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Ágrip 

Rafíþróttir eru byrjaðar að skipa sér sess á Íslandi og eru íþróttafélögin hver á eftir öðrum 

byrjuð að setja upp rafíþróttadeildir innan sinna stofnanna og eru einnig sjálfstæð 

rafíþróttafélög að skjóta kolli sínum upp í auknum mæli víðsvegar á landinu. Tölvuleikjaspilun 

hefur í gegn um tíðina verið kennd við neikvæða lifnaðarhætti og dvínandi heilsu og hafa 

flestar rannsóknir og fræðirit beint sjónum sínum að þessari neikvæðu hlið tölvuleikja. Með 

þeirri umgjörð og auknu skipulagi sem er byrjað að myndast í kring um tölvuleikjaiðkun á 

Íslandi er hægt að álykta, með stuðningi fyrri rannsókna um skipulagt tómstundastarf og 

áhrif aukins félagsnets á vellíðan, að þessi umgjörð í kring um tölvuleikjaiðkun hafi áhrif á 

félagslega heilsu og þar með vellíðan iðkenda. Með þessari rannsókn er markmiðið að fá 

skýrari sýn á það hvort skipulagt rafíþróttastarf hafi áhrif á vellíðan einstaklinga í gegn um 

félagslegan ávinning. Notast var við hentugleikaúrtak á vali á þátttakendum og voru borin 

saman svör þátttakenda við niðurstöður fyrri rannsókna og fræðirita. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós jákvæðan félagslegan ávinning í gegn um aukið félagsnet vegna 

iðkunar rafíþrótta. Með þessum niðurstöðum er varpað ljósi á þá jákvæðu þætti sem 

rafíþróttir geta haft í för með sér ef rétt er farið að og er hægt að nýta niðurstöður 

rannsóknarinnar sem stoðgrind í frekari uppbyggingu rafíþróttastarfs hjá stofnunum og 

félögum landsins.  
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Formáli 

Neikvæðar umfjallanir um tómstundir af hverju tagi hafa neikvæð áhrif á iðkendur 

tómstundarinnar og ýta þær undir neikvætt viðhorf fólks til tómstundarinnar sem á við og er 

því mikilvægt að upplýsa fólk um þá jákvæðu þætti sem hægt er að ýta undir og rækta til 

þess að iðkendur og tómstundin sjálf fái tækifæri í að þroskast í jákvæða átt.  

Í 11 ár á 8. áratug 20. aldar var hjólabrettaiðkun ólögleg í Noregi og var tómstundin 

harðlega gagnrýnd. Það tók langan tíma að breyta viðhorfi samfélagsins og flestra annara 

landa í heiminum á þessari tómstund en tókst það þó á endanum og er nú, frá og með árinu 

2020, keppt í þessari íþrótt á Ólympíuleikunum. Það er hægt að nýta það jákvæða úr hverri 

tómstund ef farið er rétt að og byrjar það hjá viðhorfi samfélagsins og þeim upplýsingum 

sem aðgengileg eru hverjum og einum. Tölvuleikjaiðkun hefur staðið fyrir neikvæðri 

umfjöllun í fjölda ára og eru til fjöldi fræðirita sem hafa við rök að styðjast hvað það varðar. 

Rannsókn þessi er gerð með þá hugsun að leiðarljósi að niðurstöður hennar geti hver 

sem er nýtt sér í komandi framtíð vegna aukinnar vinsældar rafíþróttaiðkunar. Alstaðar á 

landinu eru ný rafíþróttalið að skjóta upp kollinum og fjöldi íþróttasambanda sem eru að 

stofna sínar rafíþróttadeildir fer vaxandi. Þar sem að iðkun þessi er ný af nálinni hérlendis 

þarf að huga vel að því hvernig þessi tómstund er útfærð og hverju þarf að huga að til þess 

að hún geti stuðlað að betri vellíðan hjá hverjum og einum sem kýs að feta sín spor í 

rafíþrótta heiminum. Við viljum þakka þeim viðmælendum sem gáfu sér tíma í að svara okkar 

spurningum og tjá sínar skoðanir og tilfinningar gagnvart viðfangsefni rannsóknarinnar. Við 

viljum einnig þakka leiðbeinandanum okkar Árna Guðmundssyni fyrir að hjálpa okkur með 

uppbyggingu rannsóknarinnar og að vera sultu slakur á meðan vinnslu hennar stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfir ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 18. maí 2020 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Tölvuleikjaiðkun hefur einkennst af neikvæðri umfjöllun í fjölda ára þar sem að þessi 

tómstund getur stuðlað að ýmsum kvillum eins og félagslegri einangrun, þunglyndi og 

skertrar líkamlegrar og andlegrar heilsu. Þessar staðhæfingar hafa við rök að styðjast eins og 

rannsóknir og fræðirit hafa sýnt fram á í gegn um tíðina. Tómstundin þessi hefur samt sem 

áður breyst mikið síðast liðin ár og tíðkast nú til dags að stunda rafíþróttir þar sem spilaðir 

eru tölvuleikir með öðrum í liði og reynt að vinna bug á andstæðingunum. Keppt hefur verið í 

tölvuleikjum í áratugi en síðastliðin ár hafa þessar keppnir farið að taka á sig nýja mynd. Með 

vinsældum rafíþrótta hefur umgjörðin og skipulagið í kring um þessa tómstund tekið 

breytingum og nú í dag eru rafíþróttir ekki ósvipaðar öðrum íþróttum hvað varðar 

umgjörðina.  

Skipulagt tómstunda- og íþróttastarf hefur marga kosti í för með sér og er markmið 

slíkra starfa að stuðla að heilbrigðum lífsstíl, vellíðan og vinna gegn áhættuhegðun. Það er 

gert með leiðsögn fullorðinna og á grundvelli jafningja, meðal annars í gegn um félagsstarf og 

félagsleg samskipti. Félagsheilsa einstaklings er mikilvægur þáttur í því að stuðla að 

heilbrigðum lífsstíl og vellíðan og verður farið yfir þá kvilla sem slæm félagsheilsa hefur í för 

með sér og hverju góð félagsheilsa getur stuðlað að. Tölvuleikjaspilun í formi rafíþrótta hefur 

í för með sér aukin samskipti hvort sem það er í gegn um alnetið eða ekki og verður farið yfir 

muninn á þeim samskiptum hvað varðar gæði félagstengsla sem myndast í gegn um alnetið 

eða í raunverulega heiminum.  

Með auknu skipulagi í kring um rafíþróttir hérlendis fer iðkendum tómstundarinnar að 

fjölga og þar með félagsnetið sem myndast innan tómstundarinnar. Það er hægt að álykta að 

með þátttöku í rafíþróttum fá iðkendur íþróttarinnar tækifæri á að auka samskipti sín við 

aðra og víkka félagsnetið sitt. Í þessari rannsókn verður nálgast svar við 

rannsóknarspurningunni: Hver er félagslegi ávinningur rafíþróttaiðkunar? 
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2 Félagsleg heilsa í tengslum við skipulagt tómstunda- og íþróttastarf 

2.1 Tómstundir 

Hugtakið tómstundir (e. leisure) er fjölbreytt hugtak sem oft getur verið erfitt að skilgreina. 

Fræðimenn hafa lengi vel verið nokkuð ósammála um bókstaflegu merkingu þess en hefur þó 

verið reynt að rita niður skilgreiningu hugtaksins nokkrum sinnum. Samkvæmt skilgreiningu 

Vöndu Sigurgeirsdóttur (2010) eru tómstundir athöfn, hegðun eða starfsemi sem eiga sér 

stað í frítímanum og flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau 

skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstund sé að ræða og að athöfnin, 

hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni 

tómstunda má segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum ( Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010). Við vinnslu þessarar rannsóknar verður þessi skilgreining höfð að leiðarljósi.  

 

2.2 Skipulagt tómstundastarf 

Til þess að nýta tímann sem fer í tómstundir sem best er skipulagt tómstundastarf, þar sem 

starfsfólk og leiðbeinendur sjá um umgjörð og uppbyggingu starfsins, hagnýtasta tólið. Þar 

sem að tækni nútímans getur aukið kyrrsetu fólks óhóflega mikið fer mikilvægi vel útfærðs 

tómstundastarfs sívaxandi (Leitner og Leitner, 2012, bls. 29). Framlag virkrar þátttöku í 

tómstundastarfi er fjölþætt þegar kemur að andlegri og líkamlegri heilsu. Þar má nefna 

framlag til tilfinningaþroska, félagsþroska, víðara félagsneti sem leiðir að félagslegum 

stuðningi, mótun á sjálfi og bættum sjálfsstyrk og heilt yfir þroska einstaklinga (Leitner og 

Leitner, 2012, bls. 29). 

Með vel skipulögðu tómstundastarfi er hægt að koma í veg fyrir áhættuhegðun á við 

neyslu eiturlyfja, misnotkun áfengis, spilafíkn og streitu og geta þessir þættir haft víðtæk 

áhrif á samfélagið í heild. Með því að byggja tómstundastarf á fræðilegum grunni er hægt að 

vinna gegn slíkri áhættuhegðun sem tengjast gæðum tómstunda. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að með tómstundafræðilegri nálgun (e. leisure education program) hafa ungmenni í 

áhættuhóp bætt tilfinningastjórn sína, félagsfærni, leiðtogahæfni, sjálfstraust, frumkvæði og 

sjálfsmynd sína (Leitner og Leitner, 2012, bls. 19-20). 

Til þess að tómstundir stuðli að eftirtektarverðri vellíðan þarf tómstundin að vera 

þýðingamikil fyrir einstaklinginn, fullnægja þörfum hans og innri hvata og virðist 
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lykilþátturinn að aukinni vellíðan vera tómstundir sem henta persónuleika og áhugasviði 

einstaklinga. Tilgangur og gæði upplifunar í tómstund er oftar en ekki mikilvægari í að stuðla 

að vellíðan heldur en þátttakan sjálf. Virk þátttaka í tómstundum sem gefa fólki tilfinningu af 

ánægju, afslöppun og skemmtun hafa skammtíma og langtíma áhrif á heilsu og vellíðan 

einstaklinga með því að vinna á móti kvíða og stressi, móta og mynda sjálf einstaklinga, veita 

tilfinningalegan stuðning með þátttöku og auknu félagsneti og aukinni hvatningu til náms og 

heilbrigðs lífsstíls (Leitner og Leitner, 2012, bls. 28). Rannsóknir á ungmennum hafa sýnt fram 

á að þau ungmenni sem taka virkan þátt í félagslífi og samkeppnisíþróttum voru með betri 

andlega og félagslega heilsu en þeir sem ekki tóku virkan þátt í slíku (Leitner og Leitner, 

2012, bls. 27). 

 

2.3 Skipulagt íþróttastarf 

Þegar kemur að skipulögðu tómstundastarfi virðist svo vera að skipulagt íþróttastarf sé eini 

þátturinn sem hefur beinar öfugar afleiðingar á áhættuhegðun og skertri andlegri og 

líkamlegri heilsu (Rúnar Vilhjálmsson, 2006, bls. 167). Þegar talað er um skipulagt íþróttastarf 

er átt við starf íþróttafélaga þar sem börn og ungmenni eru ávallt undir leiðsögn þjálfara og 

fullorðinna (Embætti landlæknis, 2019). Skipulagt íþróttastarf hefur í för með sér samskipti 

og tengslamyndun við aðra á sama grundvelli. Með þátttöku í íþróttastarfi er umbunað 

heilbrigðum lífsstíl og lagt áherslu á heilsu einstaklinga sem leið að góðum árangri. Í 

skipulögðu íþróttastarfi eru félagsleg samskipti stór þáttur og getur samvera og tenging við 

aðra dregið úr líkum á áhættuhegðun og óheilbrigðum lífsstíl. Með þátttöku í slíku starfi fá 

börn og ungmenni tækifæri á að leysa ágreining og félagslega togstreitu á heilbrigðan og 

sanngjarnan hátt með leiðslu leiðbeinenda sem er mikilvægt þroskaferli til að undirbúa 

einstakling undir þau samskipti sem bíða þeirra í formlegum stofnunum samfélagsins (Rúnar 

Vilhjálmsson, 2006, bls. 167). 

Minni líkur virðast vera á lifnaðarháttum sem teljast neikvæðir sem og skertri andlegri 

og líkamlegri heilsu með þátttöku hjá íþróttafélagi frekar en sjálfstæðri íþróttaiðkun. Það 

virðist sem félagsnetið og samheldnin sem myndast hjá íþróttafélögum sé orsakaþáttur þess 

þar sem að tengslin og vinirnir sem þar myndast séu mikilvæg ástæða fyrir þátttöku í 

íþróttastarfi ungs fólks (Rúnar Vilhjálmsson, 2006, bls. 167). Hægt er að útskýra þessi áhrif 

félagstenglsa á áhættuhegðun með samheldnikenningunni. 
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Samheldnikenningin lýsir formlegum hópum sem samansafn af fólki sem hafa 

sameiginlegar hugmyndir, upplifanir og athafnir. Félagslegt taumhald (e. social control) sem 

myndast í slíkum formlegum hópum fyrirbyggir vanlíðan, einangrun og frávikshegðun þar 

sem að þátttaka í slíkum hópum dregur úr líkum á hegðun sem gæti leitt að þessum þáttum 

og veitir einnig samhjálp (e. moral support) þar sem tækifæri gefst á að deila sínum 

tilfinningum með öðrum og er þannig veitt einstaklingum nauðsynlega aðstoð þegar þess 

þarf (Durkheim, 1987/1951, bls. 210; Rúnar Vilhjálmsson, 2006, bls. 167). 

 Áhugahvöt er einn mikilvægasti þátturinn þegar kemur að því að byrja íþróttaiðkun og 

viðhalda henni. Talað um tvenns konar áhugahvöt í þessu samhengi, annars vegar innri 

hvatningu og hins vegar ytri hvatningu. Innri hvatningin lýsir sér í því að þörfin og viljinn til 

íþróttaiðkunar kemur frá einstaklingum sjálfum og ytri hvatningin eru utanaðkomandi þættir 

líkt og viðurkenning jafningja eða foreldra til þátttöku. Í fræðum er lagt meiri áherslu á að 

efla innri hvatningu þátttakenda í íþróttastarfi til þess að viðhalda íþróttaiðkuninni og eru 

þrír megin þættir innri hvatningar eftirfarandi: geta, sjálfræði og nánd. Geta felst í því að 

iðkandi telji sig hafa fullnægjandi hæfni og kunnáttu til þess að ná árangri. Með sjálfræði er 

átt við að einstaklingurinn hafi sjálfur stjórn og frumkvæði þegar kemur að þátttöku og nánd 

er tækifærið og möguleikinn sem einstaklingur telur sig hafa fyrir jákvæðum tengslum við 

aðra í gegn um þátttöku í athöfninni (Rúnar Vilhjálmsson, 2006, bls. 164). 

Rannsóknir hafa bent á að orsakatengsl eru á milli innri hvatningu til þátttöku í 

íþróttastarfi og viðurkenningu jafningja og gæði þeirra vina- og foreldratengsla sem myndast 

á þeim grundvelli. Það virðist sem nánd og sú félagslega nálægð við jafningja sem fellur þar 

undir, vegi meira en geta og sjálfræði þegar kemur að innri hvatningu til þátttöku og viðhaldi 

íþróttaiðkunar (Rúnar Vilhjálmsson, 2006, bls. 165). 

 

2.4 Er rafíþrótt alvöru íþrótt? 

Þegar farið er yfir þá stöðu sem rafíþróttir eru í, hvað varðar viðurkenningu á að vera flokkuð 

sem íþrótt í akademíska samfélaginu, er það ljóst að þrátt fyrir að ekki enn sé búið að 

viðurkenna rafíþróttir sem gilda íþrótt hjá alþjóðlegum íþróttasamtökum, þá eiga rafíþróttir 

og aðrar íþróttir margt sameiginlegt og vert sé að taka fram að algengasta notkunin á orði 

rafíþrótta gefur að einhverju leiti til kynna að um íþrótt sé að ræða (Wagner, 2006). Þegar 
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rafíþróttir eru bornar saman við lista yfir þau skilyrði sem íþrótt þarfa að uppfylla til að geta 

orðið meðlimur í alþjóðlegum samtökum íþróttasamtaka, gefinn út af GAISF (Global 

Association of International Sports Federations) sem stóð áður undir nafninu Sport Accord, 

þá uppfylla rafíþróttir skilyrðin í fleiri en einum flokki íþrótta til þess að geta gerst meðlimur 

þessara samtaka (SportAccord, e. d.).  

Wagner (2006, bls. 3) fer yfir formlegar lýsingar á hugtakinu „íþrótt“ og aðlagar hann 

lýsinguna að rafíþróttum á eftirfarandi hátt: „Rafíþróttir falla undir íþróttaiðkun að því leiti 

að einstaklingar þroska og þjálfa andlega og líkamlega getu sem nýtt er í upplýsinga- og 

samskiptatækni“1 

Sagan er ekki öll sögð með því þar sem að GAISF hefur lýst yfir að rafíþróttafélög 

munu ekki verða meðlimir í samtökunum í bráð þrátt fyrir að samstarf sé hafið á milli þessara 

tveggja heima. Ástæðurnar fyrir því eru flóknari en gefur til kynna og er ein megin ástæða 

þess að rafíþróttir fá ekki aðild að þessu alþjóðlega sambandi íþróttasamtaka er sú, að 

leikirnir sem keppt er í, í rafíþróttum eru búnir til af fyrirtækjum sem búa til leikinn sjálfann, 

setja reglurnar sjálf, sem fer þvert á móti þeim stöðlum sem IF (International Federations) og 

NOC (National Olympic Committees) setja. GAIFS viðurkennir þó að rafíþróttir séu ekki síðri 

íþróttir en 400 metra hlaup eða spjótkast svo eitthvað sé nefnt og taka það fram að að 

íþróttafólk sé sameinað í gegn um einbeittann vilja á að nýta hæfileika sína í að vega betur 

en andstæðingurinn (GAISF, 2018). 

 

2.5 Félagslegu þættir tómstunda 

Neikvæðir þættir tengdir tölvuleikjaspilun tengjast fíkn, líkamlegum einkennum á við eymsli í 

liðum, félagslegri einangrun, sjálfsáliti og árásargirni. Áhersla hefur verið lögð á þessa 

neikvæðu þætti tölvuleikjaspilunar í fyrri rannsóknum og hefur félagsleg einangrun, sjálfsálit 

og árásargirni verið mest rannsakað þegar kemur að tölvuleikjaspilun. Þrátt fyrir að það séu 

til dæmi um tölvuleikjafíkla þá er þessi hópur í minnihlutahóp af tölvuleikjaspilurum. (Colwell 

og Payne, 2000, bls. 295-296). Í þessari rannsókn er lögð megin áhersla á félagslegu þætti 

 

1 “eSports” is an area of sport activities in which people develop and train mental or physical abilities in the use 

of information and communication technologies (Wagner, 2006, bls. 3). 
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tölvuleikjaspilunar og er því mikilvægt að líta á þá áhættuþætti sem félagsleg einangrun 

hefur í för með sér sem og þá kosti sem gott félagsnet stuðlar að. 

Á unglingsárunum fer þörfin fyrir sjálfstæði frá foreldrum ört vaxandi og verður þörfin 

fyrir tengslum og samþykki meðal jafningja mikilvægari. Unglingar standa frammi fyrir nýjum 

áskorunum í lífinu sem tengjast hormónakerfinu, líkamanum og flóknari félagslegum 

samskiptum og á þeim tímum eru systkini og vinir líklegri til þess að geta veitt þeim stuðning 

sem þeim finnast þau ekki geta fengið frá foreldrum þar sem að þeirra jafningjar eru líklegri 

til þess að tengja betur við þeirra áskoranir (Högnäs, Almquist og Modin, 2019, bls. 2). 

Högnäs og félagar (2019, bls. 1) fara fram á að félagsleg tengsl eru einn mikilvægasti 

þátturinn þegar kemur að langlífi. Áratugir af rannsóknum hafa sýnt fram á að félagsleg 

tengsl hafi áhrif á heilsu fólks í gegn um lífið og þá sérstaklega á unglingsárunum þar sem að 

tengsl milli vina og systkina liggja í kjarna félagslegra samskipta og getur einangrun frá þeim 

tengslum haft langvarandi áhrif á heilsu einstaklinga út lífið, bæði skammtíma áhrif líkt og 

neysla vímugjafa og langvarandi áhrif á við hjarta- og æðasjúkdóma. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjöldi vina á unglingsárunum getur haft veruleg áhrif á 

lífsgæði einstaklinga fram á fullorðins árin. Þeir einstaklingar sem eru meira einangraðir en 

aðrir á unglingsárunum eru líklegri til þess að kljást við þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og lágt 

sjálfsálit. Miðað er við að þeir sem eiga færri en þrjá vini á unglingsárunum eru í meiri hættu 

á að verða einangraðir en þeir sem eiga þrjá vini eða fleiri (Högnäs o.fl., 2019, bls. 4). 

Félagsleg einangrun getur einnig haft áhrif á ákvarðanir varðandi nám eins og hvort að 

einstaklingur velji það að fara í háskóla eða ekki þegar að þeirri ákvörðun kemur (Högnäs 

o.fl., 2019, bls. 6). Hætta á því að einstaklingur fallir fyrir eigin hendi fyrir aldur fram er 2.67 

sinnum hærri hjá þeim sem voru í litlum sem engum samskiptum meðal jafningja og eiga 

engin systkini heldur en hjá þeim sem uppfylltu báða þessa þætti. Vert er að benda á að 

þegar borðið er saman munur milli kynjanna þá eru stúlkur sem áttu engin systkini og voru í 

litlum sem engum samskiptum meðal jafningja fjórum sinnum líklegri til þess að falla fyrir 

eigin hendi langt fyrir aldur fram heldur en þær sem áttu aðra að (Högnäs o.fl., 2019, bls. 17-

18). 
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2.6 Hópastarf 

Ein algengasta skilgreining á hópastarfi er eftir Johnson og Johnson sem lýsa skilgreiningunni 

á hóp „…þegar tveir eða fleiri eru saman komnir og eiga samskipti augliti til auglits, tilheyra 

hópnum og hafa þann tilgang að ná árangri með sameiginlega samþykktum markmiðum“ 

(Guðný Björk Eydal og Hervör Alma Árnadóttir, 2010, bls. 36). Hópastarf leggur áherslu á 

árangur og skilvirkni með því að klára skilgreind verkefni og markmið með samstarfi allra 

innan hópsins. Það byggist allt á virkni hópsins hvort hópurinn nýtur velgengni í sínum settu 

markmiðum. Virkni hópsins felst í samskiptum sem þróast innan hópsins í gegnum tengsl 

þátttakenda og stjórnenda í tengingu við þau flóknu markmið og verkefni sem um ræðir 

(Gladding, 2016, bls. 5). 

Kurt Lewis, félagsfræðingur, setti eitt sinn fram þá kenningu að hópavinna hefði meiri 

áhrif en einstaklings vinna þegar markmiðið væri að vinna í breytingum í fari fólks. Hann er 

þó þekktastur fyrir kenningu sína um hópastarf þar sem hann heldur því fram að hópur sé 

fyrirbæri sem er mun meira og ólíkara en þeir þátttakendur sem mynda hópinn (Guðný og 

Hervör, 2010, bls. 36). Hópastarf er kraftmikil stoðgrind fyrir þá einstaklinga sem þurfa á því 

að halda vegna erfiðleika eða veikleika í þeirra persónulega og andlega lífi. Í hópastarfi er 

lögð áhersla á tilfinningar og hegðun, jafnt sem meðvitaða hugsun (Guðný og Hervör, 2010, 

bls. 37). 

Fyrir einstaklinga sem kljást við erfiðleika tengda félagsstöðu, andlegri heilsu, 

félagslegri einangrun eða félagsfærni, þá er hópastarf oft mikilvæg lausn í þeirra málum. 

Einstaklingsbundin markmið eru til staðar, grafið er upp krafta hópsins með tilvöldu hópefli 

og það ferli sem hópurinn fer í gegnum er notað til þess að ýta undir breytingar í samskiptum 

og hegðun sem eiga að styrkja nýja hæfni í þeirra lífi frá degi til dags (Guðný og Hervör, 2010, 

bls. 37). Þau samskipti sem eiga sér stað innan hópsins er hægt að nota á jákvæðan hátt til 

að nálgast markmið hópsins, þátttakendur innan hópsins læra því hver af öðrum. Fagfólk 

sem vinnur með slíkum hópum vinna með það að nýta þá neikvæðu þætti sem koma fram í 

ferlinu á uppbyggilegan hátt. Þátttakendur hópsins eiga með samskiptum að geta stutt við 

hvorn annan með jákvæðri orku og fá út vilja til þess að þroska sína persónulegu og 

tilfinningalegu hæfni sem mun nýtast þeim í þeirra veikleikum (Guðný og Hervör, 2010, bls. 

37). 
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Vinna innan hópa felst í samskiptum einstaklinga innan hópsins, oft á einhvern 

þroskandi hátt. Skildi einhver einstaklingur innan hópsins ekki taka virkan þátt í samskiptum 

sem eiga sér þar stað gæti það haft áhrif á útkomu hópsins. Hópurinn gæti eytt tíma í að 

þvinga úr þeim einstaklingi samræður í stað þess að eyða tímanum í að vinna að settum 

markmiðum hópsins. Jafnvel gæti hópurinn byrjað að fá gagnrýnar hugmyndir um þann 

einstakling og þannig útilokað hann verulega frá hópnum. Með réttum aðferðum og trausti 

sem myndast með tímanum innan hópsins mun einstaklingurinn fá tækifæri til þess að tjá sig 

og taka þátt í samskiptum innan hópsins (Gladding, 2016, bls. 28). 

Flestir hópar fara í gegn um það sem kallað eru þróunarstig. Yfir 100 líkön eru til af 

þróunarstigum hópa en það er eitt líkan sem þekktast er í þessum fræðum. Það er líkanið 

sem Tuckman og Jensen settu fram árið 1977. Í þeirra líkani fara hópar í gegnum fimm stig í 

sinni þróun. Það eru mótunarstig (e. forming), ágreiningsstig (e. storming), umræðustig (e. 

norming), framkvæmdarstig (e. performing) og lokastig (e. adjourning). Sama hversu mörg 

stig hópar fara í gegn um í uppbyggingu sinni þá er byrjunarstigið mikilvægast og oft fjölvíða 

atburður sem gerist ekki á einhvern einn ákveðinn hátt (Gladding, 2016, bls. 81). Allir hópar 

hafa það sameiginlegt að hafa upphaf, byrjun og endir (Gladding, 2016, bls. 6).  

 

2.7 Félagslegir ávinningar rafíþróttaiðkunar 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tölvuleikjaspilun er hægt að flokka sem félagslega tómstund 

og liggja jákvæðir þættir tölvuleikjaspilunar meðal annars í vináttutengslum, samskiptum og 

félagsneti sem þar myndast (Colwell og Payne, 2000, bls. 296; Perry o.fl., 2018). Þær 

rannsóknir sem beindu augum sínum að tengingu félagslegrar einangrunar og tölvuleikja 

bentu á að tölvuleikir geta uppfyllt þarfir sem vanalega eru uppfylltar í gegnum félagsleg 

samskipti og þannig leitt að félagslegri einangrun (Colwell og Payne, 2000, bls. 296). Ekki eru 

þó auðséð orsakatengsl milli þessara þátta og sýna rannsóknirnar því betur fram á það 

afhverju tölvuleikir eru spilaðir (Colwell og Payne, 2000, bls. 308). 

Úr eldri rannsóknum hefur verið sýnt fram á að spilatækjasalir (e. arcade) uppfylla 

félagsleg skilyrði sem samkomustaður, sérstaklega fyrir unga drengi, og ýti þannig undir 

félagstengsl en aftur á móti er tölvuleikjaspilun sem fer fram heima hjá einstaklingum meiri 

áhættuþáttur fyrir félagslegri einangrun (Colwell og Payne, 2000, bls. 296). Með nýrri tækni 
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og hjálp alnetsins hefur tölvuleikjaspilun í einrúmi breyst að nokkru leiti til hins betra með 

bættri samskiptatækni og auknum möguleika á hópiðkun tölvuleikja í gegn um alnetið. 

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á tengingu félagslegrar einangrunar og tækni 

nútímans og hafa niðurstöðurnar margar sýnt orsakatengsl þarna á milli en fræðimenn hafa 

tekið fram að tölvuleikir spilaðir í gegn um alnetið geta verið undantekning hvað þetta 

varðar. Tölvuleikir bjóða upp á raunveruleg sýndarrými þar sem tækifæri býðst á að fá 

félagsskap og mynda félagstengsl. Talað er um að öll félagstengsl geta haft jákvæð áhrif á þig 

ef það er hlúað vel að tengslunum og þau veita gildi í formi stuðnings og samskipta. Sýnt 

hefur verið  fram á það, að það að fara á alnetið gat oft á tíðum dregið úr einmannaleika og 

aukið gæði samskipta einstaklinga (Perry o.fl., 2018, bls. 203). Til þess að fá sem mest út úr 

félagstengslum sem myndast á alnetinu í gegn um tölvuleiki þarf að skoða tvo þætti, hvers 

konar félagstengsl myndast og hvers háttar ástríða er til staðar í garð tölvuleiksins. 

Talað er um tvenns konar félagslega fjárfestingu (e. social capital) í gegn um alnetið 

og eru það brúartengsl (e. bridging) og náin tengsl (e. bonding). Náin tengsl lýsa sér þannig 

að stuðningur er veittur í gegn um sterk félagsleg tengsl á við fjölskyldu og nána vini. Þar sem 

að alnetið getur stuðlað að einangrun og mótþróa hópamyndunna (e. outgroup antagonism) 

þá eru náin tengsl sögð einna mikilvægust í að vinna gegn þeim slæmu afleiðingum alnetsins. 

Brúartengsl lýsa sér þannig að einstaklingar frá fjölbreyttum bakgrunnum og 

menningarheimum mynda vægari tengsl sín á milli (Perry o.fl., 2018, bls. 203-204). 

Einnig er talað um tvær tegundir ástríðu þegar kemur að iðkun tölvuleikja sem geta 

gefið skýrari mynd á gæði tímans sem eytt er í tölvuleikjaspilun. Fyrsta tegund ástríðu í þessu 

samhengi er heilsteypt (e. harmonious) ástríða, sem lýsir sér þannig að einstaklingur vill spila 

tölvuleik og er viljinn sjálfsprottinn. Hin tegund ástríðu er þráhyggja (e. obsessive) og lýsir 

hún sér þannig að einstaklingur finnst hann þurfa að spila tölvuleikinn.  Til þess að 

áhugamálið sem á við, tölvuleikir, geti stuðlað að vellíðan einstaklings þarf heilsteypt ástríða 

að vera til staðar og kemur hún frá sjálfssprottnum innri hvata, vilja til þess að spila 

tölvuleikinn vegna athafnarinnar sjálfrar en ekki vegna óviðráðanlegrar þarfar. Kjarni 

heilsteyptrar ástríðu er sá að henni fylgja engir ókostir (Perry o.fl., 2018, bls. 204). 

Ástríða sem byggist á þráhyggju leiðir að átökum milli ástríðufullra athafna, öðrum 

þáttum daglegs lífs og óviðráðanlegum þörfum á að stunda þá athöfn sem á við. Þráhyggja 

sem þessi getur leitt til bættrar frammistöðu í athöfninni en á sama tíma er hún beintengd 
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við neikvæða þætti sem geta komið fram á meðan á athöfninni stendur eða eftir hana (Perry 

o.fl., 2018).  Slæm vellíðan, félagsleg einangrun og dvínandi líkamleg og andleg heilsa eru 

neikvæðir þættir tengdir tölvuleikjaspilun (Colwell og Payne, 2000, bls. 295-296) og þegar 

bornir voru saman hópar tölvuleikjaiðkenda sem spiluðu til lengri tíma var útkoman sú að 

þessir neikvæðu þættir tölvuleikjaspilunnar birtust einungis hjá þeim einstaklingum sem 

upplifðu þráhyggju fyrir tölvuleikjaspilun. Það fer því meira eftir tegund ástríðu og ástæðu 

fyrir þátttöku í tölvuleikjum en ekki lengd tíma sem fer í athöfnina sem segir til um áhrif 

tölvuleikja á vellíðan einstaklings (Perry o.fl., 2018, bls. 206).  

Í rannsókn Zhong (2011, bls. 2357) var sérstaklega rannsakað félagslegan ávinning af 

því að spila með öðrum í gegn um alnetið. Fjórum mánuðum inn í rannsóknina svöruðu 75% 

þátttakenda að tengslin þeirra á milli hafi aukist til muna og með því var hægt að álykta að 

ánægjuleg félagsleg samskipti innan leiksins sem spilaður var í gegnum alnetið leiddi gott af 

sér fyrir þátttakendur rannsóknarinnar. Perry o.fl. (2018, bls. 204) fóru yfir kosti og galla 

þessarar rannsóknar og nefndu að vegna þess að ekki var greint frá styrk tengslanna væri 

ekki hægt að segja til með vissu um hversu gagnleg þessi tengsl voru sem mynduðust í 

gegnum leikinn. 

Í rannsókn Perry og félaga (2018, bls. 205) á áhrifum félagslegrar fjárfestingar og 

vellíðan tölvuleikjaspilunar í gegn um alnetið voru rannsökuð þrjú mismunandi félagstengsl. 

Vinir úr raunveruleikanum, vinir í gegnum alnetið og ókunnugir. Útkoman leiddi í ljós að það 

er tegund ástíðu fyrir tölvuleikjaspilun sem segir meira til um áhrif á vellíðan einstaklings 

heldur en hvernig félagstengslin eru við þá sem spilað er. En vert er að nefna að það voru 

væg orsakatengsl milli meira magns tíma tölvuleikjaspilunnar og þráhyggjufullrar ástríðu svo 

álykta má með því að magn tíma sem fer í tölvuleikjaspilun getur alltaf haft áhrif á vellíðan 

einstaklings. Rannsókn þessi leiddi þó í ljós að náin tengsl milli vina sem aldrei höfðu hist 

heldur einungis kynnst í gegnum alnetið voru ekki síðri heldur en hjá þeim vinum sem 

þekktust úr raunverulega heiminum (Perry o.fl., 2018, bls. 207-208). 
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3 Aðferðarfræði 
 

Hér fyrir neðan verður farið yfir aðferðafræðilegan hlut rannsóknarinnar. Gerð verður grein 

fyrir markmiðum rannsóknarinnar og þeim þátttakendum sem tóku þátt í henni. Greint 

verður frá rannsóknaraðferðinni sem notast var við í framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig 

viðtölin og gagnagreiningin fór fram og hverjar helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru.  

 

3.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að fá innsýn inn í líf þeirra sem keppa í rafíþróttum og 

sjá hver félagslegi ávinningur þess að spila rafíþróttir í rafíþróttaliði er. Þátttakendur í 

rannsókninni þurftu að svara spurningum sem sneru að tölvuleikjaspilun þeirra frá upphafi 

og hvort munur væri á nálgun þeirra á því hvernig þeir spiluðu tölvuleiki eftir að hafa gengið í 

rafíþróttalið. Einnig sneru spurningarnar að þeim tómstundum sem þátttakendur hafa 

stundað og stunda nú ásamt því hvort að breytingar hafi verið á líkamlegri og andlegri heilsu 

þeirra. Meginmarkmiðið var svo að komast að því hvort viðvera í rafíþróttaliði hafi bætt 

félagsleg tengsl þátttakanda og sjá hversu jákvæð áhrif þessi viðvera hefur á þá. Til þess að fá 

svör við þessum spurningum var notast við fyrir fram ákveðinn spurningalista (Viðauki 1).  

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við framkvæmd þessarar rannsóknar. Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er oft stuðst við viðtöl. Þegar tekin er viðtöl eru margar 

breytur sem geta haft áhrif á mögulega útkomu rannsóknarinnar. Þær breytur eru m.a. 

staðsetning viðtalanna, hverjir taka viðtölin og hverjir þátttakendurnir eru. Mikilvægt er að 

rannsakendur gefi góða innsýn á innihald þeirra svara sem þátttakendur gefa frá sér og sýni 

fram á samhengi við rannsóknina. Þegar lýst er eigindlegum viðtölum er oft talað um „samtöl 

með tilgangi“ og er hvatt þátttakendur til þess að lýsa eigin reynslu með frekar opnum 

spurningum, einnig er mikilvægt að viðtölin séu hlutlaus og alhæfanleg (Seale, 2018, bls. 

222). 

 Eigindleg viðtalsaðferð hefur þá kosti að hún leyfir þátttakendum að tala frá sínu 

eigin hjarta og svara á sinn eigin hátt. Einnig hefur hún þann kost að vegna mögulegs 
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fjölbreytileika þátttakanda er hægt að nálgast viðfangsefni rannsóknarinnar frá mörgum 

mismunandi hliðum. Mikilvægasti kostur hennar er þó hins vegar sá að aðferðin getur sýnt 

fram á ákveðna dýpt og flækjustig sem aðrar aðferðir veita ekki. Þegar viðtöl eru greind er 

skoðað hvaða svör þátttakendur gefa frá sér en einnig hvernig svörin berast og á hvaða hátt 

spurningum er svarað. Fara þarf bæði yfir þau svör sem eru lík á milli þátttakanda en einnig 

þau svör sem eru ólík. Spurningar á spurningalista þurfa að gæta þess að svör veiti ekki of 

ítarlegar upplýsingar um það hver það er sem svarar spurningunum til þess að verja 

nafnleynd hans (Seale, 2018, bls. 224). 

  Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga í gerð þessarar rannsóknar og því birtast 

niðurstöður þessar rannsóknar frekar sem viðmið heldur en endanlegar niðurstöður þar sem 

að þær endurspegla ekki endilega viðhorf allra aðila sem spila rafíþróttir með 

rafíþróttaliðum. Sú ákvörðun að notast við eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn 

var tekin af þeirri ástæðu að hún snýr að raunverulegri upplifun og reynslu þátttakanda og á 

rannsóknin að gefa svör sem endurspegla þá þætti.  

 

3.3 Þátttakendur 

Úrtakið sem notast var við í þessari rannsókn var hentugleikaúrtak þar sem leitað var að 

þátttakendum sem höfðu þekkingu á því sviði sem rannsóknin snýr að. Hentugleikaúrtak er 

notað þegar að velja á einstaklinga sem best er að ná til (Seale, 2018, bls. 232) og hentar því 

vel fyrir þessa rannsókn. Viðmiðið fyrir þátttakendur rannsóknarinnar var það að 

þátttakendur spiluðu rafíþróttir með rafíþróttaliði. 

  Haft var samband við öll þau rafíþróttalið á Íslandi sem að rannsakendur höfðu 

þekkingu á í gegnum tölvupóst. Tölvupósturinn (Viðauki 2) innihélt nána lýsingu á takmarki 

rannsóknarinnar og því viðmiði sem leitast var eftir fyrir þátttakendur. Fengum við svör frá 

fimm aðilum sem sögðust geta veitt okkur viðtöl og var strax hafist handa við það að finna 

tímasetningar og staðsetningar fyrir viðtölin. Allir þátttakendur áttu það sameiginlegt að hafa 

keppt í rafíþróttum með rafíþróttaliði en fjórir af þessum fimm þátttakendum spila enn þann 

dag í dag. Einn af þátttakendunum spilaði áður fyrr með rafíþróttaliði en hafði nú byrjað að 

einbeita sér að þjálfun á því sviði. Þátttakendur okkar voru allir karlmenn þar sem að 

rafíþróttasenan hér á landi einkennist mest megnis af karlmönnum. Í eigindlegum 
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rannsóknum er mikilvægt að halda nafnleynd þátttakanda (Seale, 2018, bls. 224) og verður 

því ekki farið ítarlega út í aðstæður þeirra.  Allir þátttakendur skrifuðu undir 

trúnaðaryfirlýsingu (Viðauki 3) þar sem samþykki var fengið á milli þátttakanda og 

rannsakenda um að fullum trúnaði yrði gætt. 

 

3.4 Gagnagreining 

Við úrvinnslu gagna í framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við gagnagreiningaraðferð 

sem nefnist þemagreining. Þemagreining snýst um það að rýna einstaklega vel og oft í þau 

gögn sem rannsakendur hafa í höndum sér, í þessu tilviki eru það viðtöl. Þegar að 

rannsakendur hafa lesið vel yfir gögnin koma fram ákveðin þemu sem snúa að reynslu 

þátttakenda eða ákveðnum fyrirbærum sem tengjast viðfangsefninu (Seale, 2018, bls. 424-

425).  

  Þegar lokið var við að taka viðtölin var hafist handa við það að rita þau niður. Þegar 

afritun viðtalanna var lokið hófst strax vinna við það að finna þemu sem komu fram í 

viðtölunum. Leitað var að þemum sem tengdu upplifun þátttakenda saman og sýndu fram á 

reynslu þeirra. Þar sem að upplifun þátttakenda af rafíþróttasenunni hér á landi var mjög 

svipuð reyndist það nokkuð auðvelt að sjá þessi þemu birtast hjá þeim öllum.  

 

3.5 Takmarkanir 

Þær helstu takmarkanir sem birtustu okkur tengjast aðallega þeim erfiðu aðstæðum sem 

birtust í heiminum á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. Þar sem að heimsfaraldur gekk yfir 

og samkomubann gekk í gildi þegar að rannsakendur áttu eftir að taka viðtöl við fjóra af 

fimm þátttakendum þurftu fjögur viðtöl að fara fram í gegn um myndbandsamtöl á netinu 

sem flækti aðstæður örlítið. Að lokum gekk þó allt upp og náðust öll viðtöl.  
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4 Niðurstöður 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm talsins. Til þess að gæta trúnaðar var 

þátttakendum gefin gervinöfn sem verða notuð í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Þátttakendur fengu nöfnin Jón, Konráð, Maríus, Ólafur og Ingólfur. Allir eiga þeir það 

sameiginlegt að vera yfir 18 ára aldri og hafa meira en eins árs reynslu af rafíþróttaiðkunn. 

Jón er eini þátttakandinn sem er hættur að keppa í rafíþróttum og starfar nú sem þjálfari, því 

hefur hann mestu reynslu þátttakenda og birtist það í svörum hans. Allir þátttakendur spila 

með sitthvoru liðinu og hjálpaði það rannsakendum að fá betri heildarmynd á 

rafíþróttarstarfseminni sem er í gangi hér á landi.  

  Með gagnagreiningu greindum við fimm meginþemu sem birtust í viðtölum 

þátttakenda. Þessi þemu voru: nálgun, heilsa, félagsleg tengsl, viðhorf foreldra og leiðsögn.  

 

4.1 Nálgun 

Þátttakendur töluðu allir um að nálgun þeirra á því hvernig þeir spiluðu tölvuleiki hafi breyst 

verulega mikið eftir að þeir byrjuðu í rafíþróttum.  

Spilatíminn minnkaði þar sem að nálgunin breytist. Þú ert ekki lengur að spila bara til 

að spila, þú ert að spila, þú ert að stúdera, þú ert að spá. Maður hugsaði samt alveg 

heilan helling um leikinn en af því að það var svo gaman á æfingum þá vildi maður 

helst bara spila þá (Jón).  

Allir áttu þeir það sameiginlegt að þegar að þeir byrjuðu í rafíþróttum þá væri strax komið 

eitthvað markmið sem þeir væru að sækjast eftir. Þegar þeir spila núna spila þeir aðallega á 

æfingum og stefna þeir alltaf að því að verða betri með markvissum árangri. Konráð líkti 

þessu að miklu leyti við aðrar íþróttir þar sem að hann æfir sig oft einn áður en hann fer á 

æfingu þar sem að hann æfir með öllum hinum, síðan æfir hann sig einn aftur ef það er 

eitthvað sem þarf að bæta.  

 

4.2 Heilsa 

Allir þátttakendur nefndu mikil tengsl á milli andlegrar og líkamlegrar heilsu og góðs gengis í 

rafíþróttum. Allir þátttakendur sögðu andlega og líkamlega heilsu haldast mikið í hendur.  
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Ég myndi segja að líkamleg heilsa væri mjög mikilvæg upp að því marki að svo lengi 

sem að þér líður vel andlega, ef þú ert ekki að hugsa vel um þig líkamlega og ert ekki 

að hreyfa þig þá ertu ekki með skýra hugsun og kannski getur það haft áhrif á andlegu 

hliðina þína, þér líður bara verr með sjálfan þig og þú veist það má ekki gerast, þannig 

að þú þarft svolítið að rækta sjálfan þig (Maríus).  

Flestir þátttakendur töluðu um það að sín lið útveguðu öllum liðsmönnum sínum 

líkamsræktarkort til þess að auðvelda leikmönnum að sjá vel um sjálfan sig. Konráð nefndi 

það að spila fyrir framan fullt af fólki hafi gefið honum gríðarlega aukningu á sjálfstrausti.  

Við tölum niður allt sem er óhollt í sjálfu sér við fókusum mikið á bara healthy body 

healthy mind (Jón).  

Maríus nefndi það að hann stundaði núvitund til þess að ná betri árángri og stuðla að betri 

andlegri heilsu. Jón nefndi að sitt lið íhugaði oft það sem þau væru að gera til þess að sjá 

hvernig þeir væru að bæta sig 

Ólafur talaði um það að andleg og líkamleg heilsa hans hafi verið mjög slæm áður en hann 

byrjaði í rafíþróttaliði. Hann talar um það að tölvuleikjaspilun hafi haft mjög neikvæð áhrif á 

hann félagslega og að hann hafi endað í mjög slæmu líkamlegu formi. Hann nefndi hins vegar 

gríðarlega breytingu eftir afskipti þjálfara þegar að hann gekk í rafíþróttalið.  

Þá byrjaði ég að taka mig á, það var ekki fyrr en þá þegar ég byrjaði að hugsa um svona 

líkamlega heilsu og andlega heilsu og líkamleg heilsa sem að helst í hendur þannig að, 

eiginlega eina sem ég mundi geta sagt að svona eiginlega bjargaði lífi mínu (Ólafur). 

  

4.3 Félagsleg tengsl 

Allir þátttakendurnir nefndu jákvæð áhrif þess að spila saman í liði. Allir þátttakendur nefndu 

það að miðað við þann tíma sem að þeir væru að eyða saman sem liðsfélagar þá væru 

gífurleg tengsl að myndast á milli þeirra. Nokkrir töluðu um það að samskipti væru lykilinn að 

því að lið myndu virka vel og að betri tengsl myndu myndast. Allir þátttakendur nefndu það 

að þeir væru mikið að fara út að borða og reyna að gera eitthvað saman til þess að verða 

þéttari sem lið.  
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Já samskipti er mjög stór hlutur af rafíþróttum. Það þarf að vera kristaltært hvað er í 

gangi, hvað er að gerast og af hverju til að eitthvað virki, svo að það byggist ekki upp 

spenna á milli leikmanna í liðinu. Þá er fólk farið að verða ósátt við hvort annað 

(Ingólfur).  

Ólafur sem að sagðist hafa verið mjög einangraður áður en hann byrjaði að spila með sínu 

liði sagði einfaldlega að:  

Fyrir fólk sem á ekki mikið af vinum þá getur þetta bjargað lífi manns. 

Allir þátttakendur nefndu það að þeir hefðu kynnst verulega mörgum nýjum einstaklingum í 

gegnum þá tölvuleiki sem að þeir spiluðu og að þeir hafi eignast mjög marga nýja vini innan 

tölvuleikjasenunar eftir að hafa byrjað í rafíþróttum. Einnig nefndi Konráð að margir af þeim 

sem væru vinir hans í dag væru einstaklingar sem að hann kynntist fyrst í gegnum netspilun.  

Það er stundum eins og það sé miklu auðveldara að kynnast aðilum í gegnum online 

spilun, það er bara eins og maður hafi þekkst geðveikt lengi, það er bara svona, við 

erum búnir að tala helling saman en já ég hef aldrei séð þig, það er svo gaman að hitta 

þá loksins (Maríus).  

Ég myndi segja að það væri ekkert síður vinur manns heldur en þeir sem maður hittir 

kannski á hverjum degi í persónu (Ingólfur).  

4.4 Viðhorf foreldra  

Mamma þín er að koma inn á 3 mínútna fresti að öskra á þig að maturinn sé tilbúinn 

því hún ber enga virðingu fyrir því að þú sért að spila. Þetta fokkar upp andlega 

partinum sem að þýðir það að þú ferð að spila verr því þú verður að vera með hausinn 

á réttum stað til að spila og svo taparðu leiknum, allir vinir þínir eru brjálaðir út í þig, 

mamma þín er brjáluð út í þig, hún er örugglega búin að ganga frá matnum en á sama 

tíma ef þú værir í fótbolta og hefðir verið á fótboltaæfingu og þú kemur heim þá er 

mamma þín eða pabbi tilbúinn með mat fyrir þig og þau spyrja þig hvernig gekk á 

æfingu (Jón). 

Allir þátttakendur nefndu það að stuðningur foreldra og jákvætt viðhorf þeirra væri mjög 

mikilvægur þáttur í velgengni. Allir þátttakendur áttu það sameiginlegt að í upphafi hafi 

viðhorf foreldra þeirra almennt verið frekar neikvætt, en eftir foreldrarnir fóru að taka eftir 

því sem var í raun og veru að fara fram hafi viðhorfið breyst mikið. Tveir þátttakendur, Ólafur 
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og Maríus nefndu það að foreldar þeirra hafi ekki farið að sýna jákvætt viðhorf fyrr en að þeir 

fóru að sýna fram á það að þeir væru að þéna einhverja peninga á því sem þeir væru að 

gera.  

Þau voru mjög á móti tölvuleikjum af því að ég spilaði svo mikið þangað til að ég 

byrjaði að fá borgað fyrir það (Ólafur).  

Þau eru mjög supportive núna, eftir að ég byrjaði að fá borgað (Ólafur).  

Ég held að það sé bara miklu betra fyrir andlegu hliðina á öllum að hafa mömmu og 

pabba í bakinu á manni (Maríus).  

 

4.5 Leiðsögn 

Við úrvinnslu niðurstaðna kom í ljós að Jón, Konráð og Ólafur spiluðu í liði með þjálfara og 

voru Konráð og Ólafur einnig með umboðsmann. Hinir tveir, Maríus og Ingólfur voru hins 

vegar í liðum sem að sáu að mestu leiti um allt skipulag sjálfir án handleiðslu þjálfara.  

Þegar þú ert að stunda íþrótt undir skipulagðri starfsemi þá erum við auðvitað bara 

með allt öðruvísi umgjörð við erum auðvitað svo lítið bara að ala upp ákveðna kosti í 

einstaklingum, þetta er mannbætandi að vera að æfa undir handleiðslu þjálfara og 

auðvitað í okkar huga eru rafíþróttir eins og aðrar íþróttir (Jón).  

Þeir þátttakendur sem höfðu þjálfara til staðar nefndu það að þjálfarinn þeirra væri að hjálpa 

þeim mikið og hefði góða yfirumsjón með öllu því sem væri að gerast. Hann gæti leyst úr 

þeim ágreiningi sem væri til staðar og séð til þess að öllum liði vel. Þeir þátttakendur sem 

nefndu það að þeir væru með umboðsmann til staðar sögðu að hann væri til staðar til þess 

að þétta hópinn vel saman og sjá til þess að öllum líði betur utan æfinga.  

Jón nefndi það að þetta væri sérstaklega mikilvægt þegar verið væri að vinna með yngri 

þátttakendum  

Þú sökkar í þessum leik,  13 ára krakki er ekki með neinn filter, þeir geta verið 

ógeðslegir við hvorn annan. Þetta er að gerast án þess að einhver fullorðinn eða 

ábyrgðaraðili geti tekið einhverja stjórn, eða róað einhvern eða huggað einhvern 
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Þeir þátttakendur sem spiluðu ekki undir handleiðslu þjálfara nefndu það að mögulega væri 

minna skipulag til staðar hjá þeim og að það væri minni ytri hvati sem ýtti til þess að þeir 

hittust reglulega utan æfinga. 
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5 Umræða 

Í samanburði við þær rannsóknir og fræðirit sem þessi rannsókn byggist á er megin áhersla 

rannsóknarinnar lögð á að finna félagslegan ávinning rafíþróttaiðkunar. Þegar borin eru 

saman svör viðmælenda við fræðilegan stuðning rannsóknarinnar eru sýnileg tengsl þar á 

milli hvað varðar félagslegan ávinning rafíþrótta. Í riti Leitner og Leitner (2012) kemur fram 

að virk þátttaka í skipulögðum tómstundum hafi áhrif á heilsu og vellíðan með því meðal 

annars að móta og mynda sjálf og auka hvatningu að heilbrigðum lífsstíl. Svör viðmælanda 

styðja við þær staðhæfingar og kom þar fram að flestir fundu fyrir bættri andlegri og 

líkamlegri heilsu eftir að hafa byrjað að stunda rafíþróttir og nefndi meðal annars einn 

viðmælandi að þessi tómstund hafi aukið sjálfstraustið hans.  

Rafíþróttaliðin eins og þau byggjast upp samkvæmt niðurstöðum viðtalanna er hópur 

af einstaklingum sem hefur sameiginleg markmið og vinna þeir markvist að þeim með 

samstarfi allra innan hópsins. Þessi staðhæfing styður við þau fræði sem Guðný og Hervör 

(2010) lýsa í riti sínu um hópastarf og kosti þess ef rétt er farið að. Flestir viðmælendur 

nefndu að samskipti innan hópsins væru mikilvæg til þess að vinna í átt að tilsettum 

markmiðum líkt og Gladding (2016) og Guðný og Hervör (2010) tóku fram í sínum ritum. 

Tölvuleikjaspilun er hægt að flokka sem félagslega tómstund sem stuðla að ýmsum 

jákvæðum þáttum tengda vellíðan (Colwell og Payne, 2000; Perry o.fl., 2018) og hefur verið 

sýnt fram á það að vinatengsl og félagsleg samskipti sem myndast í gegn um alnetið eitt og 

sér eru ekkert síðri en þau sem myndast í raunverulega heiminum (Perry o.fl., 2018). Allir 

viðmælendurnir tóku fram að þeir höfðu kynnst mörgum nýjum vinum sínum í gegnum 

tölvuleiki sem spilaðir eru í gegn um alnetið og tóku tveir af þeim fram að kynnin í gegnum 

alnetið hafi gert það auðveldara að mynda frekari tengsl þegar þeir hittu vini sína af alnetinu 

í fyrsta skiptið í raunverulega heiminum. Í rannsókn Högnäs og félaga (2019) var sýnt fram á 

það að fjöldi vina og gæði vinatengsla getur haft áhrif á heilsu og vellíðan fólks og jafnvel 

dregið úr hættunni á að einstaklingar falli fyrir eigin hendi fyrir aldur fram og styður það við 

staðhæfingu eins viðmælanda sem nefnir að rafíþróttir geti bjargað lífi fólks sem ekki eiga 

marga að.  

Stuðningur foreldra virtist skipta alla viðmælendur okkar miklu máli og áttu þeir það 

flestir sameiginlegt að stuðningurinn var lítill til að byrja með og jókst með meiri skilningi og 

sýnilegum tækifærum og nefndi einn sérstaklega að stuðningur foreldra sé mikilvægur til 
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þess að tómstundin geti stuðlað að betri andlegri heilsu. Rúnar Vilhjálmsson (2006) fór yfir 

hvernig ytri hvati líkt og stuðningur foreldra gæti ýtt undir áframhaldandi iðkun skipulagðra 

íþrótta sem getur leitt að bættri andlegri heilsu einstaklinga. 

Gæði tómstundastarfs og umgjörð þess getur breytt sköpum hvað varðar framlag þess 

til vellíðunar meðal annars í gegn um félagslega ávinninga (Leitner og Leitner, 2012). 

Samkvæmt samheldniskenningu Durkheim (1987/1951) er með auknum félagstengslum 

hægt að draga úr áhættuhegðun, vanlíðan og félagslegri einangrun og stuðla að vellíðan í 

gegn um samhjálp annara og gefnu tækifæri á að deila tilfinningum og hugsunum með 

öðrum. 

Tveir af fimm viðmælendum stunduðu rafíþróttir sem skipulagðar voru af meðlimum liðsins 

og því ekki í neinni umsjón þjálfara eða leiðbeinanda. Út frá lýsingu og svörum viðmælenda 

sem iðkuðu rafíþróttir undir leiðsögn þjálfara eða leiðbeinanda þá virðist sem marktækur 

munur á gæðum tómstundarinnar sé til staðar, þar sem að þeir viðmælendur sem voru undir 

leiðsögn annara voru frekar hvattir til félagslegra hittinga utan æfingatíma og voru þeir 

einnig með skipulagðari og markvissari æfingatíma heldur en þeir sem ekki voru undir 

leiðsögn þjálfara eða leiðbeinanda. 

 Þau fimm þemu sem fram komu við greiningu gagna rannsóknarinnar og þau jákvæðu 

svör viðmælenda gagnvart þeim þemum, í tengingu við þau fræði sem stuðst er við, lýsir 

þeim félagslega ávinningi sem rafíþróttaiðkun hefur í för með sér. 
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6 Lokaorð 

Þegar kemur að tölvuleikjaspilun er bæði hægt að horfa á jákvæðar og neikvæðar hliðar 

viðfangsefnisins en þessi rannsókn hefur hins vegar varpað ljósi á þá jákvæðu þætti 

rafíþróttaiðkunar sem hægt er að nýta og rækta ef vandað er til verka. Vert er að taka fram 

að tölvuleikjaspilun og rafíþróttir er ekki sama tómstundin þó svo að tölvuleikir sé grunnur 

beggja tómstunda. Niðurstöður þessara rannsóknar varpa heldur jákvæðu ljósi á 

tölvuleikjaspilun með rafíþróttaliði og sýnir hún hvað það er sem helst þarf að einblína á til 

þess að starfið geti stuðlað að félagslegum ávinningi þátttakanda, þ.m.t. vellíðan og bættri 

heilsu. Neikvæð umfjöllun um tölvuleikjaspilun getur haft mikil áhrif á viðhorf samfélagsins á 

rafíþróttir og sýna þessar niðurstöður einnig fram á það að viðhorf foreldra allra þátttakanda 

var í fyrstu neikvætt og styður það við þessa kenningu. Viðhorf fólks er ekki skrifað í stein og 

getur það því breyst og sem dæmi þá breyttist viðhorf nánast allra foreldra þátttakenda 

þegar þau sáu þá kosti sem rafíþróttaiðkun hafði á börnin þeirra. Með þessari rannsókn er 

því einnig varpað ljósi á það hversu mikilvægt viðhorf samfélagsins getur verið í uppbyggingu 

skipulags tómstunda-/ íþróttastarfs.  

Rannsakendur telja þessa rannsókn geta nýst öllum þeim sem ekki næga þekkingu hafa á 

efninu og hjálpað þeim að sjá það jákvæða starf sem getur farið fram ef rétt er farið að.  

Einnig telja rannsakendur að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst öllum þeim stofnunum 

og íþróttafélögum sem feta ætla sín fyrstu spor í skipulagi og umgjörð rafíþrótta hérlendis. 

Það er auðséð að gæði skipulagðra tómstunda- og íþróttastarfs er mikilvægt og hægt er að 

rækta alla þá jákvæðu eiginleika sem rafíþróttir búa yfir ef nýttar eru þær upplýsingar sem 

þessi rannsókn býr yfir. Vígvöllur netheima er spennandi nýjung fyrir íslenska framtíð 

tölvuleikjaspilara sem vilja taka áhugamálið sitt upp á næsta stig, gefum þeim tækifæri til 

þess að rækta sig og sína hæfileika í faglegu umhverfi. 
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Viðauki 1: 

Spurningalisti:  

1. Hvernig stóð á því að þú byrjaðir að spila tölvuleiki? 

2. Hvernig spilaðir þú tölvuleiki áður en þú byrjaðir í rafíþróttum? 

3. Hvernig spilaðir þú tölvuleiki eftir að þú byrjaðir í rafíþróttum? 

4. Hvaða tómstundir stundaðir þú áður en þú byrjaðir í rafíþróttum? 

5. Hvaða tómstundir stundar þú eftir að þú byrjaðir í rafíþróttum? 

6. Hefur þitt lið stuðlað að bættum félagslegum tengslum þínum? Ef já hvernig 

7. Hversu mörgum vinum varstu í reglulegum samskiptum við áður en þú byrjaðir í  

rafíþróttum? 

8. Hversu mörgum vinum ertu í reglulegum samskiptum við eftir að þú byrjaðir í  

rafíþróttum? 

9. Hvernig myndirðu lýsa andlegu heilsunni þinni áður en þú byrjaðir í rafíþróttum? 

10.  Hvernig myndirðu lýsa andlegu heilsunni þinni eftir að þú byrjaðir í rafíþróttum? 

11. Hvernig myndirðu lýsa viðhorfi foreldra þinna til rafíþrótta? 

12.  Hvernig er þitt viðhorf til rafíþrótta? 

13. Hversu oft æfir þú rafíþróttir í viku? 

14.  Hvað gerir þú annað en að spila tölvuleiki á rafíþróttaæfingum? 

15.  Hvernig er líkamlega heilsan þín núna miðað við áður en þú byrjaðir í rafíþróttum? 
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Viðauki 2 
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Viðauki 3 

 


