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L sing 

Heimildarmyndin “Bara 5 mínútur í vi bót” fjallar um tölvuleikjafíkn ungfólks ( ó

a alega drengja). S nt er framá hvernig fíknin hefur áhrif á eirra nánasta umhverfi, 

félagslegan roska og almennt líf riggja drengja. Tala  er vi  sérfræ inga s.s. sálfræ ing, 

tölvufræ ing, yfirlögreglu jón, sem og rjá drengi á mismunandi aldri sem allir eiga a

sameiginlegt a  vera há ir tölvuleikjum. 

Ástæ an fyrir vali vi fangsefnisins 

a  var fyrst og fremst áhugi á vi fangsefninu sem fékk mig til ess a  taka a  fyrir. 

Nokkrar hugmyndir höf u skoti  upp kollinum á ur en ég ná i lendingu og valdi 

tölvuleikjafíknina sem efni í lokaverkefni. 

Ég haf i unni  mjög svipa  verkefni á ur en ó frá ö ru sjónarhorni. a  var 

lokaverkefni á fjölmi labraut í Fjölbrautaskólanum í Brei holti. 

Hugmyndin fæddist í kjölfari  á mikilli umfjöllun fjölmi la á fíkninni í vetur. Ég haf i

ó unni  ritger  um sama efni í áfanganum “áhættuheg un unglinga” sem ég var í fyrir 

jól. 

Markmi ?

Markmi  myndarinnar er a  taka saman ær uppl singar sem tengjast tölvuleikjafíkn og 

s na a  á nútíma formi. Undanfari  hefur miki  veri  rætt um tölvuleikjafíkn í 

sjónvarpi, blö um og samfélaginu öllu. etta er vaxandi vandamál sem vert er a  fjalla 

um og vekja athygli á. Tölvuleikjafíkn er or i  a  samfélagsmeini sem kalla má fali  e a

ögult vandamál. Fíknin leynist inná heimilum fólks og getur or i  svo alvarlegt a a

kemur til kasta lögreglu egar taka arf á vandamálinu.  

ess vegna er a  nau synlegt a  til sé fræ andi heimildarmynd ar sem rætt er bæ i vi

sérfræ inga og notendur tölvuleikja til a  uppl sa fólk um essa fíkn. 



4

Verkáætlun: 

ar sem ég haf i ó nokkrar reynslu á kvikmyndager , áttager  og ö ru ví sem tengist 

sjónvarpsger  var eitt sem vanta i uppá reynslu mína. a  var fagleg áætlunarger . ví

leita i ég mér heimilda hvernig standa ætti a  slíkri áætlun í bókum sem fjalla um slíkt og 

á vef breska ríkissjónvarpsins, BBC. Í bókunum fann ég uppskrift a  handritsger  sem 

var gó  ábót ofaná a  sem ég haf i lært af reynslu. 

1. Byrja  a  fá sam ykki allra vi mælenda og eirra sem koma fram í myndinni. 

2. Handritsger  og uppl singaöflun, .e. finna efnistökin og nálgunina. 

3. Vi töl og önnur myndataka. 

4. Skipulag og ritun endanlegs handrits, ásamt texta. 

5. Grafík og a rar uppl singar sem bætast inní myndmáli .

6. Klipping, samsetning, hljó setning og annar frágangur. 

Fræ ileg umfjöllun 

Myndin er a  öllu leiti bygg  á vi tölum. Sú fræ ilega umfjöllun sem fram kemur í 

myndinni byggist á eim spurningum sem lag ar voru fyrir vi mælendur. ær spurningar 

voru bygg ar á efni sem tengist beint e a óbeint tölvuleikjafíkn a  er, af netinu, 

bókmenntum og greinum. 

Eins og sjá má í heimildarskrá var uppl singaröflunin ó nokkur til a  hjálpa vi  smí

myndarinnar. 

Tenging vi  kenningar og rannsóknir. 

N lega var ger  könnun á vegum sálfræ inema Háskóla Íslands ar sem segir a  tæplega 

14% framhaldsskólanema teljast eiga í miklum vanda hva  var ar tölvuleikjanotkun. 

essi rannsókn var  til ess a  ég kynnti mér á hva a aldri áhættuhópurinn er allra helst, 

sem er 15-25 ára. Vi mælendur myndarinnar falla inní ennan áhættuhóp en eir eru 17 

ára, 20 ára og 24 ára. 
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Einnig kynnti ég mér ær uppl singar og kannanir sem ger ar voru erlendis og fjalla  var 

um í íslenskum fjölmi lum. 

Benda má á a  erfitt var a  afla sér uppl singa annarra en eirra sem hafa veri  birtar 

vegna ess hve fali etta vandamál er og n tt. 

Tengsl vi  kennslu, jálfun, uppeldi e a umönnun. 

Myndin er fyrst og fremst hugsu  sem hjálpartæki í forvarnarstarfi og ætti a  n tast 

faga ilum sem og ö rum uppalendum. 

Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurning myndarinnar er “Hver er hún essi tölvuleikjafíkn?” 

En eirri spurningu er svara  í myndinni. 

Hverjum verki  n tist og hvernig. 

Myndin er tilvalin í forvarnarstarf, kennslumyndband e a sem hjálpartæki í fyrirlestrum. 

Myndin ætti a  n tast öllum sem starfa me  börnum og unglingum og ö rum sem vinna 

a  uppeldisfræ um. 

Útlit og umgjör .

Útlit áttarins er me  dökku ívafi en léttum sögu ræ i. For ast var ofhla i  umhverfi ar 

sem athygli áhorfendans beinist frekar a ví sem er í umhverfi vi mælandans frekar en 

a  vi mælandanum sjálfum. Eitthva  er um leiki  myndefni sem og efni sem vi kemur 

fíkn essari. 
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Búna ur. 

Sem starfsma ur fréttastofu Ríkissjónvarpsins hef ég leyfi til a  fá búna  til 

kvikmyndager ar a  láni s.s. kvikmyndatökuvél, hljó upptökubúna  og tæki til 

klippingar. 

Hinsvegar er sá galli á gjöf Njar ar a  búna inn get ég a eins n tt egar hann er ekki í 

notkun hjá Sjónvarpinu og er a  allra helst um helgar og á kvöldin. 

Leikmynd og leikmunir. 

Leikmunir eru a  mestu fengnir a  láni frá vinum og velgjör armönnum. Fjölsmi jan í 

Kópavogi kom einnig til a sto ar me  tölvubúna  sem mátti skemma. 
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