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Útdráttur	

Í	þessari	ritgerð	verður	farið	yfir	tölvuleiki	og	heilsufarleg	áhrif	sem	þeir	geta	valdið,	

góð	og	 slæm.	 Skoðaðar	 eru	 rannsóknir	 um	 tölvuleiki	 eins	og	hættan	 á	 tölvufíkn,	 áhrif	

tölvuleikja	á	hreyfingu,	tenging	sem	fólk	leitast	í	og	löngun	í	að	verða	betri	í	tölvuleikjum.	

Farið	er	síðan	yfir	þann	menningarheim	sem	er	að	skapast	í	kringum	tölvuleikinn	Fortnite	

þar	sem	atvinnumöguleikar,	kennsla	og	vakning	á	heilsu	í	tölvuleikjum	er	að	eiga	sér	stað.	

Það	er	vegið	og	metið,	þar	sem	neikvæð	og	jákvæð	áhrif	eru	rædd	og	sýnt	er	fram	á	það	

að	 tölvuleikir	 hafi	 ekki	 einungis	 neikvæð	 áhrif	 heldur	 einnig	 jákvæð	 og	 sú	 þróun	 sem	

tölvuleikir	 eru	 að	 fara	 í,	 þar	 sem	 þeir	 eru	 meira	 í	 umræðunni,	 er	 góð.	Með	 auknum	

rannsóknum	á	tölvuleikjum	ætti	að	vera	hægt	að	vinna	betur	gegn	neikvæðu	áhrifunum	

og	gera	tölvuleiki	að	jákvæðari	upplifun	yfir	höfuð.		

	

	

	

	



5	

Formáli		

	
Ég	ákvað	að	skrifa	þessa	ritgerð	þar	sem	ég	hef	gaman	af	því	að	spila	tölvuleiki	og	hef	í	
mörg	ár.	Tölvuleikir	eru	hluti	af	því	sem	ég	hef	áhuga	á	og	því	hentugt	að	skrifa	ritgerð		
um	þá	og	fræðast	enn	meira	um	þetta	sí	vaxandi	svið.	Margir	aðilar	eru	fastir	á	því	að	
ekkert	gott	leiði	af	tölvuleikjum	og	vildi	ég	því	fræða	mig	og	hugsanlega	einhverja	fleiri	
um	tölvuleiki	og	þá	stefnu	sem	þeir	eru	á,	heilsulega	séð.	Þessi	ritgerð	er	lokaverkefni	til	
BA	gráðu	í	félagsfræði	og	er	12	einingar,	leiðbeinandi	var	Arnar	Eggert	Thoroddsen	og	
þakka	ég	fyrir	leiðsögn	hans.		 	
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1 Inngangur	

Tölvuleikir	eru	stór	hluti	af	því	afþreyingarefni	sem	einstaklingar	kjósa	að	stunda	í	frítíma	

sínum	en	iðnaðurinn	er	mjög	stór	og	veltir	hann	miklum	fjárhæðum	á	ári	hverju.	Til	að	

mynda	þá	spila	fleiri	hundruð	milljónir	í	hverjum	mánuði	og	sífellt	fleiri	hafa	atvinnu	af	því	

að	spila	tölvuleiki	hvort	sem	það	er	í	gegnum	streymi	eins	og	á	Twitch	eða	tilheyra	liði	sem	

æfir	 og	 keppir	 á	 stórmótum	 sem	 fylla	 margar	 íþróttahallirnar.	 Eins	 og	 annað	

afþreyingarefni	eru	tölvuleikir	af	ýmsum	toga,	fólk	getur	verið	að	spila	tölvuleiki	án	þess	

að	fatta	að	það	sé	að	því	með	því	að	kíkja	í	Candy	Crush	í	símanum	en	það	flokkast	jafn	

mikið	sem	tölvuleikur	og	skotleikirnir	í	Call	of	Duty	leikjaseríunni.	Tölvuleikir	eru	af	ýmsum	

toga	 og	 flokkum,	 en	 þar	 má	 nefna	 skotleiki,	 íþróttaleiki,	 hugarleiki,	 hryllingsleiki,	

herkænskuleiki	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Eins	 og	 fyrr	 kom	 fram	 eru	 tölvuleikir	 vinsælt	

afþreyingarefni	og	einn	allra	vinsælasti	tölvuleikurinn	um	þessar	mundir	er	Fortnite	en	

hann	hefur	slegið	met	yfir	fjölda	spilara	undanfarið	ár	þar	sem	tugir	milljóna	spilenda	spila	

í	hverjum	mánuði	en	tölur	frá	ágúst	2018	segja	að	78,3	milljónir	manns	hafi	spilað	leikinn	

þann	mánuð	(Loveridge,	2018).		

Með	tilkomu	nýrrar	tækni	hafa	vinsældir	tölvuleikja	aukist	og	benda	rannsóknir	á	

að	um	það	bil	2,2	milljarður	spila	 tölvuleiki	og	þar	með	spila	um	það	bil	78,3	milljónir	

Fortnite	 reglulega	 á	 heimsvísu,	 en	 þeir	 hafa	 ekki	 gefið	 út	 tölur	 síðan	 í	 ágúst	 2018	

(Loveridge,	2018),	sem	sýnir	fram	á	hversu	vinsæll	leikurinn	er	í	raun	og	veru.	En	þegar	

tölvuleikur	er	orðinn	þetta	vinsæll	og	farinn	að	hafa	áhrif	að	líf	fleiri	milljóna	þá	þarf	að	

skoða	hvaða	áhrif	hann	getur	haft	hvort	sem	þau	eru	neikvæð	eða	jákvæð.	Með	svona	

mikla	spilamennsku	fer	fólk	að	taka	eftir	tölvuleikjum,	annað	hvort	á	góðan	eða	vondan	

hátt.	Oft	og	tíðum	vill	fólk	hoppa	á	einhverskonar	örskýringar	sem	reyna	að	telja	fólki	trú	

um	það	að	tölvuleikir	hafi	neikvæð	áhrif	á	hinn	og	þennan	og	það	þurfi	að	passa	að	börnin	

sín	 stundi	 ekki	 slíka	 spillandi	 skemmtun.	 En	með	 það	 í	 huga	 að	 fólk	 hafi	mismunandi	

skoðanir	á	flest	öllu	og	þar	með	talið	tölvuleikjum	þá	er	vert	að	skoða	það	frá	hlutlausu	

sjónarhorni,	 benda	 á	 bæði	 neikvæða	 og	 jákvæða	 punkta	 sem	 fylgja	 því	 að	 stunda	

tölvuleikjamennsku.	 Rannsóknarspurningin	 er	 því	 hvort	 að	 tölvuleikir	 hafi	 slæm	

heilsufarsleg	áhrif	á	einstaklinga	en	mín	tilgáta	er;	tölvuleikir	hafa	ekki	einungis	neikvæð	

áhrif	 á	 heilsufarslega	 þætti	 heldur	 einnig	 jákvæð.	 Hér	 verður	 heilsufarslegur	 veruleiki	

tölvuleikja	skoðaður	með	áherslu	á	menningarheim	Fortnite.		



8	

2 Fyrri	rannsóknir		

2.1 Saga	tölvuleikja,	einstaklingsspilun	yfir	í	fjöldaspilun	

Tölvuleikir	eru	ekki	nýjir	af	nálinni	heldur	hafa	þeir	verið	til	í	þó	nokkra	áratugi	en	fyrsta	

tölvleikinn	hannaði	eðlisfræðingurinn	Willy	Higinbotham	1958	en	tölvuleikurinn	var	á	svo	

kallaðri	sveiflusjá	og	var	einfaldur	tennisleikur	sem	líktist	leikinum	Pong	sem	sló	svo	í	gegn	

á	áttunda	áratugnum.	Næstu	árin	voru	 leikjasalir	 (e.	arcade)	mjög	vinsælir	og	fyrirtæki	

kepptust	um	að	framleiða	sem	vinsælustu	leikina	og	fleiri	fyrirtæki	urðu	til	og	reyndu	að	

fá	bita	af	kökunni.	Árið	1980	gaf	leikjaframleiðandinn	Atari	út	Space	Invaders	á	leikjatölvur	

og	 byrja	 þar	 með	 sölu	 á	 tölvuleikjum	 sem	 eru	 gerðir	 til	 að	 spila	 á	 heimilum.	 Tekjur	

bandarískra	leikjasala	náðu	5	milljörðum	árið	1981	þar	sem	Ameríkanar	eyddu	meira	en	

75	þúsund	klukkutímum	í	að	spila	tölvuleiki.	Sony	gaf	síðan	út	Playstation	í	Japan	1994	og	

Bandaríkjunum	1995	og	Microsoft	gaf	út	Xbox	leikjatölvuna	árið	2001	(Kent,	2010).	Með	

því	byrjar	nútíminn	þar	sem	að	Playstation	og	Xbox	eru	vinsælustu	leikjatölvurnar	og	hafa	

verið	í	þónokkur	ár.		

Með	því	að	skoða	hvernig	tölvuleikir	komu	fyrst	 inn	 í	afþreyingarsenuna	þá	má	

segja	að	þeir	hafi	alls	ekki	ýtt	undir	einhverskonar	einangrun	þar	sem	krakkar	hópuðust	

saman	inní	leikjasali	og	spiluðu	þar	eða	fylgdust	með	öðrum	spila.	Með	komu	leikjatölva	

sem	gerðar	voru	til	að	spila	heima	varð	meira	um	einstaklingsspilun	(e.	singleplayer)	þar	

sem	þurfti	að	kaupa	auka	fjarstýringu	til	þess	að	fleiri	gætu	spilað	á	sama	tíma.	Þróun	

internetsins	 í	 leikjatölvum	gerði	 einstaklingum	kleift	 að	 tengjast	 saman	yfir	 internetið,	

spila	og	spjalla	saman.	Þar	með	myndast	að	vissu	 leyti	rafrænir	 leikjasalir	þar	sem	fólk	

hittist	og	spilar	og	getur	einnig	fylgst	með	öðrum	spila,	með	þeim	þægindum	að	þurfa	ekki	

að	fara	langar	leiðir	til	að	komast	í	leik.	Hægt	er	að	greina	þá	breytingu	sem	á	sér	stað	á	

milli	einstaklingsspilunar	og	fjöldaspilunar	á	nokkuð	auðveldan	hátt	en	með	nýjustu	tækni	

hefur	verulega	dregist	úr	einstaklingsspilun	og	sumir	leikjaframleiðendur	hættir	að	gefa	

út	 einstaklingssöguna	 (e.	 campaign	 mode).	 Munur	 er	 á	 milli	 þeirra	 sem	 vilja	 frekar	

einstaklingsspil	 heldur	 en	 fjöldaspil	 (e.	multiplayer),	 en	 segja	mætti	 að	 þeir	 sem	 spila	

fjölspilunarleiki	sækist	meira	í	keppni,	samvinnu	og	viðurkenningu.	Ef	hugsað	er	út	í	það	

er	það	augljóst	að	þeir	 sem	velja	 sér	að	 spila	við	aðra	 spilara	á	netinu	eru	að	 leitast	 í	

eitthvað	meira	 heldur	 en	 þeir	 sem	 vilja	 spila	 einstaklingsspilið	 sem	 inniheldur	 aðeins	

hæfni	tölvunnar	til	að	spila	gegn	sér	(Hainey	o.fl.,	2011).	Með	þeirri	þróun	sem	á	sér	stað	
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er	lítið	um	einstaklingsspilun	þar	sem	allt	snýst	í	kringum	internetið	og	að	tengja	menn	

saman	til	að	keppa	í	hinum	ýmsu	leikjum,	en	vinsælustu	tölvuleikirnir	eru	þeir	þar	sem	

fjöldaspilun	fer	fram	og	mætti	því	segja	að	flestir	séu	að	spila	tölvuleiki	til	þess	keppa	við	

aðra,	hvort	sem	það	er	í	liði	eða	ekki.		

Tölvuleikir	hafa	því	 farið	 í	einhverskonar	hring	þar	sem	þeir	 slógu	 fyrst	 í	gegn	 í	

klassískum	leikjasölum	þar	sem	krakkar	og	fólk	kom	saman	og	fóru	margar	stundir	í	það	

að	fylgjast	með	öðrum	spila,	yfir	í	að	leikjatölvur	fóru	að	birtast	inn	á	heimilum	áður	en	

nettengingar	 í	 leikjatölvur	 urðu	 algengar	 og	menn	 spiluðu	 annað	hvort	 einir	 eða	með	

fleirum	ef	fleiri	fjarstýringar	voru	til.	Svo	þróuðust	tölvurnar	og	menn	fóru	að	spila	meira	

saman	aftur,	en	í	þetta	skiptið	yfir	netið	og	því	mætti	segja	að	tískan	á	umhverfi	tölvuleikja	

hafi	farið	í	hring,	úr	fjöldaspilun	yfir	í	einstaklings	og	svo	aftur	til	baka	en	á	tæknivæddari	

hátt.	Eins	og	fyrr	kom	fram	hefur	þróun	tölvuleikja	farið	úr	því	að	vera	einstaklingsspilun	

yfir	í	tæknivædda	fjölspilun	þar	sem	flestir	kjósa	að	etja	kappi	við	aðra	andstæðinga	yfir	

netið	 og	 því	 myndast	 einhverskonar	 rafrænir	 tækjasalir.	 En	 með	 þessari	 þróun	 hafa	

tölvuleikir	 farið	 úr	 rólegri	 spilun	 þar	 sem	 einstaklingar	 kepptu	 við	 tölvuna	 yfir	 í	 meiri	

keppni	þar	sem	menn	þurfa	að	sanna	sig	og	spila	því	meira	til	þess	að	bæta	hæfni	sína.	

Segja	má	að	með	þeim	vinsældum	og	tækni	sem	er	í	boði	í	nútíma	tölvuleikjum	ýti	undir	

meiri	spilun	heldur	en	áður	fyrr	þar	sem	menn	geta	fundið	fyrir	meiri	þörf	til	að	sanna	sig.	

Ef	 farið	er	 í	heilsufarslega	þætti	þess	þá	mætti	 í	 fljótu	bragði	segja	að	fjöldaspilun	hafi	

meira	tak	á	leikmönnum	og	líklegra	að	þeir	eigi	það	til	að	spila	óhóflega	mikið.	Ástæður	

þess	geta	verið	margvíslegar,	eins	og	vinir	bjóði	oftar	í	spil	eða	krafan	um	að	vera	góður	

sé	meiri,	vera	með	tölur	sem	sýna	fram	á	það	og	svo	hæfni	þegar	það	kemur	að	því	að	

spila	með	vinum	yfir	netið.	En	tölvuleikir	hafa	aldrei	verið	jafn	vinsælir	og	í	dag,	þegar	þeir	

eru	fjölspilaðir	yfir	internetið,	en	það	er	ekki	þar	með	sagt	að	tölvuleikir	sem	eru	gerðir	

fyrir	einstaklingsspil	séu	alveg	horfnir.	Tölvuleikurinn	God	of	War,	sem	bíður	aðeins	upp	

á	einstaklingsspilun,	fékk	verðlaun	sem	besti	tölvuleikurinn	2018	(Gach,	2018).	Munurinn	

er	 sá	 að	 einstaklingstölvuleikir	 bjóða	 einungis	 upp	 á	 ákveðinn	 spilatíma	 á	 meðan	

fjölspilunarleikir	geta	enst	eins	 lengi	og	 leikmaðurinn	nennir	að	spila,	því	býður	keppni	

gegn	öðrum	alltaf	upp	á	nýjar	uppákomur	og	nýjar	aðstæður.	Til	dæmis	með	EvE	online,	

vinsæla	fjölspilunarleikinn,	þar	sem	þúsundir	manna	skapa	heiminn	með	sínum	gjörðum,	

þar	er	alltaf	eitthvað	nýtt	sem	getur	gerst	sem	heldur	fólkinu	við.	Einnig	á	þetta	við	um	
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vinsælu	skotleikjaseríuna	Call	of	Duty,	en	með	flesta	netspilunarleiki	eru	fleiri	aðstæður	

sem	hægt	er	að	lenda	í	vegna	mismunandi	viðbragða	annara	spilara.		

Ísland	er	að	sjálfsögðu	 í	hópi	þeirra	vestrænu	tæknivæddu	samfélaga	sem	geta	

notið	þess	að	spila	 tölvuleiki	eða	annarskonar	 skemmtiefni	 í	 frítíma	sínum.	Nýlega	var	

gerð	könnun	á	því	hversu	margir	spila	tölvuleiki	á	Íslandi	og	kom	í	ljós	að	tveir	af	hverjum	

þremur	18	ára	og	eldri	spila	tölvuleiki	og	41%	af	þeim	spila	vikulega	eða	oftar	og	helmingur	

þeirra	notast	við	snjallsíma	til	að	spila	sína	leiki.	Ef	yngsti	hópurinn	er	skoðaður	sem	greinir	

einstaklinga	 á	 aldrinum	18	 til	 30	 ára,	 þá	 spila	 86%	 af	 þeim	 tölvuleiki	 og	 62%	 af	 þeim	

vikulega	eða	oftar,	með	aldrinum	fer	notkunin	lækkandi.	Í	aldurshópnum	sextíu	og	eins	

árs	og	eldri	spila	48%	tölvuleiki,	þar	af	28%	vikulega	eða	oftar.	Þau	tæki	sem	oftast	eru	

notuð	eru	snjallsímar	en	karlar	eru	 líklegri	 til	að	spila	á	borð-	og	 leikjatölvur	heldur	en	

konur	sem	eru	líklegri	til	að	spila	á	spjaldtölvur,	en	spilun	er	svipuð	meðal	kynja	þar	sem	

64%	kvenna	og	67%	karla	spila	tölvuleiki	(mbl.is,	2019).	

2.2 Áhrif	tölvuleikja	á	einstaklinga	

Hegðun	getur	breyst	út	frá	allskyns	áreiti	sem	einstaklingar	verða	fyrir	og	því	er	vert	að	

taka	tölvuleiki	inn	í	þær	pælingar,	skoða	hvort	tölvuleikir	geti	haft	áhrif	á	hegðun	fólks.	

Gerðar	hafa	verið	ýmsar	rannsóknir	til	að	kanna	hvort	tölvuleikjanotkun	hafi	einhver	slæm	

áhrif	á	hegðun	einstaklinga,	sem	skuli	varast.	Samkvæmt	Chan	og	Rabinowitz	(2006)	þá	

hafa	 tölvuleikir	 áhrif	 á	 hegðun	 einstaklinga	 en	 þeir	 halda	 því	 fram	 að	 fylgni	 sé	 á	milli	

tölvuleikja	og	aukins	athyglisbrests	(e.	ADHD)	og	því	fyrr	sem	gripið	er	inn	í	þá	þætti	sem	

gætu	valdið	athyglisbresti	hjá	krökkum	því	betra.	Þeir	einstaklingar	 sem	eru	 í	 tölvunni	

meira	en	eina	klukkustund	á	dag	eru	í	hættu	að	ala	með	sér	frekari	athyglisbrest	heldur	

en	þeir	sem	spila	ekki,	því	meira	sem	tölvuleikir	eru	spilaðir	því	 líklegra	er	að	það	hafi	

slæm	áhrif	á	skólagöngu	einstaklinganna.	Þeir	taka	það	einnig	fram	að	engin	rannsókn	

fram	að	því	hafi	skoðað	slík	 tengsl	og	þeir	 fyrstir	 til	að	sýna	fram	á	einhverja	tengingu	

þarna	 á	milli.	 Tengingin	 á	milli	 athyglisbrests	 og	 tölvuleikja	 á	 frekar	 við	 um	 notkun	 á	

stafrænum	tækjum	samkvæmt	 rannsókn	Ra	og	 fleiri	 (2018)	en	þar	kemur	 fram	að	því	

meira	 sem	 stafræn	 tæki	 eru	 notuð	 því	 líklegra	 er	 að	 einstaklingar	 ali	 með	 sér	

einhverskonar	einkenni	af	athyglisbrest	en	aftur	er	tekið	fram	að	slíkar	rannsóknir	eru	á	

frumstigi	og	frekari	rannsóknir	þurfi	að	gera	til	þess	að	staðfesta	orsakasamband.	Erfitt	er	

því	að	segja	hvort	stafræn	notkun	hafi	í	raun	áhrif	á	athygli	einstaklinga,	hvort	hún	veki	
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einkenni	sem	hefðu	síðar	komið	fram	eða	komið	þeim	fyrir	þar	sem	þau	hefðu	annars	ekki	

látið	 á	 sér	 kræla.	 Sumar	 rannsóknir	 benda	 ekki	 til	 þess	 að	 tölvuleikir	 leiði	 af	 sér	

athyglisbrest	heldur	sýna	þær	frekar	fram	á	þá	auknu	sjónhæfni	sem	helst	í	hendur	við	að	

spila	 spennuleiki	 (e.	action	games).	En	slíkir	 tölvuleikir	eru	 taldir	hafa	góð	áhrif	á	ýmis	

verkefni	sem	eru	notuð	til	að	mæla	sjónræna	getu	eins	og	að	dreifa	athyglinni,	gera	tvennt	

í	einu,	fylgja	mörgum	hlutum	í	einu	og	vinna	hraðar	úr	myndum	sem	koma	fyrir	í	stuttan	

tíma	(Dye,	Green	og	Bavelier,	2009).	Fleiri	rannsóknir	sýna	því	fram	á	það	að	einstaklingur	

sem	 spilar	 spennuleiki	 er	 líklegri	 til	 að	bæta	 athygli	 sína	 frekar	 en	 að	mynda	með	 sér	

einhverskonar	 athyglisbrest.	 Spennuleikir	 krefjast	 yfirleitt	 þess	 að	 leikamaðurinn	 taki	

skjótar	ákvarðanir	sem	geta	leitt	til	taps	eða	sigurs	og	liggur	það	því	í	loftinu	að	þeir	sem	

spila	meira	af	slíkum	leikjum	sem	reyna	á	ákvarðanatöku	þeirra	að	þeir	myndi	með	sér	

betri	hæfni	til	að	taka	hraðar	og	réttar	ákvarðanir	og	öðlist	betri	samhæfingu	á	milli	augna	

og	 handa.	 Því	 mætti	 ætla	 að	 þau	 tengsl	 við	 athyglisbrest	 eigi	 bara	 við	 um	 notkun	 á	

stafrænum	 tækjum	 en	 ekki	 tölvuleikjum,	 sér	 í	 lagi	 spennuleikjum,	 því	 þeir	 sem	 eyða	

miklum	tíma	í	snjallsímanum	eru	að	öllum	líkindum	ekki	að	taka	snöggar	og	áhrifamiklar	

ákvarðanir	og	því	ekki	í	neinni	þjálfun,	ef	svo	má	komast	að	orði.	Einnig	væri	hægt	að	nota	

tölvuleiki	sem	þjálfunartól	til	að	endurheimta	eða	viðhalda	hraða	hugsunar,	til	að	mynda	

hjá	eldra	fólki	sem	er	farið	að	tapa	minni	eða	þeim	sem	hafa	lent	í	einhverskonar	slysi	sem	

hafði	áhrif	á	minnið.	Rannsókn	Dye,	Green	og	Bavelier	(2009)	tekur	samt	fram	að	prófunin	

hafi	 einungis	 innifalið	 að	 taka	 ákvörðun	 á	 milli	 tveggja	 hluta	 en	 að	 tölvuleikir	 sem	

innihalda	 mikinn	 hraða	 og	 ákvarðanatöku	 gæti	 verið	 lykilatriði	 á	 bakvið	 þá	 hæfni	 og	

endurhæfingu.	

2.3 Ofbeldishneigð	og	tölvuleikir	

Tölvuleikir	eru	oft	og	tíðum	með	vonda	ímynd	þar	sem	ýmsir	hafa	reynt	að	sýna	fram	á	

að	 ýmislegt	 slæmt	 fylgi	 því	 að	 spila	 tölvuleiki,	 eins	 og	 að	 einstaklingar	 sem	 spila	

ofbeldisfulla	tölvuleiki	sýni	frekar	af	sér	einhverskonar	ofbeldishneigð	heldur	en	sá	sem	

spilar	ekki	slíka	tölvuleiki	(Anderson	og	Bushman,	2001).	Nýlega	var	gerð	rannsókn	þar	

sem	reynt	var	á	þessa	gömlu	tuggu	að	tölvuleikir	veki	ofbeldishneigð	þeirra	sem	spila	slíka	

leiki.	Rannsakendur	Oxford	háskóla	 skoðuðu	þann	 tíma	 sem	bresk	ungmenni	 vörðu	 til	

tölvuleikjaspilunar	en	um	það	bil	helmingur	stúlkna	og	tveir	þriðju	stráka	spila,	og	tengdu	

við	 svör	 foreldra	 um	 hvort	 þau	 hafi	 sýnt	 af	 sér	 ofbeldisfyllri	 hegðun	 á	 þeim	 tíma.	
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Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	 að	 svo	 var	 ekki,	 þar	 sem	 niðurstöður	 þeirra	 studdu	 ekki	 þá	

vinsælu	kenningu	að	tölvuleikir	ýti	undir	ofbeldishegðun	(Przybylsk	og	Weinstein,	2019).	

Mikið	er	til	af	greinum	þar	sem	reynt	er	að	sýna	fram	á	annars	vegar	að	tölvuleikir	hafi	

áhrif	á	ofbeldishneigð	og	hins	vegar	að	þeir	hafi	það	ekki.	Anderson	og	Bartholow	(2002)	

vildu	meina	að	þeir	sem	spila	ofbeldisfulla	tölvuleiki	séu	líklegri	til	að	verða	árásargjarnari,	

þeir	mældu	mun	á	þeim	sem	spiluðu	slagsmálaleik	við	þá	sem	spiluðu	golfleik	þegar	kom	

að	því	að	velja	refsingu	fyrir	þá	sem	töpuðu,	þeir	sem	spiluðu	slagsmálaleik	völdu	harðari	

refsingar	fyrir	andstæðinga	sína.	Fólk	hefur	lengi	vel	verið	á	þeirri	skoðun	að	tölvuleikir	

séu	slæmir	og	haft	var	eftir	Dave	Grossman	fyrrum	ofursta	í	bandaríska	hernum	að	það	

sem	tölvuleikir	kenna	krökkum	er	það	sama	og	þeir	kenna	hermönnum,	að	drepa	óvininn.	

Hann	sagði	að	tölvuleikir	kenni	börnum	að	ofbeldi	sé	eðlilegt,	að	það	sé	skemmtilegt	og	

eigi	að	líta	upp	til	þeirra	sem	beita	því	(Guðbjörg	Hildur	Kolbeins,	2003).	Guðbjörg	(2003)	

tekur	 einnig	 fram	 að	 þó	 að	 krakkar	 spili	 slíka	 leiki	 þá	 verða	 þau	 ekki	 endilega	 fyrir	

skaðlegum	áhrifum	þar	sem	aðrir	þættir	í	lífinu	hafi	meiri	áhrif	heldur	en	tölvuleikir,	eins	

og	fjölskylda	og	vinir.	Þeir	sem	hlutu	gott	uppeldi	verða	 lítið	fyrir	þeim	slæmu	áhrifum	

sem	 tölvuleikir	 eru	 taldir	 valda,	 en	þau	 sem	urðu	 fyrir	 slæmu	uppeldi	 geta	 orðið	 fyrir	

alvarlegri	 áhrifum	 þegar	 þau	 sjá	 ofbeldi	 og	 getur	 það	 ýtt	 undir	 einhverskonar	

ofbeldishneigð	hjá	þeim.		

Rannsóknir	skoða	oftast	einungis	hvort	tölvuleikir	hafi	slæm	áhrif	á	einstaklinginn	

eða	ekki,	forvitnilegt	er	að	skoða	hvort	tölvuleikir	geti	haft	góð	áhrif	út	frá	því	slæma	sem	

gengur	á	inn	í	tölvuleiknum.	Áhugavert	sjónarhorn	er	að	halda	því	fram	að	með	því	að	

framkvæma	 slæma	hegðun	 í	 tölvuleiknum	ýti	 það	undir	 aukna	 samvisku	og	því	 aukna	

félagsfærni	einstaklinga	og	samúð.	Ef	einstaklingur	fer	 í	hlutverk	hryðjuverkamanns	og	

fremur	ódæðisverk	getur	það	haft	áhrif	á	samvisku	spilarans	með	þeim	sem	hann	framdi	

brotið	 gegn,	 því	 er	 hægt	 að	 ætla	 að	 ofbeldisverk	 þurfi	 ekki	 endilega	 að	 ýti	 undir	 að	

einstaklingurinn	 fremji	 slík	 verk	 í	 raunveruleikanum	heldur	 finni	 frekar	 til	með	 öðrum	

samfélagsþegnum	(Grizzard	o.fl.,	2014).	Nú	þegar	tölvuleikir	eru	orðnir	meira	viðloðandi	

við	nútíma	samfélög	birtast	fleiri	niðurstöður	úr	rannsóknum	á	tölvuleikjum	og	hvort	það	

sé	 í	 raun	 og	 veru	 eitthvað	 sem	 fólk	 þarf	 að	 varast	 við	 spilun	 þeirra.	 Fleiri	 og	 fleiri	

rannsóknir	benda	á	að	ofbeldisfullir	tölvuleikir	ýti	ekki	undir	ofbeldishneigð	einstaklinga	

heldur	hafi	frekar	góð	áhrif	á	þá.	Í	rannsókn	Ferguson	(2007)	kemur	fram	að	ofbeldisfullir	

tölvuleikir	hafi	frekar	góð	áhrif	í	formi	þess	að	þeir	þjálfi	sjónrænan	skilning	og	getu	til	að	
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skilgreina	 það	 sem	 spilari	 sér,	 með	 öðrum	 orðum	 bætir	 það	 sjón	 þeirra	 og	

greiningahæfileika	hennar.	Ferguson	bendir	einnig	á	það	að	 í	 rannsókn	sinni	hafi	hann	

ekki	 fundið	 marktækar	 niðurstöður	 um	 að	 ofbeldisfullir	 tölvuleikir	 hafi	 áhrif	 á	

ofbeldishneigð	einstaklinga.	Þrátt	fyrir	allt	vilja	menn	gjarnan	benda	strax	á	tölvuleiki	sem	

sökudólg	þegar	skotárás	á	sér	stað,	þar	sem	einstaklingur	sem	á	við	mikla	erfiðleika	að	

glíma	tekur	upp	á	því	að	koma	með	byssu	í	skólann	sinn	og	láta	kúlunum	rigna,	að	það	

hafi	 verið	 tölvuleiknum	 að	 kenna	 að	 hann	 hafi	 skotið	 samnemendur	 sína	 (Campbell,	

2018).	Flestar	fréttir	af	skotárásum	í	skóla	koma	frá	Bandaríkjunum	og	verða	þær	að	miklu	

fréttaefni	í	hvert	sinn,	mismunandi	fréttastöðvar	fjalla	um	málið	á	sinn	hátt	og	gjarnan	

vilja	þær	benda	á	að	einstaklingurinn	sem	framdi	slíka	ódæðisverk	hafi	 spilað	mikið	af	

skotleikjum	í	frítíma	sínum.	

2.4 Tölvufíkn	

Tölvuleikir	 eru	 einnig	 oft	 tengdir	 við	 fíkn	 þar	 sem	 einstaklingar	 sem	 spila	 mikið	 af	

tölvuleikjum	eru	oftar	en	ekki	sagðir	glíma	við	einhverskonar	tölvufíkn	þar	sem	þeir	taka	

tölvuleiki	 fram	 yfir	 allt	 og	 tölvuleikir	 koma	 í	 veg	 fyrir	 allt	 annað	 í	 lífi	 þeirra.	

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	(e.	World	Health	Organization)	eða	WHO	er	nýlega	búin	

að	bæta	tölvuleikjafíkn	(e.	gaming	disorder)	á	lista	yfir	heilsuraskanir	sem	einstaklingar	

geta	verið	að	glíma	við	og	sérfræðingar	geta	nýtt	sér	til	að	greina	sjúklinga	sína	(WHO,	

2018).	Tölvufíkn	er	lýst	sem	minni	stjórn	á	tölvuspilun,	tölvuleikir	fá	forgang	fram	yfir	aðra	

hluti	í	lífinu	þar	á	meðal	daglega	hluti	eins	og	að	baða	sig	eða	næra	sig	almennilega,	einnig	

ef	að	tölvuspilun	heldur	sínu	striki	eða	verður	meiri	þrátt	fyrir	neikvæðar	afleiðingar.	WHO	

tekur	það	fram	að	til	að	geta	greint	einstakling	sem	tölvufíkil	þarf	hegðunarmynstrið	að	

vera	það	alvarlegt	að	það	hafi	áhrif	á	persónulegar,	fjölskyldu,	félagslegar,	menntunar,	

atvinnu	eða	aðrar	mikilvægar	hliðar	venjulegar	virkni	og	það	þurfi	að	vera	sýnilegt	í	að	

minnsta	lagi	eitt	ár	(WHO,	2018).		

Mikið	hefur	verið	fjallað	um	tölvuleiki,	því	sem	fylgir	því	að	spila	og	þeirri	fíkn	sem	

getur	átt	sér	stað	eða	ekki	en	ekki	eru	allir	á	sömu	nótum	og	eins	og	gengur	og	gerist.	

Grein	 eftir	 Andrew	 Reid	 (2018),	 sem	 eru	 með	 doktorsgráðu	 í	 Námsleikjahönnum	 (e.	

Serious	Game	Design),	heldur	því	 fram	að	tölvuleikjaspilarar	(e.	gamers)	séu	ekki	 fíklar	

heldur	metnaðarfullir.	Hann	heldur	því	fram	að	til	að	skilja	metnað	í	tölvuleikjaspilun,	sér	

í	lagi	Fortnite,	þurfi	að	horfa	til	kenningar	um	sjálfsákvarðanir	(e.	self-determination)	eftir	
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Ryan	og	Deci,	en	sú	kenning	er	oft	notuð	um	leiki,	viðskipti	og	íþróttir	til	þess	að	skilja	

hvað	ýtir	undir	að	fólk	hagi	sér	á	ákveðinn	hátt.	Samkvæmt	kenningunni	skiptist	metnaður	

upp	í	þrjá	þætti,	í	fyrsta	lagi	sjálfstæði	(e.	autonomy),	í	öðru	lagi	þörfinni	til	að	bæta	leikni	

(e.	mastery)	og	 í	þriðja	 lagi	 tilgangur	 (e.	purpose).	 Sjálfstæði	er	þörfin	 til	þess	að	vera	

sjálfur	með	stjórn	á	því	hvernig	maður	ákveður	að	spila	leikinn,	ekki	það	að	vera	einn	á	

báti.	Að	geta	valið	á	milli	þess	að	spila	leikinn	til	þess	að	vinna	eða	njóta	félagslegu	hliðina	

sem	 leikurinn	 bíður	 upp	 á	 (Reid,	 2018).	 Þörfin	 til	 að	 bæta	 getu	 sína	 ýtir	 undir	 meiri	

spilatíma	því	að	æfingin	skapar	meistarann	og	með	leiki	nú	til	dags	eins	og	Fortnite	eru	

framleiðendur	sífellt	að	uppfæra	leikinn	með	því	að	breyta	og	bæta	við	hlutum	hér	og	þar,	

sem	leikmenn	þurfa	að	ná	tökum	á	til	þess	að	geta	spilið	af	fullri	getu.	Tilgangurinn	með	

því	 að	 spila	 er	 löngunin	 til	 þess	 að	 vera	 hluti	 af	 einhverju	 stærra	 heldur	 en	 bara	

einstaklingsspili	(e.	singleplayer).	Með	því	að	spila	verður	einstaklingurinn	hluti	af	stærri	

hóp,	samfélagi	eða	menningu	sem	spilar	sama	leik	og	fá	svipaða	ánægju	út	úr	honum.	

Reid	 vill	 meina	 að	 sjálfsákvörðunarkenningin	 opni	 dyr	 að	 þeim	 niðurstöðum	 að	

tölvuleikjaspilun	fullnægi	grunnþörfum	einstaklinga	(Reid,	2018).	Aftur	á	móti	hljóta	að	

vera	ástæður	á	bakvið	það	af	hverju	WHO	telur	það	þarft	að	bæta	tölvufíkn	við	lista	sinn	

yfir	heilsufarsvandamál	en	það	er	hægt	að	rekja	það	alla	leið	aftur	til	þeirra	sem	hanna	og	

framleiða	leikina.	Eins	og	með	hvern	annan	framleiðanda	á	vöru	þá	vill	hann	að	salan	sé	

mikil	og	varan	sé	 í	notkun	sem	mest,	 tölvuleikjaframleiðendur	vilja	það	sama	og	vinna	

hörðum	höndum	með	upplýsingar	um	spilara	sína	til	að	gera	leikina	sína	skemmtilegri	og	

meira	 ávanabindandi.	 Fyrir	 suma	 gerir	 það	 leikinn	 aðeins	 skemmtilegri	 en	 læsir	 síðan	

tönnunum	sínum	 í	hina	og	þeir	verða	háðir.	Hluti	af	því	er	að	gera	 leiki	 sem	 innihalda	

liðsheild	og	þannig	að	ef	einstaklingur	ætlar	að	hætta	þá	er	hann	að	bregðast	restinni	af	

liðinu	og	því	 líklegra	að	hann	haldi	áfram	að	spila	 (Crilly,	2018).	Fortnite	spilar	á	sömu	

strengi	þar	sem	þeir	eru	oft	að	uppfæra	leikinn	með	litlum	breytingum	sem	gerir	hann	

áhugaverðari,	reyndir	leikmenn	hafa	eitthvað	nýtt	að	gera	og	nýja	staði	til	að	skoða,	en	

það	eru	tvær	hliðar	á	þessu	máli	þar	sem	leikmenn	eru	þakklátir	framleiðandanum	fyrir	

að	uppfæra	 leikinn	og	halda	honum	við	en	á	 sama	 tíma	er	hann	að	draga	 til	 sín	 fleiri	

klukkutíma	af	spilun.	Einstaklingar	sem	hafa	orðið	varir	við	þetta	leggja	til	að	tölvuleikir	

fái	sömu	meðferð	og	tóbak	fékk	á	sínum	tíma	þar	sem	settar	voru	af	stað	herferðir	til	að	

vara	við	notkun	þeirra	(Crilly,	2018).	Auglýsingar	voru	bannaðar,	umbúðunum	var	breytt	

og	skatturinn	aukinn	á	vörunni.	Þetta	fólk	vill	setja	af	stað	herferð	sem	upplýsir	fólk	um	
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einkenni	fíknar	og	leggja	grunn	að	uppbyggingu	miðstöðva	þar	sem	hægt	er	að	fá	hjálp	

við	vanda	sínum	(Crilly,	2018).	En	eins	og	með	sígarettur	og	tóbak	þá	er	þetta	valmöguleiki	

í	lífinu	og	algjörlegt	endaval	er	í	höndum	foreldra	og	einstaklinga	sem	ráða	því	hvort	þeir	

spili	tölvuleiki	eða	ekki.	WHO	er	því	að	reyna	að	hjálpa	með	því	að	skilgreina	tölvufíkn	sem	

alvöru	vandamál,	í	stað	þess	að	setja	einhverskonar	stimpil	á	tölvuleiki	þá	geta	þeir	sem	

eru	að	glíma	við	fíknina	betur	áttað	sig	á	sínum	málum	og	leitað	sér	hjálpar,	sem	ætti	að	

vera	auðveldara	að	fá	eftir	skilgreininguna	(Crilly,	2018).	Rannsóknir	benda	á	að	þeir	sem	

kljást	við	tölvufíkn	séu	fáir	miðað	við	heildarfjöldan	en	samt	sem	áður	nógu	margir	til	að	

hafa	áhyggjur	þar	sem	rúmur	fjórðungur	af	heiminum	öllum	spilar	tölvuleiki.		

Tölvuleikir	þurfa	ekki	allir	að	vera	mjög	keppnismiðaðir	þar	sem	leikmenn	sitja	fremst	

á	stólnum	sínum	með	hjartað	á	fullu	því	þeir	eru	hársbreidd	frá	því	að	hampa	sigri,	því	

þeir	 geta	 líka	 verið	 afslappaðir,	 róandi	 og	 upplyftandi.	 Rannsókn	 sem	 var	 gerð	 af	

Russoniello,	 O’Brien	 og	 Parks	 (2009)	 skoðar	 áhrif	 óformlegra	 tölvuleikja	 (e.	 casual	

videogames)	á	bætt	skap	og	minnkandi	stress	en	þar	kemur	fram	að	meira	en	200	milljónir	

manns	víðsvegar	um	heiminn	spila	slíka	tölvuleiki,	og	nefna	þau	dæmi	um	að	forritið	sem	

var	 sem	 mest	 opnað	 í	 Windows	 XP	 stýrikerfinu	 var	 stafrænn	 kapall.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	voru	þær	að	skap	bætist	til	hins	betra	og	stress	minnkar	með	spilun	á	

óformlegum	tölvuleikjum	og	mældu	þeir	það	með	því	að	nota	þá	sem	inngripstól	þar	sem	

margir	sjúkdómar	nútímans	eru	tengdir	stressi.	Tölvuleikir	geta	spilað	inn	í	líf	einstaklinga	

á	þá	vegu	að	vera	einhverskonar	flótti	frá	raunveruleikanum	sérstaklega	þegar	ekki	allt	

leikur	 í	 lyndi	 en	 þá	 þarf	 að	 skoða	 aðrar	 hliðar	 einstaklingsins	 frekar	 en	 að	 kenna	

flóttaleiðinni	um.	Að	mynda	með	sér	fíkn	fyrir	tölvunni	og	tölvuleikjum	getur	skapast	út	

frá	mörgum	ástæðum	en	til	að	draga	þær	saman	þá	eru	þær	þarfir	sem	eru	tengdar	lélegri	

aðlögunarhæfni,	félagsfærni	og	persónulegri	ánægju	líklegastar	til	að	mynda	tölvufíkn	af	

einhverju	tagi	(Kuss	og	Griffiths,	2011).		

2.5 Tölvuleikir	og	hreyfing	

Lengi	hafa	menn	vitað	af	hugsanlegum	afleiðingum	sem	tölvuleikir	geta	haft	í	för	með	sér	

eins	og	að	þeir	stuðli	að	minni	hreyfingu	þar	sem	frítíminn	fer	frekar	í	að	spila	tölvuleiki	

heldur	en	íþróttir	eða	einhverskonar	líkamsrækt.	En	með	það	í	huga	hefur	verið	reynt	að	

tengja	saman	tölvuleiki	og	hreyfingu	með	því	að	hanna	tölvuleiki	og	græjur	sem	lætur	fólk	

hreyfa	 sig	 í	 alvörunni	 til	 að	 ná	 árangri	 í	 leiknum,	 yfirleitt	 er	 um	 að	 ræða	 leiki	 sem	
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endurspegla	hreyfingu	í	alvörunni	eins	og	íþróttir.	Tækin	sem	hafa	verið	gefin	út	koma	frá	

stóru	tölvuframleiðendum	eins	og	Microsoft	sem	gefur	út	leikjatölvuna	Xbox	one	og	með	

henni	er	hægt	að	kaupa	Kinnect	sem	er	myndavélarskanni	sem	gerir	það	kleift	að	spila	

leiki	sem	krefjast	hreyfinga.	Einnig	gaf	Nintendo	út	leikjatölvuna	Wii	þar	sem	leikurinn	Wii	

U	Sport	varð	mjög	vinsæll	en	hann	notaðist	einnig	við	skanna	til	að	greina	hreyfingar.	Slíkir	

leikir	hafa	reynt	að	stuðla	að	meiri	hreyfingu	með	því	að	gera	hana	skemmtilega,	á	einn	

eða	annan	hátt.	Þar	sem	hefðbundnir	tölvuleikir	ýta	undir	kyrrsetu	og	því	minni	hreyfingu	

hafa	hreyfileikirnir	góða	möguleika	á	því	að	stuðla	að	betri	heilsu	og	auka	hreyfingu	þeirra	

sem	 kjósa	 að	 verja	 frítíma	 sínum	 í	 tölvunni.	 Jafnvel	 þó	 að	 einstaklingur	 spili	 mikið	 af	

kyrrsetu	tölvuleikjum	þá	er	minna	mál	að	skipta	um	leik	í	um	það	bil	hálftíma	sem	krefst	

hreyfingar	heldur	en	að	fara	út	úr	húsi	til	að	ná	sér	í	þá	hreyfingu	sem	mælt	er	með.	Því	

hafa	hreyfileikir	komið	sér	vel	meðal	þeirra	sem	vilja	helst	ekki	fara	mikið	út,	því	það	gefur	

þeim	hreyfingu	á	skemmtilegri	hátt,	eitthvað	sem	þau	myndu	annars	ekki	fá	(Gao,	2017).	

Erfitt	er	fyrir	hreyfileikina	að	ná	miklum	markaði	þar	sem	þeir	eru	yfirleitt	ekki	með	sömu	

eiginleika	og	hinir	leikirnir	eða	höfða	ekki	á	sama	hátt	til	jafn	margra	og	kyrrsetuleikir.	Má	

því	segja	að	hreyfileikirnir	séu	góðir	fyrir	þá	sem	eru	nú	þegar	mikið	í	tölvunni	og	eru	ekki	

að	fá	mikla	hreyfingu	 í	daglegu	 lífi,	því	það	er	góður	millivegur	að	þurfa	ekki	að	neyða	

einstaklinginn	til	að	hreyfa	sig	heldur	bara	til	að	skipta	um	tölvuleik	öðru	hvoru.	Þó	svo	að	

það	 séu	 einungis	 fyrstu	 skrefin	 í	 að	 reyna	 að	 koma	 einstaklingnum	 á	 rétta	 braut	 	 í	

hreyfingu	og	heilbrigðari	lífstíl.	Hreyfileikir	geta	verið	skemmtilegir	en	það	er	líklegra	að	

einstaklingar	verða	fyrr	leiðir	á	þeim	heldur	en	kyrrsetuleikjunum.	Hreyfileikir	eiga	samt	

þann	möguleika	að	vera	góður	kostur	gegn	kyrrsetuleikjum	þar	sem	rannsóknir	hafa	sýnt	

fram	á	að	þeir	gætu	haft	jafn	góðar	heilsufarslegar	afleiðingar	eins	og	ýmis	konar	útivera	

(Gao,	2015).				

3 Aðferð	

Um	 þessar	 mundir	 er	 Fortnite	 einn	 vinsælasti	 tölvuleikurinn	 í	 heiminum.	 Slíkum	

vinsældum	hljóta	að	fylgja	einhver	áhrif	á	þegna	samfélagsins	víðsvegar	um	heiminn.	Hér	

á	eftir	verður	farið	yfir	heilsufarslegan	veruleika	tölvuleikja	með	áherslu	á	menningarheim	

tölvuleiksins	Fortnite.	Með	því	að	greina	fréttir,	ritrýndar	ritgerðir	og	annað	viðeigandi	
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efni	á	netinu	verður	lagt	mat	á	þá	stefnu	sem	tölvuleikir	eru	að	taka	þegar	kemur	að	heilsu	

og	 þeirra	 áhrifum	 á	 samfélagið,	 þar	 með	 fá	 einstaklingar	 betra	 yfirlit	 með	 þeim	

hugsanlegum	áhrifum.	Einnig	mun	ég	nýta	þær	rannsóknir	sem	ég	hef	nú	þegar	greint	frá	

til	að	varpa	ljósi	á	málið.	Fortnite	er	vinsæll	tölvuleikur	sem	flest	allir	sem	fylgjast	með	

hafa	heyrt	um	en	hvað	segir	það	okkur	um	það	sem	fylgir	honum?	Áhugavert	er	að	bera	

saman	 eldri	 rannsóknir	 um	 tölvuleiki	 við	 þá	 menningu	 sem	 skapast	 hefur	 kringum	

Fortnite.	 Eiga	 niðurstöður	 eldri	 rannsókna	 enn	 við	 eða	 benda	 nýrri	 rannsóknir	 til	 að	

tölvuleiki	skuli	nálgast	af	varfærni?	Eru	þær	atvinnugreinar	sem	eru	að	myndast	í	gegnum	

tölvuleiki	eins	og	að	vinna	við	það	að	sitja	heima	hjá	sér	og	leyfa	öðrum	að	fylgjast	með	

þér	spila,	með	öðrum	orðum	að	streyma	(e.	stream),	eða	vera	keppnismaður	og	stunda	

tölvuleikjaspilun	á	stærstu	sviðum	heims,	er	það	að	hafa	vond	áhrif	á	samfélagið	þar	sem	

það	er	farið	að	teljast	venjulegt	að	spila	tölvuleiki	sem	atvinnu?	Er	verið	að	senda	rétt	

skilaboð	til	yngri	kynslóða	að	þú	getir	þénað	vel	á	því	að	spila	tölvuleiki	og	því	ætti	það	að	

vera	númer	eitt	í	forgangsröðinni?	

4 Rannsóknin	

Ég	tel	það	vera	mjög	hentugt	að	hafa	Fortnite	sem	miðju	rannsóknarinnar	og	skoða	þau	

heilsufarslegu	 áhrif	 sem	 hann	 gæti	 valdið.	 	 Ég	 mun	 einbeita	 mér	 að	 einni	 tegund	

leikjaháttar	 inni	 í	 Fortnite	 sem	 heitir	 Battle	 Royale	 en	 hann	 virkar	 á	 þá	 vegu	 að	 100	

einstaklingar	stökkva	niður	á	eyju	þar	sem	þeir	þurfa	að	verða	sér	úti	um	skotvopn	og	

byggingarefni	til	þess	að	útspila	andstæðinginn	og	verða	síðastur	á	 lífi.	Til	að	ýta	undir	

bardaga	þá	er	óveður	sem	þrengir	að	því	svæði	sem	hægt	er	að	halda	lífi	og	því	rekast	

leikmenn	alltaf	á	hvorn	annan	og	berjast.	Fortnite	er	ekki	eini	tölvuleikurinn	til	þess	að	

bjóða	upp	á	þessa	tegund	af	leikhætti	en	þrátt	fyrir	það	slær	Fortnite	öllum	við	þegar	það	

kemur	 að	 fjölda	þeirra	 sem	 spila	 leikinn	 reglulega.	 Fortnite	bíður	meðal	 annars	upp	á	

gjaldfrjálsa	 spilun	 á	 leiknum,	 hvort	 sem	 það	 er	 í	 leikjatölvum,	 borðtölvum	 eða	

snjallsímum,	en	bíður	einstaklingum	einnig	upp	á	að	kaupa	ýmiskonar	búninga	og	dansa	

til	að	krydda	upp	á	leikinn.	Kalla	má	þetta	markaðsfræðilega	snilld	þar	sem	framleiðendur	

leiksins,	Epic	Games	mokgræða	á	leiknum	einum	út	frá	þessum	kaupum	sem	opnar	fyrir	

spilurum	heilan	markað	af		dóti	sem	telst	flott	að	eiga,	þeir	setja	einnig	niðurtalningu	á	
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tilvist	hlutana	á	markaðnum	sem	lætur	spilara	halda	að	ef	þeir	kaupi	ekki	hlutinn	núna	þá	

munu	 þeir	 aldrei	 eignast	 hann,	 eða	 allavega	 þangað	 til	 hann	 kemur	 aftur.	 Margir	

tölvuleikir	hafa	reynt	að	fara	þá	leið	að	selja	leikinn	sinn	og	rukka	svo	meira	þegar	inn	í	

leikinn	 er	 komið	 til	 þess	 að	 reyna	 að	 hagnast	 sem	mest	 en	 Epic	Games	 fór	 snjöllustu	

leiðina	að	þessu	með	því	að	gefa	leikinn	og	það	sem	þeir	selja	inn	í	leiknum	er	ekki	gert	til	

þess	að	hjálpa	við	að	vinna	heldur	einungis	til	skemmtunar.	Að	notast	við	gjaldeyri	inn	í	

leiknum	 (e.	 in	 game	 currency)	 getur	 líka	 dregið	 úr	 tilfinningunni	 fyrir	 raunverulegum	

peningum	og	því	geta	einstaklingar	eytt	meira	af	pening	án	þess	að	gera	sér	fulla	grein	

fyrir	því.	Að	notast	ekki	við	„borga	til	að	vinna“	(e.	pay	to	win)	formúluna	hefur	leyft	þeim	

að	halda	uppi	markaði	í	leiknum	sem	leikmenn	eru	sáttir	með.	Til	að	höfða	til	flestra	þá	er	

Fortnite	með	teiknimyndabrag	á	stílnum	sem	leikurinn	er	byggður	á	og	ekkert	blóð	er	til	

staðar	sem	gerir	það	kleift	að	 leikurinn	er	aðeins	bannaður	 innan	12	ára	og	 leikmanna	

hópurinn	 getur	 verið	 stærri	 (Conway,	 2018).	 Fortnite	 er	 því	með	breiðan	markhóp	og	

getur	hann	höfðað	til	mjög	margra,	aldraðra	sem	ungra,	sem	hann	gerir	með	glæsibrag	

því	 hefur	 hann	 ekki	 bara	 gripið	 athygli	 tölvuleikjaspilara	 heldur	 einnig	 hefðbundinna	

fjölmiðla	(e.	mainstream	media).	Fortnite	snertir	marga	í	samfélaginu	á	ýmsa	vegu.	Til	að	

mynda	er	mjög	vinsælt	að	horfa	á	aðra	spila	leikinn	á	netinu	(e.	streaming).	Fortnite	hefur	

náð	því	að	fólk	er	 farið	að	keppa	 í	honum	á	skipulögðum	viðburðum	og	hægt	er	að	fá	

kennslu	í	tölvuleiknum.	Með	slíkri	aukningu	á	spilun	getur	myndast	ákveðið	siðfár	meðal	

þeirra	sem	spila	ekki	eða	skilja	ekki	tölvuleiki	og	því	geta	hlutdrægar	skoðanir	farið	af	stað.	

En	 með	 aukinni	 athygli	 og	 normalíseringu	 á	 tölvuleikjum	 dregur	 það	 fram	 þá	

heilsufarslega	þætti	sem	eiga	að	vera	til	staðar	við	tölvuleikjaspilun.	Því	verður	farið	yfir	

þá	 þætti	 sem	Fortnite	 hefur	 haft	 á	 samfélagið	 og	 einnig	 hvernig	 hann	hefur	 ýtt	 undir	

vakningu	á	heilsufarslegum	þáttum	tengdum	tölvuleikjum.			

	

4.1 „Streamer“	

Eftir	sprenginguna	sem	varð	þegar	Fortnite	varð	allt	í	einu	heitasti	og	vinsælasti	leikur	í	

heiminum	þá	fengu	margir	sem	voru	að	spila	hann	og	streyma	(e.	stream)	honum,	á	þar	

tilgerðum	 vefsíðum	 eins	 og	 Twitch,	mun	meira	 fylgi	 þar	 sem	 allir	 vildu	 sjá	 leikinn	 og	

hvernig	þeir	sem	eru	góðir	spila	leikinn.	Twitch	er	vefsíða	þar	sem	fólk	getur	búið	sér	til	

aðgang	 og	 streymt	 ýmiskonar	 efni	 en	 vinsælast	 er	 að	 streyma	 tölvuleikjum	 og	 safnar	
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áskrifendum	og	 áhorfendum.	Með	 auknu	 fylgi	 eykst	 pressan	 á	 að	 standa	 sig.	 Að	 spila	

leikinn	á	hverjum	degi,	bæta	sig	 í	honum	og	gera	hágæða	efni	sem	dregur	að	sér	fleiri	

áhorfendur	getur	komið	í	stað	hefðbundinnar	vinnu	og	framfleytt	þér.	En	hverjar	eru	þær	

kröfur	 sem	 streymarar	 þurfa	 að	 standa	 undir	 til	 þess	 að	 vera	 með	 farsælan	

streymisaðgang	 sem	 þénar	 þokkaleg	 laun?	 Til	 að	 byrja	 feril	 sem	 streymari	 þarf	mikið	

aðhald	þar	 sem	margra	klukkutíma	 leikjaspilun	á	hverjum	degi	er	krafan	 til	þess	að	 fá	

sæmilegan	fylgjendahóp	og	það	getur	tekið	nokkur	ár	að	safna	í	stóran	hóp.	En	það	er	

ekki	 nóg	 að	 safna	 í	 stóran	 fylgjendahóp	 heldur	 þarftu	 að	 sinna	 honum	 og	 halda	 þér	

ferskum	til	að	missa	þá	ekki	yfir	til	einhvers	af	hinum	milljón	streymurunum	sem	eru	á	

Twitch.	Streymarar	sitja	klukkutímum	saman	við	tölvuna	þar	sem	þeir	spila,	spjalla,	borða	

og	drekka.	Einn	streymari	segist	hafa	setið	átján	klukkutíma	á	dag	þegar	hann	var	að	byrja	

sinn	feril	og	þyngd	hans	fór	upp	í	rúm	200	kíló	þar	sem	ökklar	hans	bólgnuðu	upp	við	þessa	

marga	klukkutíma	setu	(Clark,	2017).	2018	voru	áhorfendatölur	Twitch	það	háar	að	þær	

eru	 byrjaðar	 að	 skáka	 áhorfendatölum	 hjá	 stærri	 kapalsjónavarpsstöðvum	

Bandaríkajanna	og	í	janúar	2018	voru	nærri	því	milljón	áhorfendur	að	horfa,	sama	hvaða	

tími	dags	var	(Gilbert,	2018).	Það	er	því	nóg	um	að	vera	á	Twitch	og	nóg	af	áhorfendum	

til	að	sanka	að	sér	og	þéna	veruleg	laun,	en	eins	og	fyrr	kom	fram	þá	er	það	mikið	hark	að	

vinna	sér	inn	fylgjendahóp	og	halda	honum	við,	sem	getur	reynst	vera	mesta	þrautin.	Með	

komu	Fortnite	og	þeim	vinsældum	sem	 fylgdu	honum	hafa	 fleiri	og	 fleiri	 einstaklingar	

reynt	 fyrir	 sér	 í	 að	 streyma	 honum,	 sumir	 voru	 kannski	 einhverskonar	 fjölhæfnis-

streymarar	(e.	variety	streamer)	sem	þýðir	að	sá	hoppi	á	milli	tölvuleikja	eftir	því	hver	sé	

vinsælastur	 en	 aðalaðdráttaraflið	 er	 persónuleikinn	 en	 ekki	 leikjaspilunin	 sjálf,	 en	 svo	

ákveða	aðrir	að	reyna	fyrir	sér	að	streyma	þegar	þeir	sjá	aðra	gera	slíkt	hið	sama	og	þéna	

vel.	Það	þýðir	að	þeir	nýju	þurfa	að	ganga	í	gegnum	þetta	erfiða	byrjunarstig	þar	sem	þeir	

reyna	að	vekja	athygli	á	sér,	sanka	að	sér	sem	flestum	og	halda	þeim	ánægðum,	en	með	

því	fylgir	þetta	óhóflega	hark	þar	sem	þeir	telja	sig	ekki	geta	tekið	pásu	því	þá	gætu	þeir	

misst	fylgjendur	varanlega.	Einnig	gerði	Fortnite	það	erfiðara	fyrir	einstaklinga	að	byrja	

því	með	auknum	vinsældum	og	fjölda	spilara	telja	fleiri	sig	eiga	erindi	í	heimi	streymara	

og	láta	því	reyna	á	það	og	því	fleiri	því	erfiðara	er	að	láta	taka	eftir	sér	og	því	meira	þarftu	

að	leggja	á	þig.	Fyrir	hverja	eina	Twitch	stjörnu	sem	þénar	yfir	milljón	dollara	eru	þúsundir	

sem	eru	 í	basli	með	að	halda	sér	á	floti	við	að	streyma	rétt	eins	og	hinn	(Clark,	2017).	

Þegar	Fortnite	æðið	byrjar	þá	má	 segja	að	Twitch,	 leikjasíða	YouTube	og	Fortnite	hafi	
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haldist	í	hendur	og	vaxið	gífurlega.	Eitt	stærsta	nafn	í	Fortnite	og	Twitch	sögunni	er	Tyler	

„Ninja“	 Blevins	 en	 hann	 fór	 í	 nýjar	 hæðir	 við	 komu	 Fortnite	 og	 þeim	 vinsældum	 sem	

fylgdu.	Ninja	byrjaði	ferill	sinn	sem	atvinnumaður	í	tölvuleiknum	Halo	í	rúm	sjö	ár	áður	en	

hann	færði	sig	yfir	í	að	streyma	af	fullum	krafti,	en	það	var	Fortnite	sem	gaf	ferli	hans	byr	

undir	báða	vængi	og	fólk	fór	að	taka	eftir	honum.	Hann	fann	sig	í	Fortnite	og	aðdáendurnir	

flyktust	að	honum	í	tugi	þúsunda	tali.	Hann	sló	flest	öll	met	á	Twitch	en	í	maí	2018	var	

hann	með	188	þúsund	fylgjendur.	Hann	fær	pening	fyrir	hvern	skráðan	fylgjanda	og	með	

188	þúsund	var	hann	að	græða	háar	fjárhæðir	fyrir	utan	aðrar	tekjur	hans	sem	eru	samt	

tengdar	 vinsældum	hans	 í	 Fortnite,	 eins	og	 stuðningsaðilar	og	auglýsingar.	Bandaríska	

sjónvarpsstöðin	CNN	gerði	meira	að	segja	fréttabút	um	hann	þar	sem	hann	var	fenginn	í	

viðtal	en	þar	kom	meðal	annars	fram	að	hann	þéni	meira	en	500	þúsund	dali	á	mánuði.	

Ninja	 spilaði	 meira	 að	 segja	 Fortnite	 með	 tónlistarmanninum	 Drake	 og	 sló	 þar	 með	

áhorfendamet	 sem	að	einstaklingssíða	á	Twitch	hefur	 staðið	undir	en	yfir	600	þúsund	

manns	horfðu	á	þá	spila	(Leslie	og	Byers,	2019).		

Í	svona	vinsælum	leik	og	með	svona	mikla	athygli	dregur	það	að	sér	fleiri	og	fleiri	

sem	vilja	reyna	að	streyma	á	fullu.	Með	svona	mikilli	samkeppni	ýtir	það	einstaklingum	

meira	og	meira	út	 í	 öfgar	 til	 að	 reyna	að	 toppa	þann	næsta	og	 slá	 í	 gegn	 sem	Twitch	

stjarna,	hver	vill	ekki	fá	vel	borgað	fyrir	að	spila	uppáhalds	tölvuleikinn	sinn?	Þess	vegna	

getur	þessi	ákveðna	glansmynd	sem	sést	hjá	stóru	Twitch	stjörnunum	verið	skaðleg	þar	

sem	hún	getur	ýtt	undir	óhóflega	tölvuleikjaspilun	sem	felst	í	því	að	koma	sér	í	góða	stöðu	

sem	streymari.	Þó	að	Fortnite	geti	skapað	aukna	aðsókn	í	harðan	heim	streymara	þá	að	

sama	skapi	bjó	hann	til	arðbæra	vinnu	fyrir	þá	sem	fundu	sig	í	leiknum	og	ýtti	ferli	þeirra	

upp	á	við,	enda	vinsæll	leikur	sem	er	með	mikið	áhorf.		

Afhverju	 sækja	 svona	 margir	 einstaklingar	 í	 að	 horfa	 á	 aðra	 spila	 tölvuleiki,	

afhverju	 var	Twitch	með	um	það	bil	 100	milljón	áhorfenda	á	hverjum	mánuði?	Margt	

bendir	til	þess	að	einstaklingar	nýti	sér	þessa	þjónustu	til	að	losa	um	spennu	og	gleyma	

sér	í	heimi	tölvuleikja	eða	til	að	auka	skilning	sinn	og	þekkingu	á	leiknum	enda	er	það	mjög	

fræðandi	 að	 fylgjast	með	 þeim	 sem	 eru	með	 þeim	 bestu	 í	 tölvuleiknum	 (Sjöblom	 og	

Hamari,	2017).	Samkvæmt	Sjöblom	og	Hamari	(2017)	eru	tölvuleikir	eins	og	sjónvarp	og	

tónlist,	þjóna	svipuðum	tilgangi,	og	eru	stundum	notaðir	til	að	lifa	í	núinu	og	ekki	vera	að	

stressa	sig	á	öðrum	hlutum	í	lífinu.	Að	tölvuleikir	séu	að	fá	mikið	áhorf	er	hægt	að	tengja	
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við	 áhuga	 einstaklinga,	 tölvuleikir	 eru	 að	 vaxa	 og	 þeir	 eru	 einungis	 að	 gera	 það	 því	

einstaklingar	í	samfélaginu	eru	að	sýna	þeim	áhuga	(Sjöblom	og	Hamari,	2017).		

4.2 Fortnite	sem	keppnisleikur	

Með	slíkum	vinsældum	á	tölvuleik	verður	til	grunnur	undir	keppnir	(e.	competitive	scene)	

þar	sem	áhorfendur	eru	til	staðar	og	mikill	peningur	í	boði	fyrir	þá	sem	standa	uppi	sem	

sigurvegarar.	Epic	Games	framleiðendur	Fortnite	gáfu	út	tilkynningu	þar	sem	þeir	heita	

100	milljón	dollurum	í	keppnir	sem	þeir	halda	í	Fortnite,	og	í	raun	getur	hver	sem	er	tekið	

þátt.	Þeir	koma	fyrir	keppni	á	netinu	þar	sem	hver	sem	er	getur	safnað	stigum	í	ákveðinn	

tíma	þar	sem	sigur,	hversu	marga	þú	drepur	(e.	kills)	eða	í	hvaða	sæti	þú	lendir	gefur	þér	

stig.	Þeir	sem	standa	svo	uppúr	geta	fengið	boð	um	að	taka	þátt	í	stærri	mótum	þar	sem	

peningaverðlaun	eru	í	boði	og	þeir	fá	að	sýna	takta	sína	fyrir	framan	þúsundir	áhorfenda,	

sem	gæti	landað	þeim	starfi	sem	streymari	eða	atvinnuspilari	sem	inniheldur	oftast	líka	

að	 streyma	 fyrir	 þau	 leikjasamtök	 sem	 réðu	þig	 (The	 Fortnite	 Team,	2018).	Með	 slíkri	

keppni	þurfa	menn	að	leggja	á	sig	mikla	vinnu	enda	aðeins	þeir	bestu	af	þeim	bestu	sem	

eiga	möguleika	á	að	komast	áfram,	það	getur	ýtt	undir	meiri	spilun.	Hægt	er	að	færa	rök	

fyrir	 því	 að	 það	 sé	 bæði	 jákvætt	 og	 neikvætt	 að	 miklar	 fjárhæðir	 séu	 undir	 í	

tölvuleikjaspilun	eins	og	það	ýti	undir	of	mikla	spilun	til	þess	að	verða	betri	en	sá	næsti	

sem	 er	 einnig	 að	 spila	 óhóflega	 mikið.	 En	 það	 er	 líka	 hægt	 að	 segja	 að	 með	 slíkum	

möguleikum	fari	menn	að	æfa	sig	markvisst	í	leiknum	með	það	í	huga	að	hann	geti	gefið	

þeim	góða	 summu	af	pening	 í	 stað	þess	að	vera	að	eyða	 tíma	 í	 leiknum.	Því	meira	af	

markvissum	æfingum	því	 styttri	 tíma	ætti	 það	 að	 taka	 fyrir	 einstakling	 að	 byggja	 upp	

hæfni	í	tölvuleiknum.	Slíkar	keppnir	hafa	ratað	inn	á	íslenskan	markað	þar	sem	að	í	fyrsta	

skipti	voru	tölvuleikir	hluti	af	viðureignum	í	Reykjavíkurleikunum	(R.I.G)	2019	en	þar	var	

meðal	 annars	 keppt	 í	 Fortnite.	 Stórt	 skref	 fram	 á	 við	 fyrir	 tölvuleikjasenuna	 á	 Íslandi	

(Magnús	Jónsson,	2019).	Munurinn	á	að	keppa	í	rafíþróttum	og	hefðbundnum	íþróttum	

er	að	í	rafíþróttum	eru	mun	minni	líkur	á	að	einstaklingar	meiðist	í	leik	og	dómgæsla	hefur	

ekki	 jafn	 mikil	 áhrif	 á	 útkomu	 leiksins	 þar	 sem	 tölvuleikurinn	 stýrir	 sér	 sjálfur	 út	 frá	

flóknum	tölvukerfum.		

4.3 Kennsla	í	Fortnite	
Þegar	tölvuleikir	er	komnir	á	það	alvarlegt	stig	að	miklar	fjárhæðir	eru	undir	þá	fara	þeir	

að	skoða	meira	en	bara	það	sem	þeir	geta	gert	í	tölvunni	til	þess	að	bæta	árangur	sinn,	en	
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margir	atvinnumenn	í	tölvuleikjum	eru	farnir	að	taka	andlega	og	líkamlega	heilsu	mjög	

alvarlega	og	fjarlægjast	frá	týpísku	tölvuleikjaspilara	ímyndinni	þar	sem	þeir	borða	bara	

pizzu	og	drekka	orkudrykki.	En	andleg	og	líkamleg	heilsa	gerir	þeim	kleift	að	einbeita	sér	

betur	 í	 keppni,	 standa	 sig	 undir	 pressu	 þegar	 mest	 reynir	 á	 og	 vera	 með	 betri	

viðbragðstíma.	Víða	um	heim	hafa	risið	samtök	byggð	á	þessum	hugmyndum,	þar	á	meðal	

Íslandi	og	er	vert	að	nefna	Rafíþróttaskólann	en	þar	er	hægt	að	fá	kennslu	í	Fortnite	þar	

sem	 þeir	 bjóða	 upp	 á	æfingar	 þar	 sem	 leikmenn	 spila	 saman	 í	 eigin	 persónu	 og	æfa	

samskipti,	samvinnu,	samkennd	og	sjálfsaga	svo	eitthvað	sé	nefnt	á	meðan	þeir	stunda	

áhugamálið	sitt.	Einnig	er	lögð	áhersla	á	líkamlega	heilsu	og	jafnvægi	á	milli	tölvuleikja	og	

hverdagslífs	(Rafíþróttaskólinn,	2019).	Bera	mætti	þetta	saman	við	krakka	sem	æfir	sig	

bara	að	sparka	í	fótbolta	einn	út	í	garði,	hann	verður	ekki	endilega	góður	í	að	spila	fótbolta	

í	 keppni	 þar	 sem	 það	 eina	 sem	 hann	 getur	 er	 að	 sparka	 fast	 og	 vel	 í	 bolta.	 Það	 þarf	

markvissari	æfingar	 til	að	þjálfa	alhliða	 fótboltatækni	 sem	nýtist	 í	 fótboltaleik	og	góða	

samskiptahæfni	við	hina	krakkana	í	liðinu.	Með	slíku	framhaldi	er	verið	að	miða	að	því	að	

stofnanavæða	og	styrkja	grasrót	tölvuleikjaspilunar	og	auka	þann	fjölbreytileika	sem	fólk	

getur	valið	sér	að	stunda	og	rækta	þannig	persónu	sína.	Einnig	kemur	fram	fræðsla	um	

tölvuleiki	 sem	 leyfir	einstaklingum	að	taka	upplýsta	ákvörðun	um	tölvuleiki	 í	 stað	þess	

sem	getur	verið	ranglega	sýnt	fram	á	í	miðlum	eða	öðru	slíku.	Kennsla	eða	þjálfun	er	því	

mikilvægt	skref	 í	átt	að	því	að	bjóða	upp	á	holla	spilamennsku	þar	sem	spilað	er	undir	

leiðbeinslu	 einstaklings	 sem	 er	 með	 reynslu	 og	 vitneskju	 á	 tölvuleiknum	 og	 þeirri	

heilbrigðu	 spilamennsku	 sem	er	 lykilhluti	 í	 því	 að	ná	 langt	ef	 vilji	 er	 fyrir	 hendi.	 Til	 að	

mynda	 væri	 hægt	 að	 bera	 saman	 tvo	 einstaklinga	 sem	 byrjuðu	 á	 sama	 tíma	 í	 sama	

tölvuleiknum	 með	 það	 markmið	 að	 verða	 góður	 og	 hugsanlega	 nýta	 hæfni	 sína	 á	

einhverskonar	móti	í	framtíðinni.	Einn	fær	þjálfun	en	hinn	ekki.	Sá	sem	fær	þjálfun	æfir	

sig	 undir	 handleiðslu	 þjálfara	 og	 er	með	markvissar	æfingar	 og	 nær	 því	 fyrr	 utan	 um	

þekkingu	og	herkænsku	 í	 leiknum.	Einnig	er	hann	ólíklegri	 til	þess	að	spila	of	mikið	og	

brenna	upp.				

4.4 Vakning	varðandi	heilsu	og	tölvuleiki	
Í	meiri	mæli	eru	samtök	innan	tölvuleikja	að	ítreka	hversu	mikilvæg	góða	heilsa	er	þegar	

það	 kemur	 að	 því	 að	 spila	 og	 keppa	 í	 tölvuleikjum	 og	 gefur	 meðal	 annars	 breska	

tölvuleikjasambandið	út	fræðslulista	þar	sem	þeir	ítreka	hversu	mikilvægt	það	er	að	huga	
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að	 heilsunni	 til	 að	 standa	 sig	 betur	 í	 tölvuleikjum	 (British	 E.A.,	 e.d.).	 Haft	 er	 eftir	

atvinnutölvuleikjaspilara	sem	sagðist	halda	að	eina	leiðin	til	þess	að	vera	atvinnumaður	

er	að	spila	16	klukkutíma	á	dag	og	þar	með	verða	bestur,	en	sér	eftir	því	og	segir	það	vera	

eitt	það	versta	sem	maður	getur	gert.	Margir	af	bestu	atvinnumönnunum	eru	farnir	að	

huga	meira	og	meira	að	andlegri	og	líkamlegri	heilsu	sem	gæti	gefið	þeim	þann	auka	kraft	

sem	 þarf	 til	 að	 klára	 háspennu	 leik	 og	 hreppa	 bikarinn	 (British	 E.A.,	 e.d.).	 Með	 slíku	

áframhaldi	þar	sem	vitundavakning	er	um	að	heilsa	og	frammistaða	í	tölvuleikjum	haldast	

hönd	í	hönd	þá	mætti	ætla	að	hugmyndin	um	að	eyða	óhóflega	mörgum	tímum	í	tölvunni	

þar	sem	ekkert	annað	í	lífinu	kemst	að	til	að	verða	bestur,	fari	fljótt	hverfandi,	allavega	

hjá	þeim	sem	vilja	ná	langt	og	leggja	meira	í	að	spila	tölvuleiki	heldur	en	bara	að	eyða	tíma	

í	þeim.	Því	er	hægt	að	segja	að	í	vaxandi	kepppnismarkaði	í	tölvuleikjum	eins	og	Fortnite,	

verði	aukinn	áhersla	lögð	á	líkamlegt	heilbrigði.	Það	sendir	góð	skilaboð	til	þeirra	sem	vilja	

reyna	fyrir	sér	í	þessari	atvinnu.	Ekki	er	nóg	að	kunna	að	miða	byssu	í	tölvuleiknum	heldur	

þarftu	að	vera	í	góðu	líkamlegu	og	andlegu	formi	til	að	ná	árangri	á	mótum	(Polman	o.fl.,	

2018).	Gott	er	að	samband	á	milli	heilsu	og	tölvuleikja	er	að	verða	meir	og	meir	áberandi	

og	mikilvægt,	því	 í	 gegnum	tíðina	hafa	 rannsóknir	 leitt	 í	 ljós	muninn	á	þeim	sem	spila	

tölvuleiki	og	þeirra	sem	gera	það	ekki	og	geta	sýnt	fram	á	að	þeir	sem	spila	tölvuleiki	séu	

með	hærri	BMI	stuðul.	Sá	stuðull	ber	saman	hæð	og	þyngd	til	að	reyna	að	gefa	einhverja	

mynd	af	þyngdarstöðu	einstaklinga.	Þeir	eyða	einnig	meiri	tíma	á	netinu	enda	svöruðu	

þeir	því	að	þeir	leiti	í	netsamfélagið	eftir	andlegum	stuðning.	Þeir	eiga	fleiri	daga	sem	eru	

erfiðir	andlega	og	telja	sig	vera	félagslega	hlédræga	(Weaver	o.fl.,2009).		Því	mætti	áætla	

að	með	tímanum	séu	einstaklingar	að	verða	meira	varir	við	tölvuleiki	og	því	sem	þeim	

getur	fylgt,	en	að	sama	skapi	að	bregðast	við	þeim	á	réttan	hátt,	með	því	að	normilísera	

tölvuleiki	eru	þeir	dregnir	úr	skugganum.	Þeir	fá	aukna	athygli	sem	og	það	þarf	að	breytast	

til	að	tölvuleikir	geti	orðið	hluti	af	heilbrigðum	lífsstíl.	Vert	er	að	taka	fram	að	með	komu	

Fortnite	hafa	 foreldrar	 í	auknu	mæli	 leitað	til	 lækna	vegna	hræðslu	um	ofspilun	barna	

sinna.	Samkvæmt	UNC	health	talk	hafa	læknar	greint	frá	því	að	samfélagslegi	þátturinn	í	

Fornite	sé	að	stuðla	að	heilbrigðum	grunni	samskipta	milli	barna	og	táninga	(UNC,	2018).		

Því	mætti	segja	að	það	er	mikilvægt	að	finna	milliveg,	þar	sem	einstaklingar	sem	spila	og	

hafa	mikinn	áhuga	á	tölvuleiki	séu	einnig	að	stunda	aðra	mikilvæga	hluti	sem	stuðla	að	

góðri	heilsu.	Því	eru	fyrirmyndir,	sem	eru	að	sjá	um	heilsu	sína,	 í	tölvuleikjabransanum	

mjög	mikilvægar,		líkt	og	til	dæmis	fyrirmyndir	einstaklinga	í	fótbolta	eða	öðrum	íþróttum.	
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Með	aukinni	umfjöllun	um	mikilvægi	þess	að	halda	góðri	líkamlegri	og	andlegri	heilsu	til	

að	ná	árangri	í	tölvuleikjum,	eins	og	hefur	verið	nefnt	hér	að	ofan,	eru	meiri	líkur	á	því	að	

einstaklingar	 fylgi	 fyrirmyndum	 sínum	 í	 því.	 Með	 vinsældum	 í	 tölvuleikjum	 og	 auknu	

áhorfi	á	þá	sem	streyma	leikjum	er	mikilvægt	að	það	sé	einnig	verið	að	miðla	heilbrigðum	

lífstíl,	þar	sem	að	margir	krakkar	horfa	upp	til	þeirra.	Atvinnumenn	eins	og	Samayan	‘Bling	

G’	Kay	og	Nick	‘XLNC’	Ward,	sem	eru	þekktir	fyrir	að	spila	Starcraft	og	Call	of	Duty,	hafa	

opinberlega	talað	um	mikilvægi	þess	að	hreyfa	sig	reglulega,	næra	sig	á	hollan	hátt	og	

halda	við	góðri	andlegri	heilsu.	Þeir	eru	með	marga	fylgjendur	og	geta	haft	góð	áhrif	sem	

fyrirmyndir	með	því	að	tala	um	heilsu	og	þeim	árangri	sem	þeir	ná	í	tölvuleikjum	(Guzman,	

2015).		

4.5 Siðafár	
Fortnite	kom	eins	og	þruma	úr	heiðskýru	lofti.	Hann	er	í	kjölfarið	búinn	að	teygja	anga	

sína	inn	á	flest	öll	heimili	samfélaga	víðsvegar	um	heiminn.	Tölvuleikir	hafa	oft	og	tíðum	

verið	með	slæman	stimpil	á	sér	þar	sem	margir	trúa	því	að	þeir	hafi	bara	slæm	áhrif	á	þá	

sem	spila	þá,	svo	þegar	einn	tölvuleikur	fer	að	taka	yfir	spilatíma	flestra	þá	getur	hann	

farið	 að	 valda	mörgum	 áhyggjum	og	með	 því	 getur	myndast	 siðafár	 (e.	moral	 panic).	

Siðafár	 eru	 tímar	 af	 ýktum	 áhyggjum,	 af	 einhverju	 sem	 gæti	 verið	 að	 ógna	 velferð	

samfélagsins	þar	 sem	meðlimir	eða	hluti	 af	meðlimum	samfélags	 kenna	 frávikum	um.	

Einkenni	siðfárs	eru	að	áhyggjur	almennings	og	túlkun	þess	í	fjölmiðlum	eru	ýktari	heldur	

en	einhver	sönnunargögn	sem	gætu	sýnt	fram	á	hættuna	sem	skapaði	hræðsluna	(Goode	

og	 Ben-Yehuda,	 2011).	 Því	 mætti	 segja	 að	 Fortnite	 hafi	 átt	 undir	 högg	 að	 sækja	 frá	

samfélögum,	 þar	 sem	 hann	 hefur	 verið	 mikið	 í	 sviðsljósinu	 vegna	 aukinna	 vinsælda.	

Tölvuleikir	 hafa	 þurft	 að	 sitja	 undir	 gagnrýni	 af	 ýmsum	 toga	 eins	 og	 að	 ofbeldisfullir	

tölvuleikir	geti	ýtt	undir	ofbeldishneigð	þeirra	sem	kjósa	að	spila	slíka	leiki.	Orðræðan	í	

fjölmiðlum	getur	haft	mikil	áhrif	á	skoðanir	um	tölvuleiki	eins	og	margar	aðrar	skoðanir	

og	er	því	æskilegt	að	gleypa	ekki	hvað	sem	er	frá	fjölmiðlum	heldur	mynda	sér	upplýsta	

skoðun.	 Ef	 notast	 er	 við	 leitarvélina	 Google	 til	 að	 kanna	 fréttir	 um	 tölvuleiki	 með	

leitarorðunum	„tölvuleikir	í	fréttum“	þá	koma	upp	fréttir	um	tölvuleiki	þar	sem	bent	er	á	

að	vara	þurfi	sig	á	þeim.	Fréttir	um	að	fólk	sé	að	tapa	miklum	fjárhæðum	því	börnin	þeirra	

eru	að	kaupa	aukahluti	inn	í	leikjunum,	hvernig	tölvuleikir	séu	hannaðir	til	að	fullnægja	

öllum	þörfum	drengja	og	hvernig	Breivik	notaðist	við	skotleik	til	æfa	sig	fyrir	ódæðisverkið	
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sem	hann	framdi	í	Útey	í	Noregi	árið	2011.	Benda	má	á	frétt	eftir	Baldur	Guðmundsson	

(2018)	sem	fjallar	um	tilvik	þar	sem	foreldrar	 tapa	peningum	í	gegnum	tölvu	krakkana	

sinna.	Við	fyrstu	sýn	bendir	þetta	til	þess	að	tölvuleikir	séu	slæmir	og	forðast	ætti	þá	sem	

mest	þar	sem	ekkert	gott	getur	leitt	af	þeim.	Slík	umræða	getur	verið	áhrifamikil	þar	sem	

margir	foreldrar	og	forráðamenn	halda	sér	upplýstum	um	stöðu	nútímamála	með	því	að	

skoða	fjölmiðla	og	verða	fyrir	áhrifum	af	þeirra	fréttaflutningi.	Því	eru	tölvuleikir	jafnt	sem	

annað	umræðuefni	í	samfélögum	í	höndum	fjölmiðla	þegar	kemur	að	skoðunarmótun.	

5 Niðurstaða/úrvinnsla		

Ef	horft	er	til	tilgátu	minnar,	tölvuleikir	hafa	ekki	einungis	neikvæð	áhrif	á	heilsufarslega	

þætti	heldur	einnig	jákvæð,	þá	má	segja	að	hún	standist.	Rannsóknir	á	tölvuleikjum	eru	

enn	á	því	stigi	að	erfitt	er	að	halda	einu	fram	á	móti	öðru	á	sannfærandi	hátt	þar	sem	rök	

eru	til		á	báðum	endum.	Áhrif	tölvuleikjanotknar	geta	verið	góð	og	slæm	en	það	kemur	

ekki	í	veg	fyrir	það	að	2,2	milljarður	finna	fyrir	löngun	til	þess	að	spila	tölvuleiki.	Heilsa	

einstaklinga	er	 talin	vera	mikilvæg	og	margt	 fólk	er	hrætt	við	þau	neikvæðu	áhrif	 sem	

tölvuleikir	geta	haft	á	hana.	Því	er	vert	að	greina	þær	niðurstöður	sem	segja	okkur	til	um	

neikvæð	áhrif	og	jákvæð	áhrif	á	heilsufarslega	þætti	einstaklinga	og	bera	þær	saman.	

5.1 Neikvæð	áhrif	

Tölvuleikir	geta	haft	neikvæð	áhrif	á	heilsufarslega	þætti	einstaklinga.	Greint	hefur	verið	

frá	því	 að	 tölvuleikir	 geta	 ýtt	undir	 athyglisbrest	einstaklinga.	 Talið	er	 að	einstaklingar	

þurfa	að	hafa	varan	á	þegar	kemur	að	notkun	tölvuleikja	vegna	þessara	neikvæða	áhrifa.	

Einnig	telja	margir	fræðingar	og	rannsakendur	að	ofbeldi	í	tölvuleikjum	geta	haft	slæm	

áhrif	 á	hegðun	einstaklinga	þar	 sem	þeir	 telja	 að	einstaklingar	muni	beita	ofbeldi	 eða	

auknu	ofbeldi	í	raunveruleikanum	eins	og	Anderson	og	Bushman	greindu	frá	árið	2001.	

Þrátt	fyrir	rannsóknir	á	þessu	tagi	þá	hefur	verið	greint	frá	því,	eins	og	á	vísindavefnum,	

að	reynsla	af	nærumhverfi	einstaklinga	og	uppeldi	hefur	meiri	áhrif	á	hegðun	einstaklinga	

heldur	 en	ofbeldisfullir	 tölvuleikir.	 Tölvufíkn	 er	 alvarleg	 afleiðing	 tölvuleikjanotkunar	 á	

heilsu	 einstaklinga	 eins	 og	WHO	 hefur	 greint	 frá	 og	 viðurkennt	 sem	 heilsuvandamál.	

Tölvuleikir	 geta	 verið	 mjög	 ávanabindandi,	 þegar	 einstaklingar	 eru	 farnir	 að	 taka	

tölvuleikjanotkun	 fram	 yfir	 allt	 annað	 í	 lífi	 sínu,	 eins	 og	 næring,	 hreyfing,	 menntun,	
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atvinna,	tengsl	við	fjölskyldu	og	vini.	Atvinnumennska	í	tölvuleikjanotkun,	þ.e.	til	dæmis	

streymari,	getur	verið	erfið	eins	og	að	verja	mörgum	klukkutímum	við	tölvuskjáinn.	Það	

er	til	dæmis	ekki	talið	hollt	að	sitja	í	átján	klukkutíma	á	dag	í	marga	mánuði,	sem	er	eitt	af	

því	sem	margir	streymarar	gera	til	þess	að	reyna	að	ná	árangri.	Aukinn	áhugi	einstaklinga	

að	fylgjast	með	streymurum	spila	tölvuleiki	gerir	streymismarkaðinn	mjög	erfiðan	þar	sem	

samkeppnin	er	mikil.	Atvinnumennska	streymara	í	Fortnite	hefur	sérstaklega	blásið	upp	

og	hafa	margir	streymarar	í	þessum	leik	þurft	að	kljást	við	þennan	vanda.		

5.2 Jákvæð	áhrif	

Tölvuleikir	geta	einnig	haft	jákvæð	áhrif	á	heilsufarslega	þætti	einstaklinga.	Það	hefur	sýnt	

sig	að	 tölvuleikir	hafa	gefið	einstaklingum	tækifæri	 til	 að	mynda	 félagsleg	 tengsl.	Með	

komu	tölvuleiksins	Fornite	hefur	komið	í	ljós	að	félagsleg	tengsl	er	stór	partur	leiksins.	Því	

geta	 tölvuleikir	 haft	 góð	 andleg	 áhrif	 á	 einstaklinga,	 þar	 sem	 til	 dæmis	 hópspilun	 á	

sérstaklega	 við.	 Í	 því	 skyni	 hafa	 margir	 læknar	 tjáð	 sig	 varðandi	 hópspilun	 barna	 í	

tölvuleikjum	og	greint	frá	því	að	þetta	sé	jákvætt	frekar	en	neikvætt	eins	og	UNC	health	

talk	hefur	greint	frá.	Tölvuleikir	geta	einnig	haft	góð	áhrif	á	hreyfingu	einstaklinga,	sem	

stuðlar	að	betri	líkamslegri	heilsu.	Þar	má	til	dæmis	nefna	tölvuleiki	þar	sem	einstaklingar	

þurfa	 að	beita	 allan	 líkamann	 til	 að	 spila	 tölvuleikinn.	 Einnig	er	 vert	 að	nefna	að	með	

aukinni	áherslu	á	tölvuleiki,	eins	og	með	komu	Fortnite	og	vinsældum	leiksins	í	opinberum	

mótum,	hefur	myndast	ákveðinn	staðall	um	að	líkamsrækt	sé	lykilatriði	í	góðri	tölvuspilun	

og	þess	vegna	hefur	skapast	vitund	meðal	tölvuleikjanotenda	um	góða	líkamlega	heilsu.	

Einnig	geta	tölvuleikir	dregið	úr	stressi	og	kvíða	hjá	einstaklingum,	þar	sem	margir	hafa	

upplifað	sig	slappa	meira	af	þegar	þeir	spila	tölvuleiki.	Því	mætti	segja	að	tölvuleikir	geta	

gefið	einstaklingum	tækifæri	til	að	gleyma	sér	og	draga	sig	til	hlés	varðandi	allar	daglegar	

áhyggjur	sem	 liggja	á	herðum	þeirra.	Tölvuleikir	hafa	einnig	góð	áhrif	á	sjónræna	getu	

einstaklinga	og	getur	þjálfað	þá	í	að	taka	ákvarðanir	á	skilvirkari	og	betri	hátt.	Tölvuleikir	

eru	búnir,	á	undanförnum	árum,	að	opna	nýjan	markað	af	atvinnumennsku	þar	sem	spilun	

tölvuleikja	í	keppnisumhverfi	getur	verið	góður	vinnuferill.		

5.3 Samanburður	áhrifa	

Tölvuleikir	eins	og	svo	margt	annað	hefur	því	bæði	jákvæð	og	neikvæð	áhrif	en	þegar	allt	

kemur	 saman	 og	 búið	 er	 að	 vega	 og	 meta	 þá	 eru	 tölvuleikir	 réttilega	 vinsælt	

afþreyingarefni.	Þrátt	fyrir	neikvæð	og	jákvæð	áhrif	tölvuleikja	á	einstaklinga	er	mikilvægt	
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að	 taka	 það	 fram	 að	 aukin	 umfjöllun	 tölvuleikja	 hefur	 verið	 góð	 þróun.	Með	 aukinni	

umfjöllun	koma	fleiri	og	ítarlegri	rannsóknir	um	tölvuleikjanotkun	og	hvernig	tölvuleikir	

hafa	 áhrif	 á	 heilsufarslega	 þætti	 einstaklinga.	 Þar	 á	meðal	má	 nefna	 að	með	 leiknum	

Fornite	hefur	fylgt	gríðarlega	mikil	athygli	og	umfjöllun	og	dregur	það	mikla	athygli	á	áhrif	

tölvuleikjanotkunar.		

Eins	og	sjá	má	í	neikvæð	áhrif	notkun	tölvuleikja,	þá	getur	þar	á	meðal	fylgt	mjög	

alvarlegir	kvillar	eins	og	að	þróa	með	sér	 tölvufíkn.	Einnig	geta	ofbeldisfullir	 tölvuleikir	

haft	áhrif	á	einstaklinga.	Hinsvegar	geta	tölvuleikir	haft	þveröfug	áhrif,	 jákvæð.	Notkun	

tölvuleikja	getur	stuðlað	að	góðri	andlegri	og	líkamlegri	heilsu,	aukið	félagsleg	tengsl	og	

bætt	sjónræna	getu	einstaklinga.	Tölvuleikir	geta	einnig	verið	mjög	afslappandi	og	gott	

fyrir	 einstaklinga	 til	 að	 draga	 úr	 stressi.	 Ef	 komið	 er	 aftur	 að	 tilgátu	 ritgerðarinnar,	

tölvuleikir	hafa	ekki	einungis	neikvæð	áhrif	á	heilsufarslega	þætti	heldur	einnig	jákvæð,	

þá	mætti	segja	að	með	samanburði	á	jákvæðum	og	neikvæðum	áhrifum	að	hún	standist.		

6 Rannsóknir	í	framhaldinu	

Tölvuleikir	eru	mjög	vinsælir	og	ekki	er	hægt	að	sjá	fram	á	að	þeir	séu	að	hægja	á	sér	í	

heimi	 afþreyinga	 og	 því	 er	 mikilvægt	 að	 leggja	 meira	 í	 þær	 rannsóknir	 sem	 snúa	 að	

tölvuleikjum	og	öllu	sem	þeim	fylgir.	Erfitt	er	að	eiga	við	eitthvað	sem	fólk	skilur	ekki	og	

því	 hjálpar	 það	 öllum	 að	 leggja	 fram	 rannsóknir	 sem	byggðar	 eru	 á	 góðum	 rökum	og	

dæmum.	Hægt	væri	að	einbeita	sér	að	samtvinningu	tölvuleikja	og	heilsu	þar	sem	margir	

hverjir	óttast	að	þeir	eða	einhver	sem	þeir	þekkja	lendi	í	því	að	heilsan	verði	fyrir	slæmum	

áhrifum	þegar	þeir	spila	tölvuleiki.	Þó	svo	ekki	sé	hægt	að	neyða	einstaklinga	til	að	hugsa	

um	heilsuna	þá	er	hægt	að	hafa	jákvæð	áhrif	á	hugarfar	þeirra	með	því	að	benda	á	bætta	

frammistöðu	í	tölvuleiknum	ef	að	heilsan	er	í	betra	standi	og	því	ýta	undir	einhverskonar	

hreyfingu.	Eins	og	 sumar	hugmyndir	benda	á	þá	er	einn	hluti	 af	því	 að	 spila	 tölvuleiki	

reglulega	að	spila	til	þess	að	bæta	sig	í	þeim.	Rannsóknir	sem	eru	hlutlausar	og	fjalla	um	

hvort	að	tölvuleikir	séu	skaðvaldur,	góður	hlutur	eða	mitt	á	milli,	því	margar	greinar	eða	

slíkt	eru	með	hlutdrægum	brag	þar	sem	einstaklingar	hafa	myndað	sér	skoðun	áður	en	

þeir	 sýna	 fram	 á	 einhverskonar	 upplýsingar	 eða	 rannsókn	 sem	 á	 að	 hafa	 verið	 gerð.	

Áhugavert	væri	að	gera	rannsókn	sem	snýst	aðeins	í	kringum	það	af	hverju	einstaklingar	
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spili	tölvuleiki	og	horfi	á	aðra	spila	tölvuleiki	til	þess	að	fá	betri	sýn	á	val	þeirra,	enda	spila	

ekki	 endilega	 allir	 út	 af	 sömu	 ástæðum.	 Hvað	 þeir	 fá	 frekar	 úr	 tölvuleikjum	 sem	

afþreyingarefni	heldur	en	öðru	eins	og	kvikmyndum	eða	 sjónvarpsþáttum.	Rannsóknir	

sem	sýna	fram	á	þá	hæfni	sem	hægt	er	að	öðlast	með	því	að	spila	tölvuleiki	eins	og	þær	

rannsóknir	 sem	 hafa	 verið	 gerðar	 á	 betri	 ákvarðanartöku,	 eru	 áhugaverðar	 og	 fleiri	

rannsóknir	sem	kafa	í	þau	áhrif	sem	tölvuleikir	geta	haft	á	getu	einstaklinga.	Hentugast	

væri	að	komast	að	öllum	þeim	afleiðingum	sem	tölvuleikir	hafa,	góðar	sem	slæmar	og	þar	

með	er	hægt	að	taka	upplýstari	ákvarðanir	gagnvart	þeim	stóra	hluta	af	samfélaginu	sem	

tölvuleikir	eru.		

7 Lokaorð	

Þegar	ég	fyrst	fór	að	leggja	höfuð	mitt	í	bleyti	um	hvernig	ætti	að	koma	með	áreiðanlega	

heimildaritgerð	um	tölvuleiki	þá	var	andrúmsloftið	gagnvart	tölvuleikjum	frekar	þungt,	í	

heildina	 litið.	 En	 tölvuleikir	 eru	 ýmist	 taldir	 vera	 afþreying	 handa	 börnum	 og	 eldri	

einstaklingar	eiga	að	hafa	eitthvað	betra	að	gera	heldur	en	að	spila	tölvuleiki.	Þar	sem	ég	

hef	spilað	tölvuleiki	mest	allt	mitt	líf	fannst	mér	sérstakt	að	það	skuli	vera	svona	miklir	

fordómar	 gagnvart	 því	 að	 spila	 tölvuleiki	 sem	 er	 ekki	mjög	 frábrugðið	 því	 að	 horfa	 á	

sjónvarpið,	 eini	 munurinn	 er	 að	 einstaklingurinn	 tekur	 þátt	 í	 tölvuleiknum.	 Því	 með	

nýjasta	 æðinu	 sem	 Fortnite	 er	 fór	 ég	 að	 pæla	 í	 hvernig	 tölvuleikir	 geta	 haft	 áhrif	 á	

einstaklinga	og	samfélagið	þar	sem	fjöldi	þeirra	í	Fortnite	fór	í	nýjar	hæðir.	Margir	hafa	

myndað	sér	skoðun	varðandi	tölvuleiki	og	þeir	haggast	ekki	á	meðan	aðrir	eru	með	minni	

áhyggjur	af	þeim	og	þeim	afleiðingum	sem	gætu	hugsanlega	skapast	út	 frá	þeim.	Fyrir	

vinnuna	á	ritgerðinni	fannst	mér	ósanngjarnt	hvernig	tölvuleikir	áttu	undir	högg	að	sækja	

og	það	væri	rangt	að	tengja	þá	við	allskonar	kvilla	og	neikvæðar	afleiðingar	sem	fólk	getur	

sýnt	af	sér.	En	með	frekari	pælingum	og	rannsóknum	þar	sem	fjallað	var	um	hin	ýmsu	mál	

sem	snerta	tölvuleiki	mætti	segja	að	tölvuleikir	séu	hluti	af	þeim	hóp	sem	telst	vera	góður	

í	hófi.	Tölvuleikir	eru	alls	ekki	slæmir	nema	þegar	spilun	á	þeim	er	farinn	út	í	öfgar	þar	sem	

einstaklingar	 sjá	ekkert	annað	en	næsta	 leik	og	ekkert	annað	kemst	að	 í	þeirra	heimi.	

Þegar	tölvuleikir	eru	spilaðir	í	hófi	þar	sem	einstaklingurinn	telur	önnur	mál	einnig	vera	

mikilvæg	eins	og	líkamsrækt	og	félagsrækt	þá	er	það	gott	að	nýta	hluta	af	frítíma	sínum	í	
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að	 spila	 smá,	 jafnvel	 með	 vinunum.	 Þar	 sem	 tölvuleikir	 geta	 einnig	 haft	 góð	 áhrif	 á	

sjónræna	getu,	ákvörðunartöku,	samfélagslega	þörf,	vináttu	og	samkennd.	Því	fagna	ég	

því	að	tölvuleikir	séu	að	verða	meira	og	meira	hluti	af	samfélaginu	því	það	ýtir	undir	frekari	

rannsóknir	 og	 því	 betri	 tökum	 sem	maður	 hefur	 á	 tölvuleikjum,	 einnig	 er	 þá	 hægt	 að	

meðhöndla	þá	á	rétta	vegu.	Þó	svo	að	margir	spila	tölvuleiki	þá	hafa	þeir	verið	mikið	 í	

skugganum	varðandi	þekkingu	einstaklinga	á	þeim	og	því	hefur	verið	mikið	um	annað	

hvort	með	eða	á	móti	hugarfar	 í	gangi,	en	með	auknum	vinsældum	verður	gott	þegar	

tölvuleikir	eru	komnir	fram	í	ljósið	og	fólk	fer	að	túlka	þá	eftir	því	hvernig	þeir	eru	í	raun	

og	veru.		
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