylgir lyfjaháði að líkami einstaklingsins fer að vinna gegn líffræðilega 

ferlinu og minnki þar með upplifun inntakandans. Til að fá svipaða líffræðilega virkni og 

áður þarf einstaklingurinn að taka inn meira af efninu.  

Misnotkun á einhverju er talið vera mildara form hæðis sem getur viðhaldið og valdið 

vandamálum fyrir notandann. Neytandinn hefur meiri stjórn á hegðun sinni og getur því betur 

sett sér takmörk og stýrt notkun frekar en ef um raunverulegt hæði væri að ræða (Young, 

2004). Í þessu samhengi hefur verið litið á spilafíkn sem vandamálapeningaspilun innan 

sálfræðinnar, sem er í grunninn hvatastjórnunar röskun án vímugjafa (Young, 2004). Út frá 

þessum hugmyndum er einnig litið á vandamálatölvuleikjaspilun sem misnotkun frekar en 

hæði (Rachlin, 1990). Það hafa verið miklar deilur um það hvort að of mikil tölvuleikjaspilun 

megi teljast til sálfræðilegs vandamáls af sama skala og vandamálapeningaspilun. Það er samt 

sem áður almennt samkomulag um það að of mikil tölvuleikjaspilun eins og annað óhóf geti 

komið niður á lífi einstaklingsins ef spilunin er stjórnlaus (King, Delfabbro og Griffiths, 

2010).  Þótt svo að einstaklingur geri eitthvað of mikið þýði það ekki að vandamál sé í raun 
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og veru til staðar (Gentile, 2009; Charlton, 2002). Hafa þarf í huga aðstæður og ástæður þess 

að einhver stundar einhverja hegðun sem talist getur verið óhófleg. Sérstaklega á þetta við 

þegar einstaklingur er að eyða tíma sínum í tölvuleikjaspilun. 

Rannsóknir á tölvuleikjaspilun 

Fyrstu rannsóknir á neikvæðum áhrifum tölvuleikja voru gerðar vegna fyrri rannsókna á 

óhóflegu sjónvarpsáhorfi (Greenfield, 1984). Rannsóknir á tölvuleikjum hafa breyst og þróast 

og eiga nú til dags meira sameiginlegt með rannsóknum á vandamálapeningaspilun frekar en 

sjónvarpsáhorfi. Vandamálapeningaspil eru skilgreind sem ,,hverskyns spil eða leikir þar sem 

hægt er að vinna eða tapa peningum eða öðrum verðmætum og tilviljun ræður að einhverju 

eða öllu leyti til um niðurstöðuna" (Raylu og Oei, 2002). Greindir hafa verið nokkrir 

eiginleikar sem peningaspil og tölvuleikir hafa sameiginlegt. Tölvuleikir og peningaspil 

uppfylla báðir það skilyrði að viðbragð við áreiti er almennt hægt að spá fyrir um og ræðst af 

hugbúnaðar lykkju. Bæði krefjast fullkominnar einbeitingar og samhæfingar milli augna og 

handa, hjá þeim sem er að spila. Bæði einkennast af hraðri spönn spilunar sem ræðst af 

einhverju leyti af hæfni spilarans. Hljóðræn og sjónræn verðlaun eru í boði fyrir að vinna og 

skilyrði fyrir stigvaxandi verðlaun fyrir að spila sigurleik eða spila réttan leik. Stafrænt sýna 

stig fyrir rétta hegðun í tölvuleiknum/peningaspilinu og á þá við peningaspil sem fer fram í 

spilakössum. Tölvuleikir og peningaspil hafa einnig möguleikann á samþykki og athygli 

jafningjahóps í gegnum samkeppni (King o.fl., 2010). Tölvuleikjaspilun og peningaspilun 

geta einnig kallað fram ástand sem er kallað flæðisástand. Flæðiástand gerist þegar endursvar 

um frammistöðu spilara kemur hratt fram. Flæðiástandi er lýst þannig að spilarinn er það 

einbeittur af því sem hann er að gera að hann missir staðar og tímaskyn (Gentile, 2009; 

Kubey, 1996). Vegna þessara sameiginlegu þátta hafa flestir rannsakendur byggt rannsóknir 

sínar á tölvuleikjaspilun á eldri rannsóknum á vandamálapeningaspilun. Kostir þess að gera 

það er að rannsóknir á vandamálapeningaspilum hafa staðið yfir lengur heldur en rannsóknir 
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á tölvuleikjaspilum og þar með eru miklu fleiri þættir sem hægt er að skoða og vinna út frá. 

Eitt af því fyrsta sem rannsakendur innan atferlisgreiningar gerðu þegar þeir voru að rannsaka 

vandamálapeningaspilun var að skoða náið eiginleika peningaspila sem gætu leitt til 

vandamálapeningaspilunar. Svipuð greining hefur verð gerð á tölvuleikjum. 

Kerfisbundin einkenni tölvuleikja 

Kerfisbundin einkenni (structural characteristics) tölvuleikja eru eiginleikar tölvuleikja 

sem hugsanlega geta leitt til upphafs, þróunar og viðhalds tölvuleikjaspilunar (King o.fl., 

2010). Wood, Griffiths, Chappell og Davies (2004) athuguðu hvaða eiginleikar tölvuleikja 

þóttu vinsælir meðal hins almenna tölvuleikjaspilara. Atriði sem Wood o.fl. (2004) skoðuðu 

voru hljóð, grafík, bakgrunnur og staðsetningu leikja, lengd leikja, hversu hratt spilarinn setti 

sig inn í leikinn, og hversu hratt spilarinn gat fengið framgang í leiknum. Einnig var skoðað 

notkun gamanmáls í leiknum, möguleiki á stjórnun, hvernig leikurinn spilast, eiginleikar 

leiksins gagnvart sigri og tapi, þróun persónu, traust til vörumerkis og fjölspilunarmöguleika. 

Þótt að mikið af þessum eiginleikum sé erfitt að aðgerðarbinda þá gefur þessi greining góða 

yfirsýn á því sem má finna innan tölvuleikja.  

Eiginleikar tölvuleikja 

King o.fl. (2010) flokkuðu og skilgreindu eiginleika tölvuleikja. Birtingarmynd allra 

eiginleika innan leiks byggjast í grunninn á samblöndu grafíkar og hljóðs sem getur komið 

fram á mismunandi hátt innan leiksins. King o.fl. byggðu flokkana á eiginleikum tölvuleikja 

sem Woods og félaga (2004) höfðu skilgreint upphaflega. Woods o.fl. höfðu gert 

skilgreiningar sínar með það í huga að skilgreina eiginleika tölvuleikja sem gætu leitt til 

óhóflegrar spilunar til að búa til grunn fyrir rannsakendur til að byggja á svipað og hafði verið 

gert með peningaspil. Flokkarnir sem King o.fl. skilgreindu voru félagseiginleikar, 
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stjórnunareiginleikar, þemaeiginleikar, verðlauna- og refsingareiginleikar og 

framsetningareiginleikar (King o.fl., 2010). 

Undir félagseiginleika leikja falla allir þeir eiginleikar tölvuleiksins sem koma að 

samskiptum við aðra spilara innan jafnt sem utan leiksins. Undirþættir þessara flokka eru 

félagsnotkunareiginleikar, félagsmyndandieiginleikar, stigatöflueiginleikar og 

stuðningsnetseiginleikar (King o.fl., 2010). 

Stjórnunareiginleikar vísa til eiginleika leiks sem spilarinn getur haft áhrif á og stýrt innan 

leiksins með því að nota þá stýringu sem leikurinn býður upp á. Þessir flokkur hugar einnig 

að eiginleikum tölvuleiksins sem veldur því að spilaranum finnst hann hafa náð tökum og 

stjórn á leiknum. Stjórn á leiknum getur komið í formi vistunar eiginleika þar sem spilarinn 

getur hlaðið niður fyrri punkti til að leiðrétta þau mistök sem hann gerir seinna í leiknum. 

Einnig ganga sumir leikir út á að hafa stjórn á mörgum auðlindum innan leiksins sem myndu 

falla undir þennan flokk. Undirflokkar þessa flokks eru innsláttur spilara, vistunareiginleiki, 

eiginleikar sem lúta að stjórn spilara og loks óstjórnanlegireiginleikar leiksins (King o.fl., 

2010). 

Þemaeiginleikar vísar til þess að hversu miklu leyti spilarinn getur tekið sér eiginleika sem 

eru persónuskapandi, valið frásagnar aðferð og aðra tengda eiginleika (King o.fl., 2010). 

Framsetningareiginleikar snúa að framsetningu tölvuleiksins, hvernig hann lítur út og 

hljómar. Undirflokkar framsetningareiginleika eru grafík og hljóð, eiginleiki vörumerkisins, 

afdráttarlaust efni (t.d. ofbeldi og eiturlyf) og loks auglýsingar innan leikjanna (King o.fl., 

2010). 

Síðasti flokkurinn er verðlauna- og refsingareiginleiki tölvuleiksins og vísar það í hvernig 

leikurinn styrkir eða refsar spilaranum meðan á leik stendur. Um er að ræða almennir 

verðlaunaeiginleikar (general reward features), refsingareiginleikar (punishment features), 

heildarleikjaverðlaunaeiginleikar (meta-game reward features), 
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ósamfelldirverðlaunaeiginleikar (intermittent reward features), neikvæðirverðlaunaeiginleikar 

(negative reward features), ,,næstum unnið“eiginleikar (near miss features), 

atburðarfjöldieiginleikar (event frequency feature), atburðarlengdareiginleikar (event duration 

features) og loks útborgunarbilseiginleikar leiksins (payout interval features) (King o.fl., 

2010). 

Verðlauna- og refsingareiginleikar tölvuleikja 

Almennirverðlaunaeiginleikar vísar til þess að í tölvuleiknum er hægt að vinna sér inn 

einhver verðlaun og oftast eru þau ,,andleg” í eðli sínu. Verðlaunin eru notuð sem jákvæður 

styrkir fyrir rétta spilun tölvuleikjaspilarans í leiknum. Þannig að spilarinn er látinn hafa 

eitthvað innan leiksins sem leiðir af sér meiri hegðun af hálfu spilarans sem kemur fram sem 

ákveðin spilun innan leiksins. Dæmi um verðlaun eru sýndarpeningar sem eru notaðir sem 

gjaldeyri innan leiksins til að kaupa hluti fyrir t.d. persónu tölvuleikjaspilarans. Annar 

tilgangur gjaldeyris innan leiksins er að gefa spilaranum leið til að meta verðmæti hluta innan 

leiksins. Annað dæmi eru reynslustig sem spilarinn getur fengið og eftir því sem persóna 

spilarans hefur meiri af reynslustigum því öflugri verður hún (King o.fl., 2010). Griffiths 

(2007) lagði einnig fram þá athugun að oft eru tölvuleikjaspilarar að vinna að mörgum 

verkefnum í einu þannig að meðan þeir eru að spila þá eru þeir að vinna sér inn margar 

tegundir af verðlaunum. Tölvuleikjaspilendur hafa sagt sjálfir að það sé mikilvægur hluti af 

leiknum að geta unnið sér inn stig (Wood o.fl., 2004). 

Refsingareiginleikar vísar til þess að í tölvuleikjum getur spilarinn orðið fyrir refsingum 

fyrir að spila andstætt við það sem talið er vera rétt innan leiksins. Refsingin getur verið 

jákvæð þar sem atburður eða áreiti innan leiksins er bætt við sem refsing. Tilgangur jákvæðu 

refsingarinnar er að minnka ranga hegðun innan tölvuleiksins sem er oftast hegðun sem leiðir 

til þess að spilarinn tapar innan leiksins. Dæmi um jákvæða refsingu innan leiksins er þegar 

að persóna spilarans er kominn með of lítið líf innan leiksins þá fer að heyrast píp hljóð sem 
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er endurtekið aftur og aftur þangað til að spilarinn gerir einhverja aðgerð innan leiksins til að 

losna við pípið. Refsingar geta einnig verið neikvæðar þar sem atburður eða áreiti innan 

leiksins eru tekin í burtu í refsingarskyni. Dæmi um neikvæða refsingu innan leiks er að líf er 

tekið af persónu spilarans innan leiksins (Pierce og Cheney, 2008). Þannig að jákvæð og 

neikvæð refsing falla undir þennan flokk. Viðvarandi refsing innan tölvuleikja er í flestum 

tilfellum hönnuð þannig að hún vekur upp spennutilfinningu í spilaranum. Algengt form 

refsinga í leikjum er að þurfa að byrja borð upp á nýtt, að takast ekki verkefni innan leiksins, 

eða að missa einhverja auðlind eða verðlaun eins og reynslustig og sýndarhluti. Alvarlegri 

refsingar voru áður fyrr til staðar þar sem að refsing við að tapa í leiknum gat leitt til þess að 

spilarinn þurfti að byrja allan leikinn upp á nýtt (King o.fl., 2010). Athugun Wood o.fl. 

(2004) leiddi í ljós að eitt af því sem spilara fannst ekki eftirsóknarvert var að þurfa að byrja 

borð aftur alveg upp á nýtt. Þetta viðhorf spilenda ásamt breytingum á tækninni með tilkomu 

vistunarkerfa hafa leitt til þess að eiginlegar refsingar innan leikja hafa farið minnkandi og 

þau eru ekki eins alvarleg og áður. Refsing innan leikja er einnig notuð til að auka verðmæti 

verðlauna innan leiksins með því að veita samanburð milli þess að tapa og vinna. Refsing 

innan leikja þjónar einnig þeim tilgangi að gera spilaranum grein fyrir að framganga hans 

innan leiksins sé ekki óhjákvæmileg heldur byggist á hæfni hans. Margir í könnun Wood o.fl. 

(2004) sögðu að það væri mikilvægt að möguleiki á tapi væri fyrir hendi í tölvuleiknum. 

Önnur þróun í tölvuleikjum er sú sem leggur áherslu á söguþráð sem aftur hefur leitt til þess 

að framleiðendur hafa í sumum tilfellum algjörlega losað sig við refsingar eiginleika til þess 

að geta haldið sögu leiksins gangandi án truflanna (King o.fl., 2010). 

Heildarleikjaverðlaun eru verðlaun innan leiksins sem eru hönnuð til að gefa spilaranum 

heildarsýn og mat á hæfni þeirra í leiknum. Þetta getur komið fram sem prósenta innan 

leiksins sem gefur til kynna hversu mikið af leiknum spilarinn hefur klárað. Markmið þessa 

eiginleika er að láta spilarann halda áfram þangað til hann er búinn að klára allan leikinn, 
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spila leikinn oftar en einu sinni og/eða til að spila leikinn á netinu. Oft er spilaranum gefið 

mjög stór verkefni  sem valda því að hann spilar lengur en hann ætlar sér og spilaranum 

finnst að það þurfi eyða miklum tíma við leikinn til að finnast að hann hafi spilað nóg. Lagt 

hefur verið til að þessi eiginleiki geti leitt til óhóflegrar spilunar (King o.fl., 2010). Dæmi um 

heildarverðlaun eru afrekspunktar í Xbox 360 leikjatölvunni og bikarskerfið í Playstation 3 

leikjatölvunni. Verkefni sem veita þessi heildarleikjaverðlaun geta verið frá því að klára 

fyrsta borð leiksins alveg upp í að eyða 14 klukkustundum í samfellda spilun á leik eða 

jafnvel fyrir að spila leik einu sinni á dag í 100 daga. 

Ósamfelldirverðlaunaeiginleikar leiks vísar til þess hvernig tölvuleikjaspilarinn er 

verðlaunaður innan tölvuleiksins eða með öðrum orðum styrkingaráætlun leiksins. 

Sjónarmiði er að það sé mikilvægara hvernig spilarinn er verðlaunaður fyrir framgöngu sína í 

leiknum frekar en hvaða verðlaun hann er að fá í leiknum. Eins og í peningaspilum og 

spilakössum þá eru verðlaun fyrir rétt spilun í tölvuleikjum oftast gefnar á breytilegri eða 

fastri hlutfalls styrkingaráætlun (Chumbley og Griffiths, 2006). Dæmi um fasta hlutfalls 

styrkingaráætlun í tölvuleik er að spilari getur unnið sér inn reynslustig. Þegar hann er 

kominn með nægilega mikið af reynslustigum fer persóna hans á næsta stig. Í hverju stigi fást 

ný tækifæri til að þróa nýja hæfileika innan leiksins. Oft þarf fleiri reynslustig til að komast á 

næsta stig fyrir ofan og hækka stigin sem þarf milli stiga eftir því sem spilari fer um fleiri 

stig. Þannig að spilarinn þarf kannski 100 reynslustig til að komast á fyrsta stigið til að 

komast á næsta stig þarf hann að ná 200 reynslustigum og svo fer fjöldi stiga hækkandi til að 

komast á efra stig. Þannig þarf spilarinn að eyða meiri tíma í að vinna sér inn reynslustig í 

hverju stigi og þar með meiri tíma í spilun til komast lengra í leiknum. Dæmi um breytilega 

hlutfallsáætlun innan leiks er að spilari þarf að drepa ákveðna gerð andstæðings í leiknum 

sem hefur ákveðið miklar líkur á að gefa upp einhvern hlut sem spilarinn þarf til að komast 

áfram í leiknum. Þannig að spilarinn þarf að drepa breytilega mikið af andstæðingnum til 
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þess að fá sýndarhlutinn sem hann þarf til að komast áfram. Margir leikir eru líka þannig 

hannaðir að þeir verða erfiðari eftir því sem stig spilarans eykst og hefur þann tilgang að veita 

nægilega mikla áskorun fyrir spilarann. Þannig að styrkingaráætlun leiksins er breytt, það er 

þynnt út, til að fá sömu svörun frá spilaranum í formi spilunar. Það er þekkt að breytileg 

hlutfalls styrking gefur fram stöðugustu svörunina og tekur lengstan tíma að slökkva. 

Rannsóknir hafa líka sýnt að tölvuleikjaspilurum finnist seinni stig tölvuleikja vera 

,,ánægjuleg erfiðisvinna" og að spilun getur orðið meira eins og seinni vinna frekar en 

skemmtun (Yee, 2006). Tölvuleikir eiga það almennt sameiginlegt að hafa fasta og breytilega 

áætlun styrkingar sem getur viðhaldið hvatningu tölvuleikjaspilara til að spila tölvuleiki 

lengur en hann ætlar sér vegna þess að næstu útborgun verðlauna er rétt handan við hornið 

(King o.fl., 2010).  

Neikvæðirverðlaunaeiginleikar vísa til þess að áreiti eða atburðir innan leiksins eru 

neikvætt styrkjandi. Leikir getur verið hannaður þannig að tölvuleikjaspilarinn er látinn 

upplifa viðvarandi jákvæða refsingu, til dæmis þegar persóna hans er komin með of lítið líf 

innan leiksins kemur grafík á skjáinn sem gerir erfiðara fyrir spilarann að sjá. Til að losna við 

grafíkina sem spilarinn tengir við refsinguna þarf hann að finna til dæmis skjól sem hækkar 

lífið og kemur í veg fyrir að grafíkin sjáist og sýn spilarans verður venjuleg. Í þessu dæmi er 

skjól neikvæði styrkirinn (King o.fl., 2010). 

,,Næstum unnið”eiginleikar vísar til þess að næstum því vinna leik þannig að spilarinn er 

oftast ekki aðeins að tapa heldur er hann frekar næstum því að vinna. Þetta vísar til þess að 

það að upplifa tap er mjög svipað andlega og líkamlega því að upplifa það að vinna og það 

gerist oft í tölvuleikjum. Dæmi um þetta er að tölvuleikjaspilarinn getur litið á tap sem 

misheppnuð tilraun þar sem hann komst mjög ,,nálægt því að vinna“. Tölvuleikir geta þess 

vegna styrkt það að leika leikinn jafnvel þótt að tölvuleikjaspilarinn sé að tapa þar sem hann 
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er á mörkum þess að vinna og veit hvað þarf að gera til að vinna, þ.e. reyna aftur, spila oftar 

og lengur (King o.fl., 2010). 

Atburðartíðnieiginleikar vísar til þess hversu oft tölvuleikjaspilarinn getur spilað leik á 

ákveðnu tímabili. Samkvæmt King o.fl. (2010) hafa flestir tölvuleikir háa atburðartíðni. 

Atburðirnir geta verið á ýmsan máta innan leiksins svo sem að drepa andstæðing, ná 

vistpunkti, klára borð og í raun öll verkefni sem hægt er að vinna að í tölvuleiknum. Þannig 

að spilarinn er alltaf að einbeita sér að einhverju verkefni sem þarf eða hægt er að velja að 

klára og jafnvel mörgum í einu. Há atburðartíðni getur útskýrt af hverju sumir spilarar missi 

stjórn á spilun sinni og spili óhóflega mikið (King o.fl., 2010).  

Atburðarlengdareiginleiki vísar til þess hversu langan tíma atburður innan tölvuleikja 

getur tekið að klárast. Þessi eiginleiki tölvuleikja er mjög breytilegur og í þeim leikjum sem 

hafa ekki vistunareiginleika getur það verið erfitt fyrir suma tölvuleikjaspilara að spila aðeins 

innan áætlaðan spilunartíma (King o.fl., 2010).  

Útborgunarbilseiginleiki vísar til tafarinnar milli loks leiks og síðan hvenær verðlaun fyrir 

spilun leiksins eru gefin. Í tölvuleikjum líður oftast engin tími milli þess að spilari klári 

verkefni innan leiksins og að hann fái verðlaun fyrir spilunina. Það hefur verið sýnt fram á 

það að hröð atburðartíðni og stutt útborgunarbilslengd auki peningaspilunarhegðun vegna 

þess að tíminn eftir tapið er svo lítill að spilarinn hefur lítinn tíma til að hugsa um tapið áður 

en nýr leikur hefst (Delfabbro og Winefield, 1999). Tölvuleikir eru svipaðir 

peningaspilakössum þegar kemur að útborgunarbili og oftast eru verðlaunin af þeim toga að 

þau eru notuð til meiri tölvuleikjaspilunar (King ofl., 2010). Dæmi um þetta er að spilarinn 

vinnur sér inn stig sem hann notar síðan innan leiksins til að kaupa sér einhverjar eiginleika 

eða hluti. Þannig að í stað raunverulegra peninga er spilarinn að nota gjaldeyri leiksins til að 

hjálpa sér að halda áfram innan leiksins. 
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Markmið ritgerðar 

Markmið þessarar ritgerðar er að athuga muninn milli nýrra og gamalla leikja með því að 

bera saman verðlauna- og refsingareiginleika þeirra. Einnig að gefa lesanda yfirsýn yfir 

nokkurra eiginleika ákveðinna tölvuleikja. Ætlunin er að athuga ákveðna verðlauna- og 

refsingareiginleika sem geta stuðlað að upphafi, þróun og viðhald á hegðun spilarans sem 

getur leitt til óhóflegrar tölvuleikjaspilunar. Nánar tiltekið. Þá snýr athugunin að því hvort 

spilarinn er verðlaunaður og/eða refsað á sambærilegan hátt og í peningaspilum. Þótt að 

tölvuleikir teljast almennt ekki ávanabindandi þá getur verið áhugavert að skoða sérstaklega 

hvernig verðlauna- og refsingareiginleikar birtast innan þeirra, og einnig til að sjá hvernig 

þróun tölvuleikjanna hefur orðið með tilliti til annarra eiginleika og innihalds þeirra. Tilgáta 

ritgerðarinnar er að innan nýrra leikja sé meira magn verðlauna og refsingareiginleika sem 

geti leitt til óhóflegrar spilunar. Aðaltilgáta ritgerðarinnar er að það sé munur á 

styrkingarskilmálum í eldri og yngri leikjum og núlltilgátan er að það sé engin munur á milli 

styrkingarskilmála milli eldri og yngri leikja. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari tilraun eru 4 tölvuleikir. Útgáfuár skotleikjanna sem urðu fyrir 

valinu var 2003 (skotleikur eldri) og 2012 (skotleikur yngri). Hlutverkaspilunarleikirnir sem 

urðu fyrir valinu komu út árið 2007 (hlutverkaleikur eldri) og 2012 (hlutverkaleikur yngri). 

Allir leikirnir voru valdir út frá hentugleika og til að halda kostnaði athugunarinnar sem 

lægst. 

Framkvæmd 

Leikirnir voru athugaðir út frá skilgreiningu sem King o.fl. höfðu gert 2010 á verðlauna og 

refsingar eiginleikum tölvuleikja. Leikir úr flokkunum ,,fyrstu-persónu skotleikur (first 

person shooter)” og ,,hlutverkaleikur (RPG)” voru til athugunar ásamt fjölspilunarmöguleika 

í skotleikjunum. Ástæða þess að það var gert aðskilið frá einspilun er vegna þess að 

fjölspilunarmöguleiki leikjanna opnast aðskilið frá einspilunarmöguleikanum og 

heildarmarkmið þeirra er öðruvísi en í einspilun. Meginmarkmið í einspilunarskotleikjum er 

að komast í næsta borð þangað til að öll borðin eru kláruð. Meginmarkmiðið í 

fjölspilunarskotleikjum er að fá sem flest stig og fleiri heldur en andstæðingurinn nær að fá. 

Nýrri hlutverkaleikurinn innihélt fjölspilunarmöguleika en eldri hlutverkaspilunarleikurinn 

gerði það ekki þannig að ekki var gerður samanburður á þessum þætti milli þeirra. Reynt var 

að velja leiki innan ákveðinna leikjasería með minnst fimm ára bili á milli leikjanna. Þannig 

að eldri leikur úr seríunni var um það bil fimm árum eldri en sá nýji. Athugaðir voru 

verðlauna- og refsingareiginleika innan hvers leiks fyrir sig. Síðan voru leikirnir spilaðir og 

athugað hversu mikið af jákvæðum, neikvæðum styrkjum og jákvæðri og neikvæðri refsingu 

spilarinn upplifði í 10 mínútna spilun. Spilunin var tekin upp svo hægt væri að fara yfir 

myndefnið og sjá hvaða styrkingarskilmálar var hægt að greina. 
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Niðurstöður 

Birtingarmynd verðlauna- og refsingareiginleika í einspilunar skotleikjum 

Almennirverðlaunaeiginleikar eru til staðar bæði í eldri og yngri leikjunum. Verðlaunin 

sem þeir hafa sameiginleg eru að spilarinn getur komist í næsta borð, söguþráðurinn heldur 

áfram, hægt er að ná í vopn frá andstæðingum sem eru þannig felldir, spilarinn fær næsta 

verkefni, spilarinn upplifir augnablik þegar hann getur stjórnað persónu sinni og líka 

augnablik þegar hann hefur ekki stjórn á persónu sinni. Auk þess nær hann vistunarpunktum 

innan leikjanna. Allir þessir eiginleikar snúa að beinni spilun leiksins eða jákvæðum 

styrkingum sem spilarinn mun upplifa einfaldlega með því að spila leikinn í gegn á 

venjulegan máta. 

Í yngri leiknum er aftur á móti hægt að uppfylla verkefni sem koma ekki aðalframgöngu 

leiksins beint við. Það eru verkefni sem hægt er að velja um að gera ásamt því að spila í 

gegnum eðlilegan framgang leiksins. Verðlaunin sem yngri leikurinn hefur eru að spilarinn 

getur haft áhrif á framgöngu söguþráðsins þannig að söguþráðurinn getur verið 

margbreytilegur. Spilarinn fær stig fyrir framgöngu sína, nýja eiginleika, útbúnað og vopn 

innan leiksins. Einnig fær spilarinn tilkynningu um það inn í leiknum ef hann hittir 

andstæðinginn. 

Í báðum leikjunum er refsingareiginleiki þar sem spilarinn missir líf og þarf að byrja aftur 

á vistunarpunkti ef hann missir allt líf sitt. Jákvæða refsingin birtist í báðum leikjunum í 

formi grafíks á skjá og hljóðs sem gefur til kynna að persóna spilarans hefur verið særð. 

Einnig er skjár spilarans látinn kippast til þannig að erfiðara er fyrir spilarann að hitta 

andstæðinga sína. Í eldri leiknum birtist það þannig að skjámynd sýnir hversu mikið líf 

spilarinn hefur. Þegar spilarinn er skotinn þá missir hann hluta af lífi sínu. Í yngri leiknum 
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getur spilarinn misst líf en það er ekki gefið upp með minni tölu heldur verður skjárinn rauður 

og erfiðara er fyrir spilarann að sjá skjáinn. 

Heildarleikjaverðlaunaeiginleikar eru eingöngu að finna í yngri leiknum. Gefið er til 

kynna í yngri skotleiknum hvernig spilarinn er að standa sig í heild með því að sýna stigin og 

hvaða ákvarðanir hann hefur tekið sem hafa haft áhrif á framvindun sögunnar. Einnig er hægt 

að skoða hvaða verkefni spilarinn hefur klárað innan hvers borðs og síðan verkefni sem þarf 

að gera við heildarspilun leiksins. Í boði eru 35 verkefni sem tengjast heildarspilun leiksins 

og síðan fleiri verkefni innan hvers borðs leiksins sem spilarinn getur uppfyllt. Hægt er að 

endurspila borð leiksins í yngri leiknum án þess að notast við vistunareiginleika en það er 

ekki hægt í eldri leiknum þannig býður yngri leikurinn spilaranum upp á möguleikann að 

spila aftur sama borð leiksins þegar hann hefur klárað til að fá fleiri stig. 

Ósamfelldirverðlaunaeiginleikar eru til staðar í bæði eldri og yngri leikjunum. Þeir birtast í 

formi þess að spilarinn klárar borð og kemst á næsta borð ef hann spilar nógu vel og í því að 

spilarinn nær í næsta vistunarpunkt sem hann getur byrjað á ef persónan deyr innan leiksins. 

Þannig að framvindan leiksins er ósamfelldur verðlauna eiginleiki í bæði yngri og eldri 

leiknum. Aðeins í yngri leiknum fær spilarinn verðlaun fyrir ýmis verkefni sem koma ekki að 

aðalspilun leiksins. Spilarinn er því aðalega á reglulegu hlutfallsstyrkingarsniði innan 

leiksins. 

Neikvæðir styrkingaeiginleikar eru til staðar í bæði eldri og yngri leikjunum. Þeir birtast 

þannig í eldri leiknum að spilarinn þarf að finna lífspakka til að losna við skjámyndina sem 

gefur upp lítið líf. Í yngri leiknum þarf spilarinn að losa sig við rauða sjón sem kemur þegar 

hann hefur misst líf með því að fara úr aðstæðunum sem láta hann missa líf. Eftir að spilarinn 

er búinn að koma sér í skjól minnkar rauða sjónin og spilarinn getur farið aftur að spila. 

Þannig að í eldri leiknum eru lífspakkar neikvæð styrking og í yngri leiknum er skjól 

neikvæður styrkir. 
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,,Næstum unnið"eiginleikar eru til staðar í báðum leikjunum og eru margbreytilegir í bæði 

eldri og yngri einspilunar skotleikjunum. Oftast gerist það þegar að spilarinn missir það mikið 

líf að persóna hans deyr og hann þarf að byrja aftur á vistunarpunkti. Spilarinn getur þá breytt 

hvernig hann spilaði leikinn til að komast áfram innan leiksins. 

Atburðartíðnieiginleikar eru til staðar í bæði eldri og yngri skotleikjunum og hún er há í 

báðum. Þannig að mikið er um ýmsa atburði í eldri og yngri leiknum. 

Atburðarlengdareiginleikar er til staðar í báðum leikjunum og eru breytilegir eftir 

söguþráð, verkefni og hæfni spilarans innan leiksins. 

Útborgunarbilseiginleikar eru til staðar í báðum leikjunum og er biðin á milli þess að 

uppfylla verkefni og að fá verðlaun engin þannig að spilari fær verðlaun samstundis eftir að 

hann uppfyllir skilyrði fyrir þeim innan leiksins. 

Birtingarmynd verðlauna- og refsingareiginleika í fjölspilunar skotleikjum 

Almennirverðlaunaeiginleikar eru til staðar í bæði yngri og eldri leikjunum. Jákvæðir 

styrkjar sem báðir leikirnir eiga sameiginlegir eru að spilarinn fær stig fyrir rétta spilun og 

fær síðan stöðu eftir því hversu mörg stig hann er með í leikjalotu. Stig fær spilarinn í báðum 

leikjum fyrir að drepa andstæðing sinn eða klára verkefni innan hverrar leikjalotu. Aftur á 

móti, í nýrri leiknum safnast stig spilarans saman í pott eftir hverja leikjalotu og þegar 

spilarinn hefur unnið inn nægilega mikið af stigum fær spilarinn nýtt stig sem er gefið til 

kynna í leiknum með tölu við hliðina á nafni hans. Við hvert skipti sem spilarinn hækkar um 

stig þá opnast fyrir nýja möguleika, búnað, vopn og möguleika á að hafa áhrif á útlit innan 

leiksins. Einnig fær spilarinn tilkynningu um það ef hann hittir andstæðinginn. 

Refsingareiginleikar eru til staðar í bæði eldri og yngri fjölspilunarskotleikjunum. Jákvæð 

refsing í eldri og yngri leiknum kemur fram sem tilkynning um að spilarinn hefur verið 

særður með grafík á skjánum og hljóði. Neikvæð refsing í bæði eldri og yngri leiknum koma í 



  20 

 

formi sjónmissis persónunnar innan leiksins. En í eldri leiknum er bara gefið upp með tölu 

hversu mikið líf persóna spilarans hefur á skjánum.  

Heildarleikjaverðlaunaeiginleikar eru bara til staðar í yngri leiknum þar sem að 

reynslustigin sem að spilarinn safnar innan leikjalotu safnast í heildarpott hjá spilaranum að 

leik loknum. Einnig er gefin yfirsýn á frammistöðu spilarans í öllum leikjalotunum sem hann 

hefur spilað. Upplýsingar eru gefnar upp um stigafjölda og stöðu aukaverkefna sem spilarinn 

hefur val um að gera. 

Ósamfelldirverðlaunaeiginleikar eru bara til staðar í yngri leikinum. Þegar spilarinn hefur 

unnið inn nægilega mikið af stigum í yngri leiknum þá fer spilarinn á næsta stig þar sem 

opnast fyrir möguleika á fleiri æfingum á hæfileikum, stjórnun útlitshluta, vopnum, 

aukahlutum og búnaði. Spilarinn er aðallega á reglulegu hlutfallsstyrkingarsniði innan nýja 

leiksins. 

Neikvæðirverðlaunaeiginleikar eru til staðar í bæði eldri og yngir leikjunum. Neikvæður 

styrkir í eldri leiknum eru lífspakkar og í yngri leiknum er það að komast í skjól.  

,,Næstum unnið"eiginleikar eru til staðar í eldri og yngri leikjum og eru þeir margir í 

báðum leikjunum. Til dæmis þegar andstæðingur snýr á spilarann og hann er næstum búinn 

að drepa hann koma upplýsingar um hvað hann gerði vitlaust. Einnig er spilaranum sýnt í 

yngri leiknum hvernig andstæðingurinn drap hann í endurspilun þannig að spilarinn getur séð 

hvað hann gerði vitlaust og hvernig andstæðingurinn drap hann. Þetta er mikil endurgjöf á 

frammistöðu og kennir hverju eigi að varast. 

Atburðartíðnieiginleikar eru til staðar í bæði eldri og yngri leiknum og er atburðartíðni há í 

báðum leikjunum.  

Atburðarlengdareiginleikar eru til staðar í eldri og yngri leiknum og er breytileg þar sem 

að hægt er að stilla hversu mikið hver leikjalota er löng og hver skilyrðin eru fyrir að henni 

ljúki. 
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Útborgunarbilseiginleikar er til staðar í eldri og yngri leiknum þar sem spilarinn er að fá 

stig strax í eldri leiknum fyrir að drepa andstæðing eða uppfylla verkefni. Í yngri leiknum er 

spilarinn einnig að fá stig strax fyrir að drepa andstæðinginn og að uppfylla ýmisleg verkefni 

sem koma leikjalotunni við eða eru utan leikjalotunnar. 

Birtingarmynd verðlauna- og refsingareiginleika í hlutverkaleikjum 

Almennirverðlaunaeiginleikar eru til staðar í bæði eldri og yngri leiknum. Jákvæður 

styrkir innan leikjanna eru í formi reynslustiga, áunna stiga spilarans, þjálfun hæfileika og 

hraða, aðgang að vopnum, búnað, sýndarpeningum og í að komast áfram í sögunni innan 

leiksins. Í yngri leiknum fær spilarinn tilkynningu um þegar hann er að hitta andstæðing sinn. 

Refsingareiginleikar eru í bæði eldri og nýrri leikjunum. Jákvæða refsingin í báðum 

leikjunum kemur í formi þess að grafík sýnir að persóna spilarans er skotin. Neikvæð refsing 

í leikjunum er að tekið er af lífi persónu innan leiksins. Einnig getur spilarinn í báðum 

leikjum misst það mikið líf að hann þarf að byrja aftur á vistunarpunkti. 

Heildarleikjaverðlaunaeiginleikar eru  til staðar í báðum leikjunum þar sem spilarinn hefur 

heildaryfirsýn yfir hvernig honum gengur og hann getur unnið sér inn verðlaun sem koma að 

heildarspilun leiksins. 

Ósamfelldirverðlaunaeiginleikar eru í báðum leikjunum þar sem að spilarinn getur farið 

upp um stig þegar hann er búinn  að vinna sér inn nægilega mikið af reynslustigum. Þannig 

að spilarinn er aðalega á reglulegu hlutfallsstyrkingarsniði innan leiksins. 

Neikvæðir verðlauna eiginleikar eru til staðar í bæði eldri og yngir leikjunum þar sem líf 

spilarans er sýnt á skjánum. Neikvæðir styrkjar í báðum leikjunum eru lífspakkar sem 

spilarinn getur notað til að fylla á líf sitt og forðast að deyja sem endar leikinn. 

,,Næstum unnið"eiginleikar er til staðar í báðum leikjunum þar sem spilarinn getur séð 

hvernig hann næstum vann og getur leiðrétt ef hann er að byrja aftur á vistunarpunkti. 
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Atburðartíðnieiginleikar eru til staðar í báðum leikjum og eru margir. 

Atburðarlengdareiginleikar er til staðar í báðum leikjum og eru breytileg. 

Útborgunarbilseiginleikar eru til staðar í báðum leikjunum, spilarinn fær strax reynslustig 

fyrir að drepa andstæðinginn og að uppfylla verkefni innan leiksins. 

Tíðni styrkingarskilmála innan tölvuleikja 

Sambærilegir styrkingarskilmálar. Þegar tafla 1 er skoðuð kemur í ljós að eldri og yngri 

leikirnir eru sambærilegir á ýmsa máta. Í skotleikjunum er svipuð tíðni jákvæðra styrkja 

innan leikjanna. Hinsvegar er meira um neikvæða styrki í yngri leiknum heldur en í eldri 

leiknum. Jákvæð refsing er tíðari innan yngri skotleikjarins heldur en í eldri skotleiknum. 

Tíðni neikvæðar refsingar er engin í yngri skotleiknum en meira um hana í eldri skotleiknum. 

Svipuð tíðni er á jákvæðum styrkjum innan fjölspilunarmáta skotleikjanna. Einnig er neikvæð 

styrking svipuð oft og jákvæð refsing í fjölspilunarskotleikjunum. Meira magn er af 

sýnilegum jákvæðum styrkjum í eldri hlutverkaleiknum heldur en yngri og tíðni jákvæðrar 

refsingar er svipuð í báðum. 

Tafla 1.  

Samanburður á tíðni sambærilegra styrkingarskilmála við 10 mínútna spilun. 

Leikur Skotleikir 

(einspilun) 

Skotleikur 

(fjölspilun) 

Hlutverkaleikur 

(einspilun) 

Aldur leiks Eldri Yngri Eldri Yngri Eldri Yngri 

Jákvæðir styrkir 14 11 10 13 32 8 

Neikvæðir styrkir 12 29 6 5 0 0 

Jákvæð refsing 14 31 26 33 4 6 

Neikvæð refsing 14 0 26 0 1 0 
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Allir styrkingarskilmálar. Þegar tafla 2 er notuð kemur í ljós hærri tíðni jákvæðra styrkja 

innan yngri leikjanna heldur en í eldri leikjunum. Tíðni neikvæðra styrkja, jákvæðra og 

neikvæðra refsinga er sú sama og í sameiginlegum styrkingarskilmálum. 

Tafla 2.  

Samanburður á tíðni allra styrkingarskilmála við 10 mínútna spilun. 

Leikur Skotleikir 

(einspilun) 

Skotleikur 

(fjölspilun) 

Hlutverkaleikur 

(einspilun) 

Aldur leiks Eldri Yngri Eldri Yngri Eldri Yngri 

Jákvæðir styrkir 14 48 10 32 32 42 

Neikvæðir styrkir 12 29 6 5 0 0 

Jákvæð refsing 14 31 26 33 4 6 

Neikvæð refsing 14 0 26 0 1 0 
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Umræða 

Það er munur á verðlauna og refsingar eiginleikum innan eldri og yngri tölvuleikja. tíðni 

styrkingarskilmála er mismunandi milli eldri og yngri leikja og einnig milli mismunandi 

leikjaflokka. Í yngri einspilunarskotleikjum er spilarinn verðlaunaður oftar og á fleiri máta en 

í eldri einspilunarskotleikjum. Þetta á einnig við um fjölspilunarskotleiki þar sem spilarinn er 

ekki eingöngu að fá verðlaun fyrir að skjóta andstæðing heldur einnig fyrir að hjálpa öðrum 

samspilurum að drepa andstæðinginn. Hinsvegar eru verðlauna og refsingareiginleikar 

svipaðir í hlutverkaleikum og getur það verið vegna þess að leikirnir sem voru skoðaðir hafa 

eingöngu fimm ára bil á milli sín en skotleikirnir hafa níu ár á milli sín. Áhugaverðasti 

munurinn er á samt á milli skotleikja þar sem verðlaunaeiginleikar í nýrri leiknum svipar 

mikið til verðlaunaeiginleika í hlutverkaleikum. Spilarinn er ekki aðeins að fá stig heldur eru 

þetta stig í formi reynslustiga sem spilarinn getur safnað þangað til hann kemst á nýtt stig og 

opnar þar með fyrir nýja eiginleika, búnaði og vopn innan leiksins. Þetta kerfi er líka til staðar 

í hlutverkaleikum þannig að skotleikir eru búnir öðlast styrkingarkerfi sem einkennir 

hlutverkaleiki. Með því að hafa styrkingarkerfi á þennan máta getur framleiðandinn sett upp 

fasta eða breytilega styrkingaráætlun innan skotleiksins. Til dæmis ef 

tölvuleikjaframleiðandinn er að fá kvartanir um að það taki of langan tíma að fara upp á 

næsta stig sem gæti leitt til þess að spilarar hætti að spila leikinn þá getur framleiðandinn 

lagað leikinn í gegnum netið sem breytir styrkingarskilmála til að komast á næsta stig og þar 

með haldið viðskiptavinum sínum. Framleiðandinn hefur þar með sterkara kerfi til að hafa 

áhrif á spilun. Annað áhugavert er hvernig nýrri leikir eru með fleiri jákvæða styrki og minna 

af neikvæðri refsingu. Vegna þess að tölvuleikjaspilarinn er að fá meira af jákvæðum 

styrkjum þá er hann að fá endursvar hraðar sem er líklegra til að leiða til flæðis sem getur leitt 

til þess að tölvuleikjaspilarinn spilar lengur en hann ætlar sér. 
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En hvers vegna ætti framleiðandinn að vilja halda spilaranum spilandi í leiknum? Af 

hverju er ekki nóg að fá hann til að kaupa leikinn? Margar hugsanlegar ástæður geta verið 

fyrir því. Ef til vill er markmið framleiðandans að láta tölvuleikjaspilarann finnast hann hafa 

eytt peningum sínum í eitthvað sem hann vill eyða tíma í. Kannski var markmiðið að byggja 

upp orðspor með því að gefa út vöru sem spilarinn getur notið. En eitt svarið má einnig finna 

með því að líta á greiðslulíkönin innan tölvuleikjamarkaðsins. Þótt ekki sé hægt að segja 

beint til um hvort að framleiðendur séu að nýta þekkingu úr atferlisgreinigu og líkön þaðan er 

hægt að sjá kosti þess fyrir fyrirtækin ef litið er til greiðslulíkananna. Markmið spilakassa er 

að láta spilarann greiða sem mestan pening í vélina og það er hægt að gera með réttri hönnun 

á neikvæðum refsingareiginleikum leiksins í spilakassanum. Markmið smásölu og stafrænnar 

dreifingar er að selja spilaranum leikinn og láta hann borga einu sinni. Þannig að verðlauna- 

og refsingareiginleikar koma kannski ekki beint vel þar við þar sem greiðsla fer fram áður en 

spilarinn kemst í leikinn sjálfan. Eina ástæðan fyrir að tryggja að leikurinn hafi 

styrkingaráætlun sem leiði til endurtekinnar spilunar er að minnka líkur á að hann skili 

leiknum og vilji fá endurgreitt. Mesta kosti geta þessir eiginleikar haft fyrir áskriftarlíkanið 

og sýndarvörulíkanið. Markmið þessara tveggja líkana er að halda áfram að láta spilarann 

spila til að hægt sé að fá úr honum peninga. Áskriftarlíkanið gerir það í meira mæli heldur en 

sýndarvörulíkanið en hægt er að nota bæði líkönin í samblöndu. Segjum sem svo að við séum 

með tölvuleikjaspilara sem er með tölvuleik í áskrift, leikurinn er með styrkingaráætlun sem 

byggist á því að spilarinn þarf að drepa ákveðið mikið af andstæðingunum til að fá nægilega 

mikið af reynslustigum til að komast á næsta stig. En þá er hægt að bjóða spilaranum upp á 

sýndarhlut sem eykur magn reynslustiga sem fæst fyrir hvern andstæðing þannig að spilarinn 

getur verið fljótari að komast upp í næsta borð án eins mikillar vinnu. Sýndarvöru gæti þá 

verið notuð til að spara spilaranum tíma við hlut sem hann hefur ekki tíma til að eyða. Þannig 

að fræðilega geta viðskiptafræðingar og tölvuleikjahönnuðir nýtt sér sálfræðina og kynnt sér 
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hvaða skilmálar geti skilað þeim sem mestum hagnaði og með því að hámarka ánægju 

spilarans eða allavega þann tíma sem hann eyðir í leiknum. 

Viðhorf fólks til spilakassa í Bandaríkjunum er að gera vart við sig í umræðu um tölvuleiki 

nú til dags. Margir foreldrar eru að hafa áhyggjur af mikilli spilun og þá sérstaklega hjá 

drengjum. Svipaður ótti spratt upp þegar spilakassarnir voru vinsælir og kemur óttin oft fram 

í umræðunni, tölvuleikjum er kennt um mikið af því sem fer miður í lífi einstaklings. Oftast 

er samt mikil tölvuleikjaspilun frekar einkenni þess að eitthvað er að í lífi spilarans heldur en 

frumorsök vanda hans og væri sniðugt fyrir foreldra að kynna sér betur rannsóknir á 

tölvuleikjum og innihaldi þeirra. Sérstaklega í ljósi þess að tölvur og tölvuleikir eru orðnir 

algengir á flestum heimilum og þess vegna væri það sterkur leikur hjá foreldrum að kynna sér 

þetta eins og annað sem barn þeirra er að gera til að vita um raunverulega áhættu og setja 

börnum mörk frá upphafi sem nauðsynleg eru. 

Gagn þessara athugana fyrir rannsakendur eru að þeir hafi í huga þær breytingar sem hafa 

orðið á tölvuleikjum til að betur skilja hvað leiðir til of mikillar spilunar. Með því að renna 

yfir verðlauna- og refsingareiginleika þá gætu þeir bent þeim sem að er að eyða of miklum 

tíma í spilunina á af hverju slíkt gerist og hvað sé að stjórna því. Hægt er að fræða spilarann 

um hvers vegna hann eyðir of miklum tíma í tölvuleikjaspilun. Að gera spilaranum 

meðvitaðann um hvernig uppbygging leiksins er getur orðið til þess að spilarinn getur spurt 

sjálfan sig ,,er ég að spila vegna þess mér finnst gaman? Eða er ég að spila vegna þess að ég 

er orðinn háður því að upplifa næstu verðlaunin sem eru rétt handan við hornið?". 

Helsti vankantarnir við þessa athugun er að það getur verið erfitt að aðgerðarbinda alla 

eiginleika tölvuleikja vegna þess að þeir geta verið svo margir og samofnir auk þess að virka 

mismunandi á mismunandi einstaklinga. Einnig voru fáir þátttakendur í tilrauninni, betra væri 

að hafa stærra þýði tölvuleikja og að skoða fleiri en tvo leiki. Hugsanlegt er að, ef sería er til, 
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að skoða fleiri en tvo leiki til að sjá betur þær breytingar sem hafa orðið á verðlauna- og 

refsingareiginleikum innan margra ólíkra tölvuleikja. 

Rannsóknir gætu beint sjónum sínum að fleiri leikjum og skoðað leiki innan annarra 

flokka en hérna var skoðað. Einnig væri hægt að athuga innslátt spilara af ýmsum aðgerðum 

innan leiksins. Einnig væri áhugavert að skoða styrkingarskilmála í sambandi við 

greiðslulíkön þannig að leikur sem fellur undir áskriftarleiðina væri athugaður og borin 

saman við leik sem fellur undir smásölulíkanið. Einnig væri áhugavert að taka fyrir netspilun 

þar sem spilarinn er að spila nafnlaust og hratt, þar sem hann er ekki að valda neinum 

vonbrigðum með spilun sinni. Spilarinn er að spila kannski í 15-20 mínútum og fer síðan í 

næsta leik og á aldrei aftur eftir að spila með sömu spilurum og hann gerði áður. Þannig að 

tölvuleikjaspilarinn kemst mjög auðveldlega og hratt í næsta leik og kostnaður hans er mjög 

lítill við að gera svo. Þannig að það er margt sem hægt er athuga í sambandi við tölvuleiki 

sem eru ein af stærri afþreyingum í heiminum í dag og verða líklegast í nánustu framtíð. 
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