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Útdráttur 
Tilgangur verkefnisins var að útbúa handbók fyrir börn og unglinga sem stunda rafíþróttir 

þar sem áhersla væri lögð á hvatningu til heilsueflingar samhliða íþróttinni. Þar er markmiðið 

að fá þau til að hugleiða hve stóran þátt heilsa og vellíðan eiga í því að ná árangri í íþróttum 

almennt. Handbókin greinir frá mikilvægi þess að huga að andlegri og líkamlegri heilsu í 

rafíþróttum þar sem farið er yfir náin tengsl árangurs í íþróttinni samhliða góðu andlegu og 

líkamlegu jafnvægi. Meðal annars er farið yfir þrjár grunnstoðir heilsu, hver æskileg 

líkamleg hreyfing er fyrir börn og unglinga til að viðhalda heilbrigði samkvæmt 

ráðleggingum, hvaða heilsueflandi þætti lögð er áhersla á hjá rafíþróttaiðkendum bæði fyrir 

æfingar og keppnir og hver framtíðaráform íþróttarinnar eru. Vonast er til þess að handbókin 

geti nýst nýjum iðkendum rafíþrótta sem og þeim sem hafa stundað íþróttina til lengri tíma, 

og að lestur handbókarinnar skili sér í auknum drifkrafti barna og unglina til að gera enn 

betur í því að huga að heilsu og heilsueflingu samhliða íþróttinni. Þannig er mögulega hægt 

að hafa áhrif á framtíðaráform íþróttarinnar þar sem heilsa og vellíðan er höfð að leiðarljósi. 
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Formáli 

Þessi handbók er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í Íþróttafræði og er metin til 12 ECTS eininga. 

Handbókin er hugsuð sem leiðarvísir fyrir börn og unglinga sem stunda rafíþróttir og er 

markmiðið að þau geti nýtt sér innihald handbókarinnar samhliða spilun. Ég ákvað að velja 

þetta viðfangsefni þar sem ég hef mikinn áhuga á heilsu og heilsueflingu almennt og fannst því 

kjörið að að nýta vitneskju mína á þeim grundvelli til að vekja athygli á mikilvægi þeirra þátta 

samhliða rafíþróttaiðkun þar sem ímynd margra um rafíþróttaiðkun er önnur en hún er í raun. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Margréti Lilju Guðmundsdóttur fyrir sýndan skilning og 

aðstoð við gerð verkefnisins. Ásamt því vil ég þakka Arnari Hólm Einarssyni, yfirþjálfara 

rafíþróttadeildar Crossfit XY fyrir að gefa mér tækifæri á að fá innsýn inn í starfsemi félagsins 

og á sama tíma kynnast því flotta starfi sem hann stýrir. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni 

fyrir stuðning í gegnum námið og að lokum vil ég þakka Eddu Rósu Gunnarsdóttur fyrir lestur 

og yfirferð á verkefninu.  
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Inngangur  

Undanfarin ár og áratugi hefur tölvuleikjaspilun verið í veldisvexti (Emara o.fl., 2020), og í 

dag er talið að rafíþróttir séu ein vinsælasta íþrótt meðal fólks út um allan heim (Bányai o.fl., 

2019). Áhugi jókst á að kafa dýpra inn í heim rafíþrótta og skoða hvort nægileg áhersla sé lögð 

á mikilvægi heilsu og heilsueflingu samhliða íþróttinni. Þó að mikið sé nú þegar vitað um 

mikilvægi þessara þátta í rafíþróttum er enn margt óljóst. Þar sem vinsældir íþróttarinnar er 

enn í veldisvexti (Emara o.fl., 2020) og eiga eftir að ná hámarki sínu má gera ráð fyrir að 

ítarlegra fræðsluefni og frekari rannsóknir er varða heilsu og vellíðan barna og unglinga sem 

stunda íþróttina eigi enn eftir að líta dagsins ljós. Rafíþróttir kunna að vera góð lausn fyrir 

einstaklinga sem hafa ekki passað inn í hefðbundna staðalímynd íþrótta þar sem það getur 

reynst fólki miserfitt að finna hefðbundna íþrótt sem uppfyllir þarfir þeirra og á sama tíma að 

þeir geti mætt þeim kröfum sem gerðar eru til iðkenda (Kuo o.fl., 2017). Því er kjörið tækifæri 

að velja þetta viðfangsefni til að upplýsa börn og unglinga sem iðka rafíþróttir um mikilvægi 

þess að vera í góðu andlegu og líkamlegu jafnvægi þó svo um hefðbundna íþrótt sé ekki að 

ræða. Þar sem það er staðreynd að börn og unglingar hreyfa sig minna með hækkandi aldri 

(Gao o.fl., 2018) er það ljóst að það þarf að grípa inn í með viðeigandi hætti og sporna gegn 

þessari þróun. Í handbókinni er fjallað um hefðbundnar íþróttir og rafíþróttir og þann mun sem 

aðgreinir rafíþróttir frá hefðbundnum íþróttum. Farið er yfir hreyfingu og heilsu barna og 

unglinga þar sem meðal annars er komið inn á hver ráðlögð hreyfing er fyrir börn og unglinga 

samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálstofnun. Þrjár grunnstoðir heilsu; hreyfingu, mataræði og 

svefn þar sem lögð er áhersla á lykilþætti fyrir börn og unglinga. Einnig er fjallað um 

heilsueflingu og andlega heilsu. Undir lok handbókarinnar er farið yfir mikilvægi góðs lífsstíls 

samhliða rafíþróttaiðkun, hvað það er sem þarf að hafa í huga fyrir keppnir í rafíþróttum og að 

lokum framtíðaráform rafíþrótta. Handbókin gefur hugmynd af ýmsum heilsueflandi 

sjónarmiðum sem börn og unglingar geta tileinkað sér samhliða rafíþróttum.  
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Rafíþróttir sem íþrótt 

Council of Europe (2001) skilgreindu íþrótt sem öll form líkamlegrar hreyfingar, oftast í 

keppnisformi sem í gegnum frjálsa eða skipulagða þátttöku einstaklinga stuðlar að því að nota, 

viðhalda eða bæta líkamlega getu. Auk þess að bæta líkamlega getu stuðlar það einnig að góðri 

andlegri líðan og hæfni, styrkir félagsleg tengsl, skemmtir iðkendum og í sumum tilfellum 

áhorfendum (Council of Europe, 2001). Margir telja að íþróttir þurfi að innihalda 

einhverskonar líkamlega hreyfingu sem rafíþróttum skortir. Á hinn bóginn eru til leikir sem 

skilgreindir eru sem hefðbundnar íþróttir eins og skák, píla og snóker, en þeir leikir flokkast 

sem heilaleikfimi (Hallmann og Giel, 2018). Fræðimenn spyrja sig hvort telja eigi þessa hluti 

til íþrótta þar sem líkt og í rafíþróttum skortir þessum leikjum líkamlegu hreyfinguna sem 

almenningi finnst svo mikilvægur hluti þess að geta skilgreint íþrótt (Hallmann og Giel, 2018). 

Kröfur sem gerðar eru til rafíþróttaiðkenda eru meðal annars góð hreyfifærni, andlegt jafnvægi, 

að geta spilað undir álagi, agi til að framkvæma, hvatning og líkamleg áreynsla að vissu marki 

(Yin o.fl., 2020). Þessir þættir eiga það sameiginlegt að tilheyra öllum íþróttum sem 

skilgreindar eru sem hefðbundnar íþróttir (Yin o.fl., 2020). Þó svo að rafíþróttir teljist ekki til 

hefðbundna íþrótta þarf samt að vera einhvers konar íþróttastjórnun innan rafíþrótta (Heere, 

2018). Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að þetta er stigvaxandi markaðshópur sem stundar 

rafíþróttir sem líkt og í öðrum íþróttum þarfnast þjálfara, liðstjóra og markaðssetningu. Margir 

grunnþættir sem fræðimenn telja að íþróttir þurfa að innihalda eru til staðar í rafíþróttum, svo 

sem sanngjörn keppni leikmanna í öruggu umhverfi, hamingja við iðkun og að hægt sé að 

skoða árangur sinn og bera hann saman við aðra iðkendur og fyrri árganga (Heere, 2018). 

 

  



 7 

Rafíþróttir 

Undanfarin ár og áratugi hefur tölvuleikjaspilun verið í veldisvexti (Emara o.fl., 2020). Þá er 

ekki einungis átt við að krakkar og unglingar séu að spila tölvuleiki sér til gamans, heldur hefur 

það einnig aukist til muna að sá hópur sé að spila tölvuleiki sem sína íþrótt sem hefur hlotið 

nafngiftina rafíþróttir eða E-sports (Bányai o.fl., 2019). Rafíþróttir eru taldar vera ein 

vinsælasta íþrótt meðal fólks um allan heim (Bányai o.fl., 2019). Sögu tölvuleikja sem íþrótt 

er hægt að rekja til ársins 1972, en þá fór fram fyrsta skilgreinda mótið í rafíþróttum (Li, e.d.).  

Það var haldið í Kaliforníu þar sem á annan tug nemenda úr skólum í borginni tóku þátt. Fyrsta 

viðurkennda mótið var haldið árið 1982 þar sem keppt var um heimsmeistaratitil í Space 

Invaders og voru keppendur þá um 10.000 talsins (Li, e.d.). Rafíþróttir er ekki eingöngu íþrótt 

fyrir börn og unglinga, heldur er fólk á öllum aldri sem iðkar íþróttina og hafa óteljandi mót og 

viðburðir verið haldin víðsvegar um heiminn þar sem keppt hefur verið í mismunandi 

tölvuleikjum (Bányai o.fl., 2019). Eftir að fyrsta viðurkennda mótið var haldið í rafíþróttum 

árið 1982 hefur töluvleikjaspilun tekið stakkaskiptum og er nú skilgreind sem keppnisíþrótt 

(Li, e.d.). Viðhorf til tölvuleikjaspilunar hefur mikið breyst undanfarin ár. Þeir hafa þróast frá 

litlum sjálfstæðum leikjum þar sem fólk spilaði einleik yfir í samvinnu- og samkeppnisleiki 

sem hægt er að spila með milljónum manna samtímis í gegnum fjölspilunarumhverfi á netinu. 

Leikmenn geta spilað gegn tölvunni eða öðrum leikmönnum samtímis. Samkvæmt Hamari og 

Sjöblom (e.d.) eru rafíþróttir tegund af íþrótt þar sem meginþættir hennar eru gerðir auðveldari 

með hjálp rafræns kerfis, inntaki leikmanna og liða. Framleiðsla rafíþróttakerfis er síðan miðlað 

með tengingu á milli manna og tölvu. Í einfaldara máli er skilgreining rafíþrótta, einstaklingar 

sem keppa í tölvuleikjum þar sem keppt er í deildum eða á mótum þar sem þeir tilheyra 

félagsliði eða eru með einhverja styrktaraðila sem þeir spila fyrir (Hamari og Sjöblom, e.d.). 

Nýlega hefur tölvuleikjaspilun þróast í íþrótt þar sem hægt er að spila sem atvinnumaður og fá 

greitt fyrir (Bányai o.fl., 2019). Að fá styrktaraðila er lykilatriði til að geta verið atvinnumaður 

í rafíþróttum, en frá þeim er mestan pening að fá. Flestir atvinnumenn í rafíþróttum þurfa að 

vera í einhverri annarri vinnu samhliða þar sem mjög fáir geta lifað á því sem þeir þéna sem 

atvinnumenn í íþróttinni (Carbonie o.fl., 2018). Vegna vinsælda rafíþrótta og mikillar 

aukningar á tíðni spilunar síðustu ár á heimsvísu munu rafíþróttir að öllum líkindum vera hluti 

af Ólympíuleikunum árið 2024. Rafíþróttir ná yfir fjöldan allan af leikjum, og eru milljónir 

manna um allan heim sem spila eða fylgjast með. Sem dæmi um vinsældir rafíþrótta keyptu 24 

milljónir manna FIFA 18 tölvuleikinn á fyrstu 11 mánuðum eftir að hann hann kom út, sjö 

milljarðir leikja hafa verið skráðir í leiknum og hafa 20 milljón leikmenn frá 60 mismunandi 
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löndum keppt á opinberum FIFA mótum. Þetta er einungis einn af þeim gífurlega fjölda leikja 

sem fólk hefur keypt, spilar eða horfir á (Thiel og John, 2018). 

         Rafíþróttir geta verið góð lausn fyrir einstaklinga á öllum aldri sem hafa átt í 

erfiðleikum með að passa inn í hefðbundna staðalímynd þegar kemur að íþróttum (Carbonie 

o.fl., 2018). Það getur reynst fólki miserfitt að finna sína fjöl þar sem einstaklingurinn upplifir 

sig öruggan í umhverfi þeirrar íþróttar sem hann iðkar. Þar er átt við þegar einstaklingur finnur 

stað þar sem honum líður vel með sjálfan sig, bæði félagslega og andlega og nær að mynda 

tengsl við aðra. Með stöðugri þróun rafíþrótta hefur tölvuleikjaspilun farið úr því að vera 

einungis áhugamál í að einstaklingar spili fyrir mögulegan ávinning, sjálfsframfarir, 

félagsmótun og samkeppni. Þetta hefur gert það af verkum að einstaklingar sem spila tölvuleiki 

huga betur að næringu, svefni og öðrum þáttum er felast í góðri heilsu þar sem verið er að spila 

að einhverju markmiði. Sem dæmi þurfa atvinnumenn í rafíþróttum að stunda mikla þjálfun 

svo þeir hafi úthald í að spila tímunum saman. Það er afar mikilvægt að þeir séu stöðugt í 

þjálfun til að geta eflt hæfileika sína fyrir keppnir. Til að ná langt í íþróttinni er margt sem þarf 

að huga að. Lykilþættir til árangurs eru meðal annars góður liðsstjóri í því liði sem einstaklingur 

spilar fyrir, að hugsa vel um eigin líkama, huga að andlegri líðan, að vera yfirvegaður og hafa 

góðan skilning á leiknum (Carbonie o.fl., 2018). Könnun sem var framkvæmd í Bandaríkjunum 

um tölvuleikjaspilun leiddi í ljós að 80 % þátttakenda á einhverskonar tölvu til að spila 

tölvuleiki í og 42% þeirra spilar tölvuleiki meira en þrjá klukkutíma á dag. Fólk er farið að 

velja frekar að spila tölvuleiki í stað þess að horfa á bíómyndir, þætti eða hlusta á tónlist (Kuo 

o.fl., 2017). 
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Hreyfing og heilsa barna og unglinga 

Meirihluti barna og unglinga uppfylla ekki núverandi ráðleggingar um hreyfingu (Guthold o.fl., 

2020).  Í nútíma samfélagi er orðið mun auðveldara að komast hjá því að hreyfa sig og einungis 

nota tæknina til að framkvæma verkefni daglegs lífs (Gao o.fl., 2018). Þessa þróun er hægt að 

rekja til flestra landa á heimsvísu (Guthold o.fl., 2020), og á við um börn og unglinga, sem og 

fullorðna. (Gao o.fl., 2018). Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnun þurfa börn að hreyfa 

sig að lágmarki 60 mínútur á dag. Stofnunin hefur skilgreint litla, miðlungs og mikla hreyfingu: 

Lítil hreyfing er 60 mínútna hreyfing 0-2 daga í viku, miðlungs hreyfing er 60 mínútna hreyfing 

3-5 daga í viku og mikil hreyfing er 60 mínútna hreyfing 6-7 daga í viku (World health 

organization, 2020). Taka ætti meira tillit til þessara þátta til dæmis inni í námskrá barna og 

unglinga í skólum. Leggja ætti meiri áherslu á heilsu og heilsueflingu sem myndi eflaust vera 

börnum og unglingum til framdráttar. Samhliða því eru einnig fleiri þættir sem þarf að huga 

að. Til dæmis ætti aðgangur nemenda að hreyfingu óháð efnahagslegri stöðu þeirra að vera í 

fararbroddi þegar tilteknar breytingar eru gerðar (Weiler o.fl., 2014). Skipulögð hreyfing eykur 

athygli og einbeitingu barna og unglinga sem leiðir af sér betri sjálfsmynd þeirra og 

námsframvindu (Chalkley o.fl., 2015). WHO hefur hrint í framkvæmd alþjóðlegu verkefni þar 

sem markmiðið er að auka hreyfingu meðal barna og unglinga. Stofnunin ítrekar mikilvægi 

þess að fólk, sem og börn og unglingar séu meðvituð um að aukin hreyfing skili sér í betri 

líkamsstarfsemi og framlagi fólks til samfélagslegra skyldna og verkefna. Á heimsvísu er um 

eða yfir 80% barna og unglinga á aldrinum 11-17 ára sem hreyfa sig ekki nóg samkvæmt 

alþjóðlegum ráðleggingum og því er það ljóst að þörf er á heilsueflandi aðgerðum (Foley o.fl., 

2021). Góð leið til að ná börnum og unglingum til að framfylgja leiðbeiningum um ráðlagða 

hreyfingu er til dæmis skipulögð hreyfing líkt og fótbolti, sund, fimleikar, crossfit og fleira, en 

í því felst tækifæri á að innleiða líkamlega áreynslu, færni og samhæfingu á skemmtilegan og 

uppbyggjandi hátt (Foley o.fl., 2021). Hreyfing dregur úr áhættunni á þróun lífsstílstengdra 

sjúkdóma, eykur góða andlega líðan, þrek og hreysti (Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæða fylgni á milli líkamlegrar hreyfingar og fækkun á 

tilfellum langvinnra sjúkdóma. Á sama tíma er ófullnægjandi líkamleg hreyfing áhættuþáttur 

fyrir alla langvinna sjúkdóma líkt og hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, offitu, þunglyndi og 

fleira  (Warburton o.fl., 2006). 
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Þrjár grunnstoðir heilsu 

Hreyfing  

Líkamleg hreyfing er öllum lífsnauðsynleg þar sem hún kemur meðal annars í veg fyrir ýmsa 

sjúkdóma og veikleika (Vina o.fl., 2012). Nægileg og rétt hreyfing stuðlar að aukinni vellíðan 

fólks þar sem hún hjálpar einstaklingum við að ná tökum á sínu daglega lífi og þeim kröfum 

sem geta fylgt því. Hægt er að hugsa hreyfingu sem ákveðið lyf, náttúrulegt lyf sem hefur 

ógrynni af jákvæðum áhrifum á heilsu einstaklinga. Eins og með önnur lyf þarf að aðlaga 

líkamlega hreyfingu rétt til að fá fram þau jákvæðu einkenni sem sótt er eftir. Líkaminn þarf 

að venjast því að vera á hreyfingu og því er mikilvægt að byrja rólega og leyfa líkamanum að 

aðlagast og auka svo við hreyfingu jafnt og þétt (Vina o.fl., 2012). Hreyfing er mjög mikilvæg 

fyrir börn og unglinga og liggja margar ástæður þar á baki (Janus Guðlaugsson, 1992). Dagleg 

hreyfing er nauðsynleg, bæði fyrir börn og unglinga fyrir eðlilegan vöxt, andlega vellíðan og 

þroska. Hreyfing eykur líkurnar á því að ungt fólk temji sér góða lífshætti og haldi áfram að 

hreyfa sig á fullorðinsárum. Börn og unglingar ættu að hreyfa sig að lámarki 60 mínútur á dag. 

Hægt er að skipta upp 60 mínútum í nokkur styttri tímabil, til dæmis í 15 mínútur í senn. 

Mikilvægt er að tileinka sér það að stunda fjölbreytta hreyfingu. Þannig er stuðlað að því að 

efla sem flesta þætti er snúa að líkamshreysti, þar á meðal vöðvastyrk, samhæfingu, þoli, 

viðbragði og liðleika. Erfið hreyfing sem reynir á bein er mjög mikilvæg á kynþroskaskeiði 

fyrir þroskun beina og beinþéttni (Embætti landlæknis, e.d.) Um tvítugt nær beinþéttni hámarki 

sem fylgir unglingum til fullorðin ára og er þá hægt að viðhalda beinþéttni og sporna gegn 

rýrnun hennar með því að halda áfram að stunda reglulega hreyfingu. Líklegt er að beinþéttni 

minnki með árunum ef unglingar stunda litla sem enga hreyfingu sem getur haft veruleg áhrif 

á lífsgæði þeirra á eldri árum (Kenney o.fl., 2015). 

 

Mataræði  

Matarvenjur nútíma kynslóðarinnar eru með öðrum áherslum en hér áður fyrr. Sýnt hefur verið 

fram á að þær séu ekki nægilega góðar þar sem valkostur matar nútíma mannsins inniheldur 

alla jafna ekki nægilega næringarríka fæðu. Þrátt fyrir aukið framboð á orkuríkum og 

heilsusamlegum mat sem stuðlar að bættri heilsu, langlífi og vellíðan fólks eru einstaklingar að 

innbyrða of mikið af kaloríum á móti því sem þeir brenna og eru einnig að velja vitlausar 

fæðutegundir. Tengsl eru á milli mataræðis og líkum á því að þróa með sér heilsufarstengda 

kvilla á borð við andlega vanlíðan, skert líkamlegt þrek og lakari nætursvefn. (Engelfriet o.fl., 

2010). Þegar fólk upplifir álag í sínu daglega lífi, streitu eða skortir drifkraft þá hefur það 
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tilhneigingu til að hugga sig með því að leita í óholla fæðu sem er hitaeiningarík eða inniheldur 

mikið magn af fitu eða sykri. Staðreyndin er sú að slíkur matur skilar sér ekki í bættri líðan 

einstaklinga sem eru undir einhverskonar álagi heldur er mun líklegra að einstaklingur sem 

innbyrðir holla og næringarríka fæðu nái að afkasta betur undir álagi og sigrast á því að upplifa 

álag eða aðra streituvekjandi þætti sem óyfirstíganlega (Finch o.fl., 2019).  

Flestir hafa eflaust rekist á eða heyrt talað um að íþróttamenn séu talsmenn þess hve 

mikilvægt næringarríkt mataræði er samhliða sinni þjálfun (Vlad, 2020). Á sama tíma og þróun 

mataræðis hjá nútíma manninum virðist verða lakara með tímanum hefur mikil 

vitundarvakning orðið á mikilvægi góðs mataræðis samhliða því að líða vel og geta stundað 

íþróttir að kappi. Íþróttamenn og konur sem leggja áherslu á næringarríkt og gott mataræði 

samhliða iðkun sinni gerir þeim kleift að bæta eigin líkamsbyggingu, hafa aukna orku yfir 

daginn og geta æft meira til að ná tilsettum árangri í sinni íþrótt. Rafíþróttir eru ekki frábrugðnar 

öðrum íþróttum hvað þetta varðar þar sem góð næring getur skipt sköpum, bæði á æfingum og 

í keppnum. Magn, gæði og á hvaða tíma dags einstaklingur borðar hefur áhrif á hvernig æfing 

dagsins verður hverju sinni. Andlegt álag rafíþróttaiðkenda er mikið og skiptir því miklu máli 

að ná að tryggja heila og líkama þau næringarefni sem þarfnast til að geta afkastað í samræmi 

við kröfur íþróttarinnar ásamt því að geta verið lengi undir miklu álagi. Réttar fæðutegundir og 

vel samsett mataræði eykur orkubúskap líkamans sem stuðlar að bættri frammistöðu 

einstaklinga bæði á æfingum og í keppnum (Vlad, 2020). Samkvæmt ráðleggingum 

Lýðheilsustöðvar (2010) um mataræði ungs fólks á framhaldsskólastigi er talið árangursrík leið 

að hafa mataræði fjölbreytt og reglubundið, en það eru þeir þættir sem geta stuðlað að bættri 

heilsu og vellíðan unglinga. Gott jafnvægi þarf að ríkja á milli næringarefna þar sem mikilvægt 

er að hafa í huga samsetningu máltíðar. Fæðuhringurinn er gott tól til að notfæra sér til að sjá 

ráðlagða neysluskammta og innihald næringarefna sem ætti að hafa til hliðsjónar í hverri 

máltíð. Notkun fæðubótarefna er óþarfi ef neytt er fjölbreyttrar fæðu, en mælt er með því að 

allir taki D-vítamín. Ein teskeið af þorskalýsi á dag gefur ráðlagðan dagskammt af D-vítamíni 

og er það eina fæðubótin sem ráðlagt er að innbyrða samhliða hollu og fjölbreyttu mataræði 

(Lýðheilsustöð, 2010). Mælt er með því að ungt fólk borði þrjár stórar máltíðir á dag, til dæmis 

morgunmat, hádegismat og kvöldmat og flestir þurfa síðan tvo til þrjá millibita jafnt og þétt 

yfir daginn. Morgunmatur er talin mikilvægasta máltíð dagsins og er góð og gild ástæða fyrir 

því. Þeir sem fá sér morgunmat eru líklegri til að velja næringarríkan mat yfir daginn og standa 

sig einnig betur í skóla og vinnu og eiga síður í erfiðleikum með stjórn á eigin líkamsþyngd 

(Embætti landlæknis, e.d.).  
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Svefn 

Í nútíma samfélagi sofa unglingar alla jafna of lítið. Félagslífið skiptir meira máli á þessum 

árum, ásamt tómstundum og íþróttum utan skóla. Nám er orðið erfiðara í dag en það var áður 

og meiri tími fer í heimanám. Einnig eru margir unglingar sem vinna hlutastarf samhliða námi. 

Allt eru þetta þættir sem geta verið valdur þess að unglingar velja aðra þætti fram yfir svefninn 

sinn og fá þannig ekki fullnægjandi svefn á nóttunni (Erla Björnsdóttir, 2017). Þetta er ekki 

einungis vandamál sem hægt er að rekja til unglinga, heldur á það einnig við um börn. Ástæðan 

hjá þeim svipar til unglinga þar sem um samspil margra þátta er að ræða (Brambilla o.fl., 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að að lengd nætursvefns minnkar hlutfallslega með aldri. Sem 

dæmi gáfu niðurstöður ítalskrar rannsóknar til kynna að 33,1% barna á aldrinum eins til fjórtán 

ára fylgdu ekki ráðleggingum um svefn og hlutfallið fór upp í 50% hjá unglingum á aldrinum 

15-18 ára (Brambilla o.fl., 2017). Svefn er lífsnauðsynlegur líkt og matur, vatn og súrefni til 

að lifa. Það skiptir ekki máli hvort um heilbrigðan eða óheilbrigðan einstakling sé að ræða, 

gæði svefns skipta sköpum hvað varðar heilsu og lífsgæði (Tester og Foss, 2018).  

Samkvæmt embætti landlæknis þurfa 6-13 ára börn níu til ellefu klukkustunda svefn á 

nóttu og unglingar á aldrinum 14-17 ára þurfa átta til tíu klukkustunda svefn (Embætti 

landlæknis, e.d.). Tæknivæðing er orðin umtalsverður áhrifavaldur lakari svefngæða barna og 

unglinga. Hröð tækniþróun síðustu ár hefur leitt til þess að flest börn og unglingar hafa aðgang 

að netinu hvar og hvenær sem er. Mikil aukning er bæði á tölvu- og farsímanotkun sem hefur 

mikið um að segja hversu góðan nætursvefn börn og unglingar fá þar sem raftækjanotkun seint 

á kvöldin hefur slæm áhrif á svefninn. Rannsókn sem framkvæmd var árið 2014 á íslenskum 

krökkum í níunda og tíunda bekk sýndi fram á að foreldrar þeirra settu þeim engin mörk er 

varðar netnotkun. Börn og unglingar ættu ekki að hafa raftæki inni í herberginu sínu og nota 

frekar hefðbunda vekjaraklukku í stað snjallsíma og koma þannig í veg fyrir raftækjanotkun 

þegar farið er að sofa. Það er freistandi að grípa í símann þegar hann er við rúmið og erfitt er 

að sofna og spjalla við vini, hlusta á tónlist eða horfa á afþreygingarefni (Erla Björnsdóttir, 

2017).  Matarvenjur hafa líka áhrif á svefninn, en þar má nefna koffín, sykur og önnur örvandi 

efni sem hægt er að fá til dæmis úr gos- og orkudrykkjum. Ef einstaklingur á í erfiðleikum með 

svefninn er ekki mælt með að neyta koffíns eftir klukkan 14 á daginn, unglingar eru einnig með 

minna þol fyrir koffíni en fullorðnir. Sýnt hefur verið fram á að unglingar sem drekka 

koffínbætta drykki eru frekar syfjaðir yfir daginn og standa sig jafnframt verr í skóla (Erla 

Björnsdóttir, 2017). Ráðleggingar frá embætti landlæknis sem stuðla að betri nætursvefni eru 

eftirfarandi: Að hafa reglu á svefninum þar sem farið er að sofa og vaknað á svipuðum tíma 
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dags alla daga, líka um helgar. Reyna að koma í veg fyrir að leggja sig á daginn. Að tileinka 

sér rólegar kvöldvenjur, hafa hæfilega svalt í svefnherberginu og minnka notkun raftækja 

tveimur klukkustundum fyrir svefninn (Embætti landlæknis, e.d.-c).  Mikilvægast af öllu er að 

hlusta á eigin líkama. Líkaminn er besti mælikvarðinn á það hvort við fáum nægilegan svefn 

sem hægt er að meta út frá líðan á morgnanna og hvort líkamlegri þreytu sé viðvart yfir daginn 

(Erla Björnsdóttir, 2017).   
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Heilsuefling 

Árið 1986 setti Alþjóða heilbrigðismálastofnun (WHO) fram skilgreiningu á heilsueflingu 

(World health organization, 1986). Heilsuefling er ákveðið ferli sem gerir einstaklingum kleift 

að ná tökum á eigin heilbrigði og efla það. Til þess að hafa vald yfir eigin heilsu þarf að þekkja 

eigin langanir, fullnægja þörfum sínum og bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Heilsuefling er 

samvinna heilsu og heilbrigðs lífsstíls sem hefur í för með sér aukna vellíðan (World health 

organization, 1986). Á vef Embættis landlæknis (e.d.) er heilsuefling skilgreind sem hugtak 

sem miðar að því að hafa áhrif á lífsstíl fólks og gefa þeim tækifæri á að lifa heilsusamlegu lífi 

við heilsusamlegar aðstæður. Skilgreining heilsueflingar er fremur vítt hugtak þar sem átt er 

við félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður í eflingu heilbrigði ásamt umhverfi. 

Gert er ráð fyrir því að heilsuefling hvers og eins sé einstaklingsmiðuð þar sem einstaklingurinn 

nýtir eigin bjargráð í að bæta andlega og líkamlega heilsu sína og nýtir það í daglegu lífi og 

viðhorfum sínum í lífinu (Embætti landlæknis, e.d.-a). WHO hóf alþjóðlegt átaksverkefni árið 

1995 sem snéri að því að efla heilsu og vellíðan skólanema (World health organization, e.d.). 

Þar var fyrst skilgreint hugtakið heilsueflandi skóli sem nær meðal annars til barna og unglinga. 

Þar er átt við að heilsuefling nær yfir þá einstaklingsbundnu þætti sem stuðla að bættu 

líkamlegu og andlegu jafnvægi í skóla samhliða þeim skipulagsbreytingum sem stuðla að bættu 

félagslegu umhverfi barna ásamt því að heilsuefling sé höfð til hliðsjónar við gerð námskrár 

og þeim aðferðum sem notaðar eru í kennslu (Lee o.fl., 2019). 
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Andleg heilsa  

Hugtakið andleg heilsa á bakgrunn sinn úr fræðilegu efni samhliða siðferðilegri þekkingu 

(Manwell o.fl., 2015). Þróun hugtaksins nær yfir andlegt, félagslegt og líkamlegt ástand 

einstaklings og tekur mið af því samfélagi sem einstaklingur tilheyrir, trú og gildum (Manwell 

o.fl., 2015). Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða heilbrigðismálastofnun sameinuðu þjóðanna 

(WHO) er andleg heilsa ástand þar sem einstaklingur upplifir vellíðan og gerir sér grein fyrir 

eigin getu, hefur stjórn á streituvöldum daglegs lífs og getur afkastað í samræmi við það, ásamt 

því að vera virkur samfélagsþegn (World health organization, 2004). Andleg heilsa og vellíðan 

er samspil margra þátta. Flestir þættir er tengjast hugtakinu eru samspil einstaklings við 

umhverfi sitt. Huglæg reynsla hefur gott forspárgildi hve líklegur einstaklingur er til að upplifa 

andlega vellíðan og stjórn á aðstæðum í sínu lífi til að ná tilsettum markmiðum. Að hafa góða 

innri stjórnrót og að upplifa sjálfræði eru þættir sem eru veigamiklir í því hvernig einstaklingur 

tekst á við umhverfi sitt. Einstaklingur er í góðu andlegu jafnvægi þegar hann getur tekist á við 

eða gert tiltækar breytingar í umhverfi sínu á áhrifaríkan hátt. Andlega heilbrigður 

einstaklingur er sá sem hefur góð félagsleg tengsl og tekur virkan þátt í eflingu félagslegra 

tenginga innan fjölskyldu, vinahópa og vinnu. Einstaklingur getur á sama tíma tekið ákvarðanir 

um að halda sig til baka þegar hann upplifir umhverfið sitt til dæmis ógnandi, en þá nýtir hann 

sjálfræði sitt í að taka tiltekna ákvörðun (Manwell o.fl., 2015). Þó að einstaklingur sé andlega 

heilbrigður þýðir það ekki að honum líði alltaf vel. Fólk sem er í andlega góðu jafnvægi getur 

upplifað tilfinningar eins og sorg, reiði og óánægju, enda eru það þættir sem er eðlilegt að 

upplifa sem manneskja (Galderisi o.fl., 2015). 

 Iðkendur rafíþrótta hafa greint frá því að rafíþróttaspilun hafi hjálpað þeim að takast á 

við kvíða og ná félagslegum þroska sem ýtir undir andlega vellíðan þeirra þar sem íþróttin 

veitir þeim þægilega og skipulagða leið til að hafa samskipti við aðra iðkendur og þannig 

mynda vinasambönd. Á sama tíma hafa iðkendur einnig greint frá því að óhefðbundnir 

spilatímar og sá mikli tími sem fer í æfingar og keppnir geti leitt af sér neikvæð áhrif á andlega 

heilsu. Mikilvægt er að rafíþróttaiðkendur tileinki sér jafnvægi á milli íþróttarinnar og daglegs 

lífs utan hennar (Martin-Niedecken og Schättin, 2020). Á sama tíma og einstaklingur vill ná 

tilsettum markmiðum sínum í íþróttinni er mikilvægt að viðhalda jafnvægi við 

raunveruleikann, en þar er átt við nám, vináttu, starfsframa og heilsu. Til þess að ná hugrænu 

og líkamlegu toppformi og á sama tíma vinna gegn því að þróa með sér heilsufarsvandamál 

sem geta skapast vegna margra klukkutíma spilunar þurfa rafíþróttaspilarar góða vitræna, 

líkamlega og andlega þjálfun. Áhrif rafíþrótta á andlega heilsu eru til dæmis þunglyndi, 
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áhugaleysi, ávanabindnandi hegðun og svefntruflanir (Martin-Niedecken og Schättin, 2020). Í 

þeim öra vexti sem rafíþróttaspilun er á heimsvísu og þeirri vitneskju sem nú þegar er til um 

áhrif spilunar á andlegt jafnvægi einstaklinga gefur það stjórnendum og þjálfurum rafíþrótta 

tækifæri til að axla ábyrgð og styðja við vellíðan og vöxt leikamanna sinna með því að huga 

að andlegri heilsu þeirra. Með því að skilja andleg áhrif sem íþróttin hefur á leikmenn gefst 

tækifæri til að hlúa að þroska leikmanna og aðstoða þá við að ná tilsettum markmiðum sínum 

í íþróttinni í samspili við gott andlegt jafnvægi (Schornack, 2020). 
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Mikilvægi góðs lífsstíls samhliða rafíþróttaiðkun 

Rafíþróttaiðkun barna og unglinga getur haft í för með sér mikið áreiti og aukið stress. Krakkar 

á þessum aldri eru að þroskast og dafna þar sem mikið álag er á þeim í daglegu lífi, bæði 

líkamlegt og andlegt (Yin o.fl., 2020). Ásamt því er börn og unglingar líka að breytast og 

mótast sem einstaklingar og því fylgir fjöldinn allur af tilfinningum, bæði góðar og slæmar. 

Vinsældir þess að verða atvinnumaður í rafíþróttum hefur aukist töluvert á síðustu árum og eru 

flestir þeirra sem keppa innan íþróttarinnar börn og unglingar (Yin o.fl., 2020). Kröfurnar, 

álagið og streitan sem getur fylgt spilun á háu stigi getur verið skaðlegt heilsufari einstaklings 

og því er mikilvægt að huga að því að tileinka sér góðan lífsstíl samhliða spilun, hvort sem það 

sé til gamans eða í keppnum (Yin o.fl., 2020). Meðal rafíþróttaspilari situr um það bil þrjá til 

fjóra tíma fyrir framan skjá á æfingum og getur sá tími farið allt upp í átta klukkustundir í 

keppnum. Það gefur auga leið að þetta er mjög mikill tími sem fer í kyrrsetu, og er símatími og 

skjátími fyrir framan sjónvarp ekki meðtalið. Þessi mikla kyrrseta getur valdið heilsufarslegri 

áhættu. Dæmi um það eru skapsveiflur, ónógur nætursvefn, augnþreyta, stoðkerfiskvillar og 

offita. Ófullnægjandi líkamleg hreyfing og/eða offita eru talin helstu áhættuþættir margra 

langvinnra sjúkdóma (Donoghue o.fl., e.d.). Mikilvægt er að börn og unglingar hugsi vel um 

líkamlega og andlega heilsu sína (He o.fl., 2004). Á þessum aldri finnst krökkum þeir oft vera 

ódauðlegir og eru áhættusæknir og líður þeim eins og ekkert geti komið fyrir þau (He o.fl., 

2004). Þessi hugsunarháttur gerir það að verkum að börn og unglingar sofa minna, huga ekki 

að mataræði sínu og spá lítið sem ekkert í mikilvægi líkamlegrar hreyfingar (He o.fl., 2004). 

Þar sem vinsældir rafíþrótta halda áfram að aukast á heimsvísu er mikilvægt að skilja 

heilsufarslegar áhættur og ávinning í tengslum við æfingar og keppnir. Iðkendur sem og 

þjálfarar, stjórnendur og aðrir sem vinna í kringum íþróttina þurfa í sameiningu að stuðla að 

því að þeir sem æfa rafíþróttir upplifi öruggt umhverfi þar sem heilsa og heilsuefling er haft í 

forgrunni. Margt er nú þegar vitað um heilsufarslegan ávinning þess að stunda líkamlega 

hreyfingu, huga að næringu og fá fullnægjandi nætursvefn. Hinsvegar þar sem aukning á 

iðkendum rafíþrótta hefur verið einna mest síðastliðin ár hefur sá ávinningur ekki mikið verið 

rannsakaður innan íþróttarinnar þó að hægt sé að gefa sér það að sami ávinningur fáist í 

rafíþróttum jafnt og í öðrum íþróttagreinum (Yin o.fl., 2020).  
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Keppni í rafíþróttum, hvað þarf að hafa í huga?  

Núverandi hæfniskröfur rafíþróttaiðkenda og þær kröfur sem mun eflaust verða lögð meiri 

áhersla á til framtíðar fela í sér að iðkendur séu heilbrigðir og hlúi að samspili heilsu og 

heilsueflingar samhliða íþróttinni þar sem þeir þættir spila stóran þátt í því að hægt sé að keppa 

á hæsta stigi íþróttarinnar og vera undir miklu æfingaálagi. Þó að líkamleg færni 

rafíþróttaiðkenda krefjist ólíkra þátta samanborið við iðkendur hefðbundinna íþrótta eru samt 

margir þættir er varða líkamlega færni og hæfni sem þarf að hlúa að og rækta líkt og í öðrum 

íþróttum. Þeir sem æfa rafíþróttir þurfa að hafa hæfileikann til að ná stjórn á eigin líkama þar 

sem yfirvegun skiptir höfuð máli. Ekki síður er mikilvægt að þeir hafi góða stjórn yfir eigin 

tilfinningum og skapi á meðan æfingum og keppni stendur (Happonen og Minashkina, 2019). 

Rafíþróttaiðkendur þurfa að búa yfir mikilli þekkingu og færni til að geta verið undir því álagi 

sem krafist er af þeim sem æfa íþróttina. Mikilvægt er að hafa gott stuðningsnet sem spilari, en 

þar má nefna að hafa þjálfara, stjórnendur, foreldra og aðra sem geta hjálpað iðkendum að líða 

vel og að ná tilsettum árangri. Sem dæmi hafa iðkendur nýtt sér þjónustu íþróttasálfræðinga sér 

til framdráttar í íþróttinni þar sem þeir leggja mikla áherslu á líkamlegt og andlegt jafnvægi 

samhliða spilun (Leis o.fl., 2021).  

Fyrir keppni í rafíþróttum eru margir þættir sem þarf að hafa í huga (Nagorsky og 

Wiemeyer, 2020). Þeir iðkendur sem ætla að gera vel á mótum innan rafíþrótta líkt og í öðrum 

íþróttum þurfa að vera vel á sig komnir líkamlega og andlega, huga að næringu, svefni og 

slökun fyrir keppni (Nagorsky og Wiemeyer, 2020). Þol, styrkur og liðleiki eru allt eiginleikar 

sem iðkendur þurfa að búa yfir til að gera vel í keppnum. Þol skiptist í loftháð og loftfirrt þol 

sem fer eftir súrefnisupptöku. Loftháð þol er þegar líkaminn getur erfiðað yfir langan tíma með 

nægt súrefni. Loftfirrt þol er þegar líkaminn erfiðar í stuttan tíma án súrefnis. Í íþróttinni er 

krafist þess á einn bóginn að leikmenn geti hreyft sig hratt til að stjórna leiknum og á hinn 

bóginn haldið út í langan tíma þar sem keppnir í rafíþróttum geta tekið margar klukkustundir. 

Styrkur vegur ekki jafnt hátt og þolið, en keppendur þurfa þó að geta brugðist hratt við og 

hreyft sig í samræmi við það, og þar spilar styrkurinn stórt hlutverk. Einnig hjálpar góður 

líkamlegur styrkur við að ná stjórn á eigin líkamsstöðu. Liðleiki á stóran þátt í því að koma í 

veg fyrir álagsmeiðsl af völdum mismunandi óákjósanlegra hreyfiaðstæðna sem skapast við 

mikla kyrrsetu samhliða spilun. Einnig getur liðleiki hjálpað einstaklingum að framkvæma 

flóknar hreyfingar með fingrum og höndum (Nagorsky og Wiemeyer, 2020). 
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Framtíðaráform rafíþrótta  

Á komandi árum mun það koma enn betur í ljós hver ávinningur rafíþróttaspilunar verður fyrir 

iðkendur til framtíðar. Þó að margt sé vitað um rafíþróttir sem íþrótt sem virðist sigla lignan 

sjó í átt að frekari viðurkenningu meðal almennings er enn margt óljóst (Nalli, 2019). Framtíð 

rafíþrótta er í örum vexti og er möguleiki að íþróttin muni einn daginn fá skilgreininguna 

hefðbundin íþrótt í takt við stöðuga tækniþróun og viðurkenningu á heimsvísu. Það er ljóst að 

tekjur atvinnumanna í rafíþróttum munu halda áfram að aukast, fleiri viðburðir verða haldnir, 

fleiri alþjóðlegar deildir innan íþróttinnar munu standa iðkendum til boða og meira verður sýnt 

frá viðburðum og keppnum innan íþróttarinnar (Quintiliano, 2018). Nú þegar eru margir skólar, 

til dæmis háskólar sem bjóða upp á prófgráður, diplómur og námsstyrki í rafíþróttum ásamt 

því að bjóða upp á fög sem innihalda hönnun og þróun tölvuleikja. Í framtíðinni munu 

rafíþróttir hafa fleiri starfsmöguleika í boði fyrir almenning, til dæmis í formi þess að 

skipuleggja viðburði, sjá um streymi, taka þátt í þróun leikja og markaðssetningu innan 

íþróttarinnar. Einnig mun aukin þörf vera fyrir upplýsingamenn sem fylgjast með því hvort um 

svindl sé að ræða í keppnum og á viðburðum (Nalli, 2019). Gera má ráð fyrir því að með 

vaxandi rafírþóttaiðkun mun tækjabúnaður sem þarf til spilunar eflaust breytast í takt við 

þróunina. Fyrirtæki sem framleiða tækjabúnað munu eflaust upplifa kröfur til að gera búnaðinn 

betri fyrir spilun þar sem má nefna öflugri skjái, léttari mýs og þráðlausan búnað. Vegna áhuga 

almennings á kvikmyndum, þáttum og fjölda streyma daglega á sjónvarpsefni á heimsvísu 

munu eflaust leikir sem innihalda annarsvegar kvikmyndir eða þætti lýta dagsins ljós á 

komandi árum (Quintiliano, 2018). Búið er að gefa það út að rafíþróttir verði hluti af 

Asíuleikunum 2022 sem ýtir enn frekar undir að íþróttin verði hluti af Ólympíuleikunum 2024 

(Nalli, 2019). Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl tölvuleika við betri heilsu fólks þar sem þeir 

meðal annars hafa verið notaðir fólki til framdráttar í námi. Sem dæmi hafa leikir verið þróaðir 

fyrir börn með langvinna sjúkdóma eins og krabbamein sem sýnt hafa fram á bætta sjálfsstjórn, 

þekkingu og eftirfylgni þegar kom að því að börnin ættu að taka lyf vegna sjúkdóms síns. 

Einnig hafa leikir verið gefnir út sem stuðla að aukinni hreyfingu meðal fólks þar sem þeir eru 

hannaðir þannig að leikmenn þurfi að vera á hreyfingu (Potenza o.fl., 2020). Í takt við þróunina 

munu framtíðarform rafíþróttaspilunar einkennast af heilsu og heilsueflingu samhliða 

íþróttinni. Það er nú þegar vitað að heilsufarslegur ávinningur af líkamlegri hreyfingu og 

andlegri vellíðan skiptir sköpum samhliða íþróttinni þar sem það bætir afkastagetu iðkenda, 

einbeitingu, frammistöðu í keppnum og eykur vellíðan iðkenda almennt. Meiri áhersla mun 

vera lögð á að bera kennsl á, stjórna og koma í veg fyrir heilsufarslegar hættur sem geta skapast 
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í rafíþróttum vegna mikillar kyrrsetu þar sem stjórnendur og þjálfarar innan íþróttarinnar munu 

leggja sitt af mörkum til að stuðla að heilsu og heilsueflingu iðkenda samhliða íþróttinni. Með 

því mun íþróttin eflaust fá betri viðurkenningu meðal almennings og gera það að verkum að 

iðkendum líði vel í sinni íþrótt samhliða góðu líkamlegu og andlegu jafnvægi (Emara o.fl., 

2020). 
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Markmið handbókar  

Með vaxandi áhuga almennings, sérstaklega barna og unglinga á rafíþróttum hefur mikil 

umræða skapast á heimsvísu um mikilvægi heilsu og heilsueflingar samhliða íþróttinni. Þar 

sem vinsældir íþróttarinnar hefur tiltölulega nýlega aukist til muna og fangað hug og áhuga 

barna og unglinga víðsvegar um heiminn hafa ekki margar rannsóknir verið framkvæmdar um 

mikilvægi þess að búa við góða andlega og líkamlega heilsu samhliða þeirri miklu kyrrsetu 

sem felst í íþróttinni. Þó er vitað að þeir sem stunda íþróttina af kappi, þar á meðal atvinnumenn 

í greininni, hafa orðið fyrir líkamlegum kvillum af völdum mikillar kyrrsetu. Til dæmis 

álagsmeiðslum þar sem vægi líkamlegrar hreyfingar og gott andlegt jafnvægi hafa mætt 

afgangi. Þegar á heildarmyndina er litið er gildi rafíþrótta ekki einungis það að sitja fyrir framan 

skjá til að ná árangri, heldur fæst árangurinn af samspili margra annarra þátta samhliða 

tímanum sem eytt er fyrir framan skjáinn. Markmiðið með handbókinni er að vekja börn og 

unglinga til umhugsunar um mikilvægi þess að huga að eigin heilsu og gera þeim grein fyrir 

hve mikið vægi heilsa og heilsuefling hafa þeim til framdráttar í íþróttinni. Handbókin er því 

hugsuð sem fræðsluefni um heilsu og heilsueflingu sem getur nýst þeim bæði sem 

rafíþróttaiðkendum og í þeirra daglega lífi í von um að veita þeim drifkraft og hvatningu til að 

gera enn betur í andlegri og líkamlegri heilsu bæði nú og til framtíðar.  
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Framkvæmd  

Við gerð þessarar handbókar hafði ég samband við yfirþjálfara rafíþróttadeildar Crossfit XY í 

Garðabæ, Arnar Hólm Einarsson, vegna áhuga míns á að skoða hvernig þjálfun væri háttað hjá 

félaginu með tilliti til heilsu og heilsueflingar samhliða íþróttinni. Vegna COVID-19 hafði ég 

því miður ekki möguleikann á því að fá að fylgjast með æfingu hjá félaginu og gaf 

yfirþjálfarinn mér því allar upplýsingar sem ég sóttist eftir í gegnum fjarfundabúnað. Ég átti þó 

nokkur samtöl við hann um iðkendur félagsins, þjálfunaraðferðir, hvernig líkamlegri og 

andlegri heilsu iðkenda er samtvinnað við starfið og hvernig starfinu hefur verið háttað á tímum 

heimsfaraldurs. Hvernig þjálfun hefði farið fram á tímum COVID-19, hvort þátttaka væri 

minni, hvort skerðing hefði orðið á líkamlegri hreyfingu iðkenda samhliða íþróttinni og hvernig 

andleg heilsa þeirra væri á þessum fordæmislausu tímum. Lögð var áhersla á að ræða um 

hvernig starfinu færi fram með tilliti til heilsu og vellíðan barna og unglinga sem sækja starfið. 

Farið var vandlega yfir hvernig líkamlegri hreyfingu er komið inn í þjálfun þeirra og hver áhugi 

iðkenda væri á þeirri hlið íþróttarinnar. Í samráði við Arnar komumst við að því að handbók af 

þessu tagi myndi nýtast iðkendum til framdráttar í íþróttinni í þeirri von um að vekja áhuga 

þeirra á mikilvægi þeirra þátta sem fjallað er um í handbókinni. Eftir val á efni handbókar var 

markmiðið að nýta eigin íþróttafræðikunnáttu ásamt því að nota fræðileg gögn um efni 

bókarinnar og fjalla um þá þætti sem eru einna veigamestir er varða heilsu og heilsueflingu 

barna og unglinga samhliða því að iðka rafíþróttir í von um vitundavakningu á mikilvægi þeirri 

þátta er koma fram í handbókinni. Handbókin leggur áherslu á heilsutengda þætti sem eru 

mikið í umræðunni núna á borð við líkamlega hreyfingu, andlega heilsu, svefn og mataræði 

sem eru eflaust þeir þættir sem framtíðaráform rafíþrótta munu bera í skauti sér.  
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Lokaorð  

Með vaxandi áhuga almennings á rafíþróttum gefur það auga leið að vitundavakning eykst í 

takt við þróunina á mikilvægi heilsusamlegs lífsstíls samhliða spilun. Í nútímasamfélagi eru 

börn frá unga aldri farin að eyða miklum tíma fyrir framan skjái, og aðrir þættir sem stuðla að 

heilsu þeirra og vellíðan sitja á hakanum. Á sama tíma fer hreyfing barna sem og unglinga 

minnkandi með aldri og er það áhyggjuefni. Það þarf að viðurkenna vandann og grípa til 

viðeigandi aðgerða til að sporna gegn þessari þróun og það þarf að vera samstarfsverkefni allra 

sem koma að börnum og unglingum í þeirra daglega lífi. Gott væri að aðlaga námskrá barna 

betur m.t.t. heilsueflingar og gefa börnum og unglingum greiðari aðgang að hreyfingu almennt. 

Þær miklu vinsældir sem rafíþróttir hafa fengið í samfélaginu í dag gefa fjölda fagaðila tækifæri 

á að taka þátt og hafa áhrif á uppbyggingu rafíþrótta til framtíðar. Sem dæmi geta 

íþróttafræðingar, næringarfræðingar, sálfræðingar og fleiri stigið inn í og gert gæfumuninn 

þegar kemur að heilsu og heilsueflingu innan íþróttarinnar. Til að ná árangri í rafíþróttum þarf 

samspil fjöldamargra þátta að ganga upp, þar á meðal gott mataræði, viðunnandi hreyfing og 

góður nætursvefn. Þegar litið er til framtíðar mun heilsa og heilsuefling vera orðinn 

viðurkenndur og veigamikill hluti af því að ná árangri innan íþróttarinnar sem mun skipta jafn 

miklu máli eins og æfingar fyrir framan skjáinn, en það á eftir að koma enn betur í ljós á 

komandi árum.  
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