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Útdráttur 
Morgunhanaverkefnið er frumkvöðlaverkefni. Það felst í að aðstoða nemendur í 

8.-10. bekk grunnskólans í Hagaskóla við að vakna á morgnana og koma sér í 

skólann á réttum tíma. Gerð var rannsókn á hvort mæting þátttakenda verkefnisins 

skánaði eða versnaði. Einnig var kannað hvort þátttaka í verkefninu hefði jákvæð 

eða neikvæð áhrif á samskipti foreldra og barna. Að lokum var skoðað hvort 

samskipti námsráðgjafa við þátttakendur verkefnisins efldust með þátttökunni. 

 

Helstu niðurstöður voru að með þátttöku í Morgunhanaverkefninu skánaði 

skólamæting nemenda. Einungis eitt foreldri sagði að verkefnið hefði haft jákvæð 

áhrif á samskipti á milli sín og barnsins. Hinir foreldrarnir töldu það ekki hafa haft 

nein áhrif, þ.e. hvorki jákvæð né neikvæð. 

Ekki kemur beint fram í niðurstöðum hvort samskipti ráðgjafa og þátttakenda hafi 

eflst en samskipti almennt eru talin auðveld og góð. 

 

Hægt verður að nota niðurstöður til að undirstrika hversu gott úrræði 

Morgunhanaverkefnið er inn í nærsamfélagið. Þá verður stuðst við niðurstöður úr 

rannsókninni til að útbúa kynningar- og fræðsluefni fyrir aðrar 

þjónustumiðstöðvar í Reykjavík. Er áætlað að kynningar hefjist haust 2007. 
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1. Inngangur  
Verkefnið Morgunhanar er fyrst og fremst frumkvöðlaverkefni sem varð til má 

segja fyrir helbera rælni. Þannig var að undirrituð sat á fundi með námsráðgjafa 

Hagaskóla og sálfræðingi Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar. Fundarefnið var léleg 

mæting nokkurra nemenda í Hagaskóla. Voru fundarmenn að velta fyrir sér hvaða 

lausn væri hægt að finna á þessari lélegu mætingu nemendanna. Varð fyrrgreindri 

þá á orði hvort hún ætti ekki bara að vekja krakkana á morgnana og bjóðast síðan 

til að skutla þeim í skólann. Þannig væri nærsamfélagið að veita stuðning til íbúa 

hverfisins alla leið heim að húsdyrum. Að auki gæti slík þjónusta aukið 

félagslegan auð íbúanna og nemendur myndu mögulega skynja og finna að hinum 

fullorðnu væri ekki sama um þá. Að þeir skipta máli og að starfsmenn 

þjónustumiðstöðvarinnar sem og starfsfólk Hagaskóla vilji leggja sitt af mörkum 

til að koma til móts við nemendur og fjölskyldur þeirra. Er skemmst frá því að 

segja að hugmyndin var gripin á lofti og því næst fundað með forstöðumanni 

Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar og kannað hvort miðstöðin hefði áhuga á að 

stofna til þessa frumkvöðlaverkefnis. Það var úr og hófst verkefnið formlega þann 

13. nóvember 2006 og stendur ennþá. Í kjölfarið ákvað undirrituð að skoða nánar 

hvaða áhrif verkefnið hefði í raun á þátttakendur verkefnisins og framkvæmdi 

eigindlega rannsókn á sjö þátttakendum.  

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort skólamæting nemenda myndi skána 

með þátttöku í morgunhanaverkefninu. Jafnframt var skoðað hvort þátttaka þeirra 

hefði jákvæð eða neikvæð áhrif á samskipti milli barna og foreldra. Þá var líka 

skoðað hvort að með þátttöku í verkefninu efldu samskipti á milli námsráðgjafa 

við nemendur og fjölskyldur þeirra sem og samvinna við starfsfólk 

Þjónustumiðstöð vesturbæjar.  

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að mæla hvort Morgunhanaverkefnið geti talist 

úrræði sem vert sé að halda áfram að vinna með í framtíðinni. 
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2. Nærsamfélag og kenningar 
Nærsamfélag er minni eining innan stærra samfélags eða þjóðríkis. Nærsamfélag 

er hægt að skilgreina sem samfélag þar sem íbúar eru tengdir hver öðrum náið og 

eiga margt sameiginlegt og getur einnig verið landfræðilega afmarkað. 

Nærsamfélagið samanstendur af þremur þáttum. Í fyrsta lagi er það efnislega sem 

fólk hefur byggt upp í samfélaginu t.d. byggingar og vegir, og hins vegar 

náttúrulegt umhverfi. Annar þátturinn byggir á skipulagðri starfsemi innan 

samfélagsins svo sem stofnunum, þjónustu og félagastarfsemi. Þriðji þátturinn er 

samskipti íbúanna sem byggir á menningu og félagslegum tengslum. Hægt er að 

segja að nærsamfélagið byggi á þeim öflum sem verða til þegar margir 

einstaklingar koma saman. (Norsk samfunnsleksikon, 1987). 

 

Hér í þessu verkefni er átt við það nærsamfélag sem stendur einstaklingnum næst, 

þ.e. fyrst og fremst  fjölskyldu, vini, skóla og aðrar stofnanir.  

 

Þegar fjalla á um mikilvægi nærsamfélagsins er við hæfi að byrja á að fjalla um 

kenningar Durkheims um félagslega óreiðu og samstöðu í samfélaginu. Durkheim 

útskýrði reglur í samfélaginu og hvaða öfl það væru sem viðhéldu því. Hann setti 

fram þá kenningu að miklu máli skipti hvernig einstaklingurinn væri tengdur 

samfélaginu. Að mati Durkheims er mögulegt að skýra frávikshegðun út frá því 

hversu þétt og stöðug tengsl milli einstaklinga í samfélagi eru og hversu vel 

skilgreint hlutverk stofnana samfélagsins er. Einstaklingar sem ekki eru í góðum 

og nánum tengslum við aðra og sem ekki tekst að fylgja reglum samfélagsins eiga 

á hættu að falla undir frávik í samfélaginu að mati Durkheims. Í kenningu 

Durkheims er lögð áhersla á að skoða af hverju einstaklingar fremja afbrot eða 

falla undir frávik, t.d. brottfall úr skóla í samfélaginu. (Durkheim, 1978). 

 

Árið 1967 kemur Hirchi með nýtt sjónarhorn þar sem hann skoðar af hverju 

einstaklingar fremja ekki afbrot. Að mati Hirchi eru fjórir grunnþættir sem hafa 

áhrif á félagsleg tengsl í samfélaginu. Í fyrsta lagi eru það geðtengsl. Í öðru lagi 

skuldbinding við hefðbundin markmið í samfélaginu. Í þriðja lagi er þátttaka og í 

fjórða lagi trú á stofnanir í samfélaginu. Að mati Hirchi skipta þessir þættir máli 

fyrir einstaklinginn, þ.e. hversu næmur hann er fyrir tengslum við aðra, hversu 
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miklu einstaklingurinn hefur að tapa fari hann ekki eftir hefðbundnum 

markmiðum, hversu mikil þátttaka hans er og hvort einstaklingurinn hefur tíma til 

að fremja afbrot og að lokum trú hans á stofnanir í samfélaginu. (Hirchi, 1969). 

 

En hvernig þarf samfélagið að breytast til þess að sem minnstar líkur séu á því að 

ungmenni detti út úr skóla og hvernig tengist það umræðunni um nærsamfélag? 

 

Að mati Christie (Christie, 1974) verður samfélag okkar stöðugt laustengdara, 

fjarlægð á milli einstaklinga verður stöðugt meiri. Við þurfum að reyna að koma í 

veg fyrir að þessi fjarlægð aukist með því að passa upp á það í 

samfélagsuppbyggingunni sem hefur áhrif á fjarlægð á milli fólks. Hér er hægt að 

benda á mikilvægi þess að vera í góðum samskiptum við sína nánustu og að 

stofnanir samfélagsins nýtist einstaklingum. Christie bendir einnig á að mikilvægt 

sé að mynda nærsamfélög í stærri samfélögum. Sem dæmi má nefna að borgir séu 

hverfaskiptar og að fólk geti sótt sína þjónustu innan síns nærsamfélags. Það 

skiptir einnig máli hvað varðar taumhald, það taumhald sem nærsamfélag getur 

veitt unglingum gæti komið í veg fyrir frávikshegðun. Þá er vert að minnast á 

kenningu Putnam um nærsamfélagið (Putnam, 2000) en hann kom fram með 

svokallaða félagsauðskenningu árið 1993. Með henni má segja að hann styðji 

áherslur Christie um hvaða árangur og gildi myndun nærsamfélags í stærri 

samfélögum getur leitt af sér.  

 

Lögmál félagsauðskenningunnar er einfalt, það byggist á gagnkvæmum 

heiðarleika og trausti. Það kann að hljóma einfalt en er ekki alltaf einfalt í 

framkvæmd. Hvernig er t.d. hægt að breyta ótraustu og óheiðarlegu hverfi yfir í 

umhverfi þar sem fólk finnur að það getur treyst hvert öðru og er tilbúið að leggja 

fram liðstyrk sinn með því að sinna nágrannavörslu til að gera hverfið öruggt gegn 

glæpum? Slíku trausti þarf að púsla saman úr mörgum áttum og með 

samþættanlegri vinnu íbúa hverfisins, ríkisins, hverfaráðs og samfélagsþjónustu 

borgarinnar og gera þar með hverfið sjálfbærara í aðhlynningu og umsýslu 

nærsamfélagsins. Með sterkum félagsauð innan íbúðarhverfa, þar sem íbúar taka 

sig saman ásamt hverfamiðstöð, hafa kannanir úr amerískum niðurstöðum sýnt að 

glæpum fækkar, brottfall nemenda úr skóla minnkar, færri unglingsstúlkur verða 

ófrískar og einnig virðist draga úr vímuefnaneyslu. Því má segja að fólk veiti 
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hvert öðru stuðning og hlúi hvert að öðru sem leiðir til jákvæðra áhrifa á borð við 

aukna skólagöngu, gagnkvæmt traust á milli íbúa og heilsusamlegra líferni. 

(Putnam, 2000). 

 

Þegar kenningar áðurgreindra fræðimanna eru skoðaðar í samhengi við 

hugmyndamódel Morgunhanaverkefnisins má segja að undirstaða módelsins 

byggi til að mynda á kenningu Durkheims um hvernig hægt sé að sporna við 

frávikshegðun barna og reyni að ná fram meiri og/eða nánari tengslum barna við 

foreldra sína, starfsfólk skólans og starfsfólk Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar. Inn 

í hugmyndamódel verkefnisins er einnig stuðst við tvo af hinum fjórum 

grunnþáttum Hirchi, þeir eru að einstaklingurinn taki þátt og að hann hafi trú á 

stofnunum samfélagsins. Meginuppistaða módelsins styðst við kenningar þeirra 

Christie og Putnam en í þeim er getið um mikilvægi þess að mynda góð tengsl og 

eiga góð samskipti við sína nánustu og að einstaklingar geti sótt stuðning og 

aðstoð í nærsamfélaginu, þ.e.a.s. í íbúðahverfinu þar sem lögmál 

félagsauðskenningunnar byggist líkt og áður segir á gagnkvæmu trausti og 

heiðarleika. Það má því segja að þessar kenningar styðji ágætlega við verklag og 

markmið Morgunhanaverkefnisins. Hægt er að sjá fleiri dæmi um hvernig 

kenningar þeirra Christie og Putnam eru þróaðar og nýttar í okkar samfélagi.  

 

Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár lagt áherslu á hverfaskiptingu og að færa 

þjónustu og löggæslu út í hverfin sem undirstrikar uppistöðu áðurgreindra 

kenninga. Árið 2005 voru opnaðar sex þjónustumiðstöðvar í hverfum 

Reykjavíkurborgar þar sem íbúar geta sótt ýmiskonar þjónustu s.s. fjárhagsaðstoð, 

sálfræðiaðstoð, stuðningsþjónustu og margt fleira. (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 

2007) 

 

2.1 Stofnun og saga þjónustumiðstöðva RVK 

Þann 28. janúar 2003 samþykkti Borgarráð Reykjavíkur að útfærðar yrðu 

hugmyndir um stofnun og starfrækslu þjónustumiðstöðva í borgarhlutum 

Reykjavíkur. Alls störfuðu fimm greiningarhópar fyrir stýrihópinn og skoðuðu 

þeir fjármál, lagaheimildir, starfsmannamál, upplýsingatækni og þjónustuþætti. 

Tillögur stýrihópsins voru síðan lagðar fram í skýrsluformi til stjórnkerfisnefndar 
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þann 11. desember 2003. Það var með fyrirvara um kostnaðarmat sem 

ráðgjafafyrirtækið Nýsir hf. gerði fyrir Reykjavíkurborg um almennan rekstrar- og 

starfsmannahaldskostnað og fjárfestingu á húsnæði sem stofnun 

þjónustumiðstöðva myndi hafa í för með sér. (Reykjavíkurborg, [án árs]a). 

 

Markmiðið með breytingunni var að ná fram skilvirkari stjórnsýslu heldur en áður 

með því að færa alla  faglega ábyrgð úr höndum stjórnmála- og embættismanna 

yfir í hendur yfirmanna þjónustumiðstöðvanna. Við það að opna 

þjónustumiðstöðvar og fela yfirmönnum þeirra alla ábyrgð breyttist allt stjórnkerfi 

borgarinnar. Það hafði áður verið tvíhliða sem skiptist niður í stjórnmálamenn 

(nefndir og ráð Reykjavíkurborgar) og embættismenn (svið, deildir og stofnanir 

Reykjavíkurborgar) en varð nú einhliða stjórnkerfi á herðum yfirmanna 

þjónustumiðstöðvanna. (Reykjavíkurborg, [án árs]a). 

 

Margskonar þjónusta á sviði félagsmála, fræðslumála, íþrótta- og tómstundamála 

er veitt í einstökum hverfum borgarinnar. Lítil reynsla og hefð er fyrir samþættri 

hverfavæðingu hérlendis en þó er komin nokkur reynsla á hverfavædda þjónustu 

innan einstakra málaflokka. Má þar nefna félagsþjónustuna, Íþrótta- og 

tómstundaráð og gatnamálastjóra. Þá telst samþætting einnig nýtast vel þar sem 

verslanir, heilsugæslustöðvar, og bankaútibú mynda samlegðaráhrif en slíkt þjónar 

fólki betur og viðskipti aukast iðulega að sama skapi. (Reykjavíkurborg, [án 

árs]b). 

 

Þegar lögð er áhersla á vel skipulagt stjórnkerfi í stjórnsýslu 

þjónustumiðstöðvanna ásamt góðu og faglega hæfu starfsfólki er von til þess að 

þjónusta Reykjavíkurborgar við borgarbúa verði enn betri en áður. 

(Reykjavíkurborg, [án árs]b). 

 

Í maí 2004 lagði stjórnkerfisnefnd fram tillögu og greinargerð til borgarráðs 

Reykjavíkur ásamt kostnaðaráætlun ráðgjafafyrirtækisins Nýsis hf. um að 

stofnaðar yrðu þrjár nýjar þjónustumiðstöðvar í hverfum Reykjavíkur. 

(Reykjavíkurborg, [án árs]c). 

Þær yrðu viðbót við tvær þjónustumiðstöðvar sem fyrir voru; Miðgarð sem var 

stofnuð árið 2001 og Vesturgarð sem var stofnuð árið 2002. (Vesturgarður, 2003). 
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Þá yrðu miðstöðvarnar staðsettar í eftirfarandi hverfum borgarinnar: Grafarvogi, 

Breiðholti (með útibú í Árbæ), Laugardal/Háaleiti, Miðborg og í vesturbæ. Lagt 

var til að þjónustumiðstöðvarnar sæju um miðlun almennra upplýsinga, afgreiðslu 

á umsóknum, félagslega ráðgjöf, frístundir, skóla- og sérfræðiþjónustu, 

stuðningsþjónustu við heimili og hverfastarf. Einnig að þjónustumiðstöðvar 

fengju skilgreint hlutverk sem aðalstöð á ákveðnum verksviðum. Tilgangur 

þjónustumiðstöðvanna var meðal annars að samþætta og tryggja samvinnu við 

aðra aðila s.s. Námsflokka Reykjavíkur, Hitt húsið, Gerðuberg, íþróttahreyfingar 

innan íbúðahverfa, útivistarsvæði í hverfum, þjónustuíbúðir í Seljahlíð, 

barnavernd, rekstur gæsluvalla, umsjón með skólagörðum, unglingaathvörf og 

ýmiskonar sérverkefni á vegum ÍTR. (Reykjavíkurborg, [án árs]c). 

 

Skipulag fjölskyldumála og samþætting þjónustu við börn, unglinga og 

fjölskyldur þeirra er eitt af verkefnunum sem eru efst á forgangslista 

miðstöðvanna. Þetta er eitt af aðalverkefnum sveitastjórna og ríkisvaldsins. Þar af 

leiðandi er mikilvægt að geta boðið upp á úrræði innan íbúðahverfa til að spara 

fjölskyldum sporin, einfalda boðleiðir og samræma ráðgjöf og samvinnu fagaðila 

til að veita sem besta þjónustu. (Reykjavíkurborg, [án árs]c). 

 

Í rannsóknum sem gerðar voru hérlendis árið 1998 á forvarnarstarfi og 

stefnumótun gegn vímuefnaneyslu ungs fólks kom í ljós að þær studdu þá 

kenningu að stuðningur og efling nærsamfélagsins við borgarhverfin tengist 

árangri á starfssviði forvarna með börnum og unglingum. Jafnframt sýna 

upplýsingar frá félagsþjónustu Miðgarðs í Grafarvogi að starf hennar með 

samstarfsaðilum í grenndarsamfélagi Grafarvogs hefur borið góðan árangur. Með 

ötulu samstarfi dró úr vímuefnaneyslu unglinga í hverfinu. Þá kom einnig fram í 

niðurstöðum skýrslu frá árinu 2004, sem gefin var út af starfshópi innan 

heilbrigðisráðuneytisins, að samþætt stuðningsþjónusta, forvarnarvinna og úrræði 

eru líklegri til árangurs í átt til betri heilsu og vellíðun einstaklingsins, heldur en 

að efla innri stoðir heilbrigðiskerfisins. (Reykjavíkurborg, [án árs]c).  
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Árið 2003 birti ráðherraráð Evrópuráðsins samþykkt þar sem mælt var með 

þjónustumiðstöðvum sem fyrirtaks leið til að veita íbúum góða þjónustu á sem 

hagkvæmastan hátt. (Reykjavíkurborg,  [án árs]c). 

 

Í tillögu stjórnkerfisnefndarinnar var gert ráð fyrir að þjónustumiðstöðvarnar yrðu 

sex talsins og skipt upp eftir þjónustusvæðum. Í tillögu um skiptingu á milli 

þjónustusvæða var horft til starfssvæða íþróttafélaga, kirkjusókna og 

heilsugæslustöðva. Til að auka hagkvæmni var gert ráð fyrir að sumar 

miðstöðvarnar myndu þjóna fleiru en einu hverfi. Þar af leiðir féllu íbúar 

Kjalarness undir Þjónustumiðstöð Grafarvogs. Þjónustumiðstöð Árbæjar myndi 

þjóna bæði Árbæingum og íbúum Grafarholts. Þjónustumiðstöð Laugardals og 

Háaleitis myndi þjóna báðum hverfum. Þjónustumiðstöð miðborgar og Hlíða 

myndi taka að sér tvö hverfi, þ.e. miðborgina og Hlíðarnar. Þjónustumiðstöð 

Breiðholts myndi sjá um íbúa Seljahverfis, Efra- og Neðra-Breiðholts. 

Þjónustumiðstöð vesturbæjar myndi þjónusta íbúa vesturbæjar en gert var ráð fyrir 

aukningu íbúafjölda á næstkomandi árum m.a. í sambandi við þá uppbyggingu 

sem ráðgerð er á Mýrargötusvæðinu. (Reykjavíkurborg, [án árs]c). 

 

Þá var einnig lagt til að kannaðir yrðu möguleikar á meiri samþættingu opinberrar 

þjónustu í samráði við félags-, dóms-, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti. 

 

Markmið þjónustumiðstöðva eru: 

• Að hafa þjónustu aðgengilegri svo íbúar geti snúið sér á einn stað með 

erindi sín.  

• Samþætta verkefni svo þjónusta verði markvissari. 

• Undirbúa borgina fyrir framtíðina. Í því felst að taka við fleiri verkefnum 

frá ríkinu. 

• Verða betri samstarfsaðili við íbúa í hverfum, frjáls félagasamtök og aðra 

starfsemi.                                                        (Reykjavíkurborg,  [án árs]c). 

 

Meginverkefni þjónustumiðstöðva taka mið af íbúasamsetningu, áherslur og 

uppbygging þjónustunnar eru í samræmi við það. (Reykjavíkurborg, [án árs]c). Þó 
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er gert ráð fyrir að meginverkefni allra þjónustumiðstöðva verði á eftirfarandi 

sviðum:  

 

Upplýsingamiðlun, með henni eiga borgarbúar að geta leitað að og fengið 

upplýsingar um alla þá þjónustu sem Reykjavíkurborg býður upp á. Á 

þjónustumiðstöðvum eiga að vera öll umsóknareyðublöð er varða þjónustu 

borgarinnar sem og aðgangur að tölvum, bæklingum, starfsáætlunum og öðru er 

lýtur að hverfinu, s.s. auglýsingar um fundi í hverfinu sem haldnir eru á vegum 

borgarinnar. Þá ber miðstöðvunum einnig að vera með aðstöðu í 

upplýsingarýminu sem sýnir skipulagsuppdrætti er viðkoma þjónustusvæði þeirra. 

Íbúar eiga að geta sótt um og skilað inn umsóknum um þjónustu til hvaða 

þjónustumiðstöðvar sem er. Viðkomandi miðstöð er ábyrg fyrir að senda 

umsóknina til réttra aðila innan borgarkerfisins. (Reykjavíkurborg, [án árs]c). 

Eftirfarandi umsóknir eru afgreiddar á þjónustumiðstöðvunum: 

 

Leikskólapláss, fjárhagsaðstoð, niðurgreiðsla vegna daggæslu í heimahúsum, 

viðbótarlán Íbúðalánasjóðs og almennar húsaleigubætur. Þá er lagt upp með að 

hægt verði að sækja um þjónustu á borð við félagslega heimaþjónustu, 

heimsendan mat, liðveislu fyrir fötluð börn og fullorðna. (Reykjavíkurborg, [án 

árs]c). 

 

Miðstöðvarnar eiga einnig að bera faglegt mat á umsóknir vegna sértækra úrræða 

og hægt á að vera að sækja um ýmis úrræði með aðstoð sérfræðinga. Dæmi um 

úrræði sem eru í boði: Félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur, 

hjúkrunarrými fyrir aldraða, þjónustuíbúðir fyrir aldraða, tilsjónarsambýli fyrir 

unglinga, unglingaathvörf, stuðningur heim vegna uppeldis barna, 

stuðningsfjölskyldur, skammtímavistun, kvennasmiðjan/Grettistak og  

Tilsjón/persónulegur ráðgjafi. Auk alls þessa er lagt til að sérfræðingar 

þjónustumiðstöðvanna leggi mat á hæfni umsækjenda um leyfi til ættleiðingar. 

(Reykjavíkurborg, [án árs]c). 

 

Einnig er lagt upp með að veitt verði sérfræðiaðstoð og ráðgjöf fyrir fjölskyldur 

frá öðrum samstarfsaðilum og stofnunum innan þjónustusvæðisins. Má þar nefna 

uppeldisráðgjöf, sérkennsluráðgjöf til leikskólabarna með þroskafrávik, 
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sálfræðilegar athuganir á börnum sem virðast eiga í erfiðleikum vegna félagslegra, 

sálrænna og/eða námslegra erfiðleika, ráðgjöf og/eða meðferð til skamms tíma 

fyrir börn og unglinga sem eiga við náms-, félags-, hegðunarlegan eða geðrænan 

vanda að stríða. Hin faglega sérfræðiaðstoð, ráðgjöf og samvinna nær einnig til 

stofnana á borð við leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila, íþróttafélaga og 

félagsmiðstöðva. (Reykjavíkurborg, [án árs]c). 

 

Til að styrkja nærsamfélagið og íbúavitund þjónustusvæða miðstöðvanna er gert 

ráð fyrir að þjónustumiðstöðvarnar séu vettvangur fyrir fundi í hverfinu og að 

hvers konar félagasamtök geti átt greiðan aðgang að húsnæði miðstöðvanna, s.s. 

til að undirbúa fundi, þátttöku í skipulagningu funda, fundarritun og til annarra 

erinda sem hverfisráðið sinnir. (Reykjavíkurborg, [án árs]c). 

 

Starfsemi þjónustumiðstöðvanna byggist á þremur meginþáttum, í fyrsta lagi á 

þverfaglegu samstarfi. Í öðru lagi á eflingu félagsauðs í hverfum og í þriðja og 

síðasta lagi að hafa þjónustuna aðgengilega fyrir notendur. Þar af leiðir er 

mikilvægt fyrir miðstöðvarnar að auka og styrkja samstarf og samþættingu milli 

ríkis og sveitarfélaga í Reykjavík. Í þessu felst t.d. meiri samvinna við lögreglu, 

hverfaráð, heilsugæslu, íþróttafélög, frístundastarf, heimaþjónustu og kirkjuna. Þá 

má nefna tilraunaverkefni er í gangi á vegum ríkis og sveitarfélaga sem byggist á 

samvinnu og samþættingu heimahjúkrunar og heimaþjónustu. (Reykjavíkurborg, 

[án árs]c). 

 

Af niðurstöðum ofangreindra rannsókna er viðkoma stefnumótun, viðhorfum og 

gildum samfélagsins um hugmyndafræði og tilurð þjónustumiðstöðva í Reykjavík, 

ásamt stoðgrunni kenninga fræðimannanna Durkheim, Hirchi, Christie og Putnam 

sem kynntar voru í kafla 2, má álykta að það hafi verið rétt ákvörðun stjórnvalda 

að breyta stjórnar- og kerfisskipulaginu með því að opna þjónustumiðstöðvar í 

íbúahverfum Reykjavíkurborgar og hafa þar með einhliða stjórnar- og 

kerfisskipulag inni í miðstöðvunum sjálfum. Ásamt því að samþætta alla 

stuðningsþjónustu og færa hana inn í nærsamfélög íbúahverfanna og auka þannig 

samvinnu og forvarnarstarf með einstaklingum hverfisins. Jafnframt má álykta að 

það skili sér í t.d. minni frávikshegðun á borð við brottfall úr skóla. 
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2.2 Þjónustumiðstöð Vesturbæjar 

Samþætting og þverfagleg vinnubrögð á fjölskyldu- og skólaþjónustu hófst í 

Félagsþjónustu Vesturgarðs í mars árið 2002. Þekkingarverkefni miðstöðvarinnar 

er Börn og samfélag og að veita samþætta fjölskyldu- og skólaþjónustu fyrir íbúa í 

vesturbæ Reykjavíkur. Árið 2005 var Félagsþjónustu Vesturgarðs formlega breytt 

yfir í Þjónustumiðstöð vesturbæjar. Í dag starfa þar 90 starfsmenn í um 60 

stöðugildum en þá er átt við hundrað prósent starfshlutfall. (Óskar Dýrmundur 

Ólafsson, 2007).  

 

Samkvæmt mannfjöldatölum Hagstofu Íslands í lok árs 2006 voru samtals 15.998 

íbúar búsettir í vesturbænum. Af þessum fjölda eru 3.822 einstaklingar frá fyrsta 

ári og upp í 18 ára aldur. (Hagstofa Íslands, [Án árs]a og b). Þjónustumiðstöð 

vesturbæjar þjónar þar af leiðandi töluverðum fjölda af ungu fólki. Ekki þarf því 

að koma á óvart að Vesturgarður hefur síðan árið 2002 lagt ríka áherslu á að 

styrkja og bæta félagslega líðan barna á aldrinum 5-12 ára. Að því markmiði hefur 

verið unnið í samstarfi við aðra þjónustuaðila í hverfinu, s.s. skóla, 

frístundamiðstöðvar og félagsmiðstöðina í Frostaskjóli. (Vesturgarður, 2003).  

 

Það er því óhætt að segja að töluverð reynsla sé komin á sérfræðilega aðstoð og 

ráðgjöf til barna, unglinga og fjölskyldna þeirra. 

 

Þess má geta að í vesturbænum eru þrír almennir grunnskólar sem sinna kennslu í 

neðri bekkjum, einn almennur unglingaskóli, tveir einkareknir grunnskólar, 

þrettán almennir leikskólar, sex einkareknir leikskólar. þrjú frístundaheimili, ein 

frístundamiðstöð, skátafélagið Ægisbúar, Íþróttafélagið KR, Neskirkja, 

Tónskólinn Do Re Mi, Myndlistarskólinn í Reykjavík og Íslenski 

fjallahjólaklúbburinn svo eitthvað sé nefnt. Það er því óhætt að segja að 

möguleikar á samstarfi við aðra þjónustuaðila innan hverfisins séu bæði miklir og 

margbreytilegir. (Reykjavíkurborg, A og B [Án árs]e). 

 

Helstu verkefni Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar eru: Félagsleg ráðgjöf, 

sérfræðiþjónusta við grunnskóla, s.s. ráðgjöf við foreldra, sálfræðiþjónusta, 

greiningar, viðtöl og meðferð, sálfræðiráðgjöf fyrir starfsfólk skóla, ráðgjöf, 
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kennsluráðgjöf, fræðsla og, þróun úrræða vegna náms- og hegðunarvanda 

nemenda. Einnig umsóknir um leikskólavist, upplýsingar um gjaldskrá, dagmæður 

og laus dagvistunarpláss. Auk þess íþrótta- og tómstundaráðgjöf, umsóknir um 

viðbótarlán vegna húsnæðiskaupa, liðveisla við fatlaða, húsaleigubætur, 

fjárhagsaðstoð, umsóknir um leiguhúsnæði, umsóknir um heimaþjónustu og mat á 

þörf fyrir slíka þjónustu, vistunarmat fyrir aldraða og loks má nefna 

samfélagsverkefni. (Vesturgarður, 2003). 

 

Borgarstjórn Reykjavíkur skipar á fjögurra ára fresti þrjá fulltrúa úr hverfinu og 

þrjá til vara í svonefnt hverfisráð sem í samvinnu við þjónustumiðstöðina heldur 

utan um hagsmunamál íbúanna í nærsamfélaginu og leitar nýrra leiða til að leysa 

hvers konar mál án þess að sækja aðstoð utan hverfisins. Ráðið fundar a.m.k. einu 

sinni í mánuði en oftar ef þörf þykir. (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2007).  

 

Í könnun sem gerð var árið 2006 kemur fram að 46% Reykvíkinga hafa nýtt sér 

þjónustu hinna sex þjónustumiðstöðva sem staðsettar eru í íbúahverfum 

Reykjavíkur. Það jafngildir því að næstum annar hver Reykvíkingur hafi þegið 

þjónustu miðstöðvanna. (Reykjavíkurborg, [Án árs]d). 

 

Miðað við ofangreindar upplýsingar má því segja að með tilurð 

þjónustumiðstöðva hafi skapast tækifæri til að framfylgja sjálfbæru starfi með 

samþættingu við hverfisráðið og aðrar stofnanir í vesturbænum sem voru taldar 

upp hér að ofan. Með aukinni samþættingu þjónustumiðstöðvarinnar innan 

hverfisins er óhætt að segja að þjónusta við einstaklinga í hverfinu hafi aukist til 

muna og öll þjónusta sé mun aðgengilegri og nálægari.  
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3. Rannsóknir á samskiptum og líðan 

ungmenna í grunnskóla 
Oft á tíðum er mest talað um unglinga í þjóðfélaginu þegar neikvæðrar hegðunar 

frá þeim gætir. Það er vert að geta þess að flestir unglingar eru prúðir og stilltir og 

mæta alltaf í skólann. Hins vegar er undirrituð gagngert að skoða í þessari 

rannsókn hvaða áhrif Morgunhanaverkefnið hefur á skólasókn þátttakenda 

verkefnisins, þ.e. skánar skólasóknin? Einnig er undirrituð að skoða hvort 

samskipti á milli barna og foreldra þeirra breytast meðan á þátttöku í verkefninu 

stendur. Til að fá samanburð úr skólanum er auk þess rannsakað hvort samskipti 

námsráðgjafa við þátttakendur, foreldra og starfsmenn þjónustumiðstöðvar 

Vesturbæjar eflist í kjölfar verkefnisins. 

 

Vert er að skoða nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á líðan 

grunnskólanema í 8., 9. og 10. bekk og samskiptum þeirra við kennara, samnema 

og foreldra. Einnig verða nokkrar fræðibækur er viðkoma líðan og samskiptum 

ungmenna í grunnskóla tengdar umfjöllun þessa kafla.  

 

Árið 2002 var ein slík könnun gerð. Þar kemur fram verulegur kynjamunur í 

niðurstöðum þegar skoðað er hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk í grunnskólum 

Reykjavíkur. Niðurstöður sýna að 19% drengja í 8. bekk segja að sér líði sjaldan 

eða nær aldrei vel í kennslutímum á móti 10% af stúlkum. Samsvarandi hlutfall 

drengja í 9. bekk er 17% á móti 9% stúlkna og í 10. bekk 13% drengja á móti 7% 

stúlkna. Þegar skoðuð voru samskipti unglinganna við foreldra sína sögðust 

aðeins 24% drengja í 8. bekk tala við foreldra sína um það hvernig þeim líður 

þrisvar sinnum í viku eða oftar á móti 41% stúlkna í sama aldurshópi. Í 9. bekk 

voru 21% drengja með sama svar á móti 41% stúlkna. Í 10. bekk er hlutfallið farið 

að lækka aðeins hjá báðum kynjum og fer niður í 20% hjá drengjum og í 39% hjá 

stúlkum. Leiða niðurstöður rannsókninnar því í ljós að drengjum virðist almennt 

líða verr í kennslustundum en stúlkum. Stúlkur virðast líka hafa jákvæðara viðhorf 

til skólans heldur en drengir og þær telja frekar en strákar að samskipti fullorðinna 

við nemendur í skólanum séu góð. (Svandís Nína Jónsdóttir, Hera Hallbera 

Björnsdóttir o.fl. 2002) 
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Þessar niðurstöður eru áhugaverðar og vekja þá spurningu af hverju drengjum líði 

verr en stúlkum í skólanum. Í beinu framhaldi má velta fyrir sér hvort fylgni sé á 

milli vanlíðunar drengja í skóla og dræmrar skólasóknar. Þessum spurningum 

verða gerð frekari skil í kafla 7 sem heitir Umræða. 

 

Íslensk rannsókn frá árinu 2003 leiðir í ljós að af þeim nemendum sem líður illa í 

8.-10. bekk grunnskóla segjast flestir eiga auðvelt með að fá umhyggju og hlýju 

frá foreldrum sínum eða 84.2%. Úrtak könnunarinnar voru nemendur úr öllum 

grunnskólum Reykjavíkur og svöruðu alls 3295 nemendur úr 8.-10. bekk. 48% 

þeirra voru drengir og 52% voru stúlkur. Sé fjölskyldumynstur barna sem líður 

illa skoðað, búa flestir hjá báðum foreldrum eða um 78%. Um 16% barna sem 

líður illa búa hjá móður en ekki föður. Í niðurstöðum könnunarinnar segjast um 

12-14% nemenda sem líður mjög eða frekar illa eiga erfitt með að fá hlýju og 

umhyggju frá foreldrum sínum, samanborið við 2-4% barna sem segjast líða mjög 

eða frekar vel. Þegar skoðað er hvort nemendur sem líður mjög illa eigi erfitt með 

að tala um persónuleg málefni við foreldra sína svarar um helmingur barnanna að 

þau eigi erfitt með að ræða slík mál við foreldra á móti 11% þeirra sem segjast 

líða vel. Um 35% barna sem segja að sér líði frekar illa finnst erfitt að ræða um 

persónuleg málefni við foreldra sína en 18% af þeim sem líður vel. (Guðbjörg 

Andrea Jónsdóttir og Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 2003) 

 

Af ofangreindri niðurstöðu má sjá að flest börn þ.e. 78% sem líður illa í skólanum 

búa hjá báðum foreldrum. Á meðan einungis 12-14% barna sem búa hjá móður 

segja að sér líði illa. Í kjölfar þessara staðreynda má álykta sem svo að börn sem 

búa hjá báðum foreldrum hljóti minni eftirfylgni hinna fullorðnu til að líða betur í 

skólanum heldur en þau sem búa eingöngu hjá mæðrum sínum. Af hverju ætli það 

stafi? Fylgjast mæður betur með börnunum sínum ef þær eru einstæðar heldur en 

ef börnin búa hjá báðum foreldrum? Veita kennarar börnum sem ekki búa hjá 

báðum foreldrum meira aðhald? Eða er ef til vill um hreina og beina tilviljun að 

ræða? 

 

Í erlendri könnun sem gerð var á árunum 1988-2003 um brottfall drengja úr 

framhaldsskólum kom í ljós að það sem drengina vantaði aðallega var hvatning og 

aðstoð við náms- og hegðunarörðugleika sem þeir áttu við að glíma. Þegar skoðað 
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var hvert drengir fóru eftir að þeir hættu í framhaldsskóla kom í ljós að stór hluti 

þeirra fór út á atvinnumarkaðinn og margir urðu góðir verkamenn, sumir náðu 

starfsframa og fengu góð laun. Aðrir reyndust efahyggjumenn um 

atvinnumarkaðinn og virtust eiga erfitt með að fóta sig á starfsmannamarkaðnum. 

Enn aðrir voru sífellt að missa vinnuna og skipta um starf og að lokum voru 

drengir sem lifðu á atvinnuleysisbótum. Þegar sjónarhorn skólanna var skoðað 

kom í ljós að kennarar höfðu ekki sýnt drengjunum nægilegan heildrænan 

stuðning. Sú niðurstaða fékkst m.a. með að skipta stjórnunaraðferðum skólanna í 

rannsókninni upp í þrjá þætti: Harðfylgna þáttinn þar sem skólinn ýtir nemendum 

sem eiga erfitt með að fylgja settum skólareglum frá sér í stað þess að koma þeim 

til hjálpar, óvirka þáttinn þar sem nemendur voru hvorki hvattir né áreittir fyrir 

líðan sína og hegðun innan skólans og virka þáttinn þar sem nemendur voru 

virkjaðir til að vera áfram í skólanum og leitað leiða í samráði við þá til að finna 

lausn á vandanum. Niðurstaðan var sú að skólarnir virtust beita þætti eitt og tvö 

mest sem hafði þær afleiðingar að drengirnir hrökkluðust úr skóla fyrir námslok. 

(Beekhoven and Dekkers, 2005) 

 

Af þessu má sjá hversu gríðarlega mikið vægi og áhrif virki þátturinn hefur á 

nemendur sem eiga við náms- og/eða hegðunarvanda að glíma í skóla. Útkoman 

er augljós, þ.e.a.s. þegar nemendur fá hvatningu og jákvæðan stuðning frá skólum 

og umhverfinu fer þeim að líða betur og það hefur þau áhrif að brottfall úr skóla 

minnkar. Á meðan nemendur sem hljóta neikvæða athygli eða enga hrökklast 

fremur úr skóla heldur en að halda áfram. 

 

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að umbunarkerfi skóla og góð samskipti á 

milli skóla og foreldra annars vegar og foreldra og barna hins vegar eru 

mikilvægir þættir, því að heildstæður stuðningur virðist kalla fram jákvæða 

hegðun hjá ungmennum. Rannsóknir hafa t.d. sýnt að þar sem hannað hefur verið 

samræmt umbunar- og viðurkenningarkerfi í skólum er mestur árangur þar sem 

fullorðnir vinna saman til að veita sem bestan stuðning við unglingana. Þá ber 

starfsmönnum skóla að hafa í huga mikilvægi þess að viðhalda góðum 

samskiptum og samvinnu við foreldra. Foreldrar eiga einnig endalausa vinnu fyrir 

höndum þegar málin viðkoma líðan og samskiptum við börn þeirra og ríður á að 

þeir geti fengið þau til að deila með sér upplýsingum um hvernig þeim líður og 
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hvað þau hafa upplifað allt frá fyrsta leikskóladegi og geri það að daglegri hefð. 

Því að sannað þykir að samvinna með börnum kallar fram betri árangur og 

almenna ánægju bæði heima og í skóla. (Golly og Sprague, [án árs]). 

 

Sálfræðingurinn Diane Gossen bendir í bókum sínum á nokkur grundvallaratriði 

til að skapa betri líðan, samskipti og samvinnu. Hún kallar þau 

uppbyggingarstefnu. Sú stefna byggist á að kenna ungmennum sjálfsaga sem á rót 

sína í þeirri hugmynd að allir fæðist með sjálfstæðan vilja og að áhuginn komi 

innan frá. Fullorðnir eru ekki vanir að ræða við unglinga málefni eins og hvernig 

þeir sjái sjálfan sig, hverjum þá langi til að líkjast. Þess heldur virðast fullorðnir 

vera afar uppteknir við að reyna að breyta hegðun unglinga, fá þá til að 

viðurkenna sjónarmið hinna fullorðnu í stað þess að gefa þeim kost á að vega og 

meta sína eigin skoðun á persónulegum málefnum. Í uppbyggingarstefnunni er 

áherslan á sjálfsuppbyggingarferlið en það hjálpar barninu til að standa upp á 

nýjan leik eftir mistök sem það hefur gert eða óþægilega tilfinningalega upplifun. 

Þá er barnið hughreyst og jákvætt sjálfsmat byggt upp. Hinir fullorðnu skapa þessi 

skilyrði fyrir barnið svo það geti sjálft endurskoðað eigið vægi og byggt sig síðan 

upp. Til að koma á fót uppbyggingarstefnu hlýtur að þurfa að breyta uppeldiskerfi 

skólans og heimilanna því að uppbyggingarkerfið byggist á því að fólk hafi 

sameiginlega sýn og geri samkomulag sín á milli um hvernig það vill leysa úr 

málum sem upp koma. Kerfið byggist líka á að gerðir séu félagssamningar og 

skólasáttmálar og að ákvarðanir séu teknar eftir umræður en ekki 

atkvæðagreiðslu. Börnin taka líka þátt í að setja inn setningar í samningana. Til að 

stuðla að farsælum árangri í uppbyggingarkerfi er mikilvægt að bæði kennarar og 

foreldrar standi saman því að erfitt er að koma á uppbyggingarstefnu í skóla ef 

skólastjórnendur styðja ekki hugmyndina. (Gossen, 2002) 

 

Einn af máttarstólpum uppbyggingarstefnunnar er að gæta þess að skólaumhverfið 

sé jákvætt og að skynjun og viðhorf kennara til barnanna sé þess eðlis að þeir geti 

nálgast þau þegar þau eiga í erfiðleikum, geti sýnt þeim skilning og væntumþykju. 

Til þess að svo geti orðið þurfa kennarar að gefa sér tíma til að kynnast 

nemendum. Uppbygging sjálfsaga byggist líka á því að skapa aðstæður fyrir fólk 

þar sem það er öruggt með að skoða sjálft sig og tjá sig á hreinskilinn hátt við 

aðra. Slík uppbygging bætir þar af leiðandi og styrkir sambönd á milli fólks. 
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Fullorðnir jafnt sem börn ættu að ástunda þessa uppbyggingu því að hún er líkt og 

áður segir bót fyrir alla sem að henni standa. (Gossen, 2006). 

Þessa uppeldisstefnu studdust sálfræðingar Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar við á 

uppeldisnámskeiðum sem þeir héldu fyrir foreldra  í miðstöðinni haustið 2006 og 

vor 2007. (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2007). 

 

Þegar skoðaðar eru innlendar og erlendar rannsóknir á brottfalli nemenda í 

framhaldsskólum kemur í ljós að flest ungmenni sem detta úr skóla eiga það 

sameiginlegt að hafa minni tækifæri til meira náms sem og minni líkur á góðum 

atvinnumöguleikum. Brottfall úr framhaldsskólum er neikvætt fyrir samfélagið 

því að þjóðarbúskapur landsins líður fyrir það ef hlutfall ungmenna sem hætta 

námi á framhaldsskólastigi eykst. Skattatekjur samfélagsins lækka og kostnaður 

vegna ýmiskonar velferðarþjónustu eykst. (Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn 

Jónsson o.fl, 2003). 

 

Því hlýtur að mega leiða lyktum að því að það sé þjóðarhagur allra landsmanna 

bæði í nærsamfélaginu og samfélaginu í heild að standa saman og veita 

unglingum á efsta stigi grunnskóla heildrænan stuðning. Stuðning sem vonandi 

verður til þess að áhugi þeirra á framhaldsskólamenntun aukist og spornar þar 

með við brottfalli þeirra úr framhaldsskólanámi. Það er við hæfi að skoða í næstu 

köflum hvaða áhrif verkefnið Morgunhanar hefur á íbúa í nærsamfélagi 

vesturbæjar. Nánar tiltekið hvaða áhrif hafði það á þátttakendur verkefnisins sem 

voru nokkrir nemendur í Hagaskóla, foreldrar þeirra, kennarar og starfsfólk 

Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar. 

 

4. Morgunhanar 
Morgunhanaverkefnið hófst þann 13. nóvember 2006 og því lauk 30. maí 2007. 

Verkefnið var unnið í samvinnu Hagaskóla og Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar. 

Það er hugsað sem forvarnarúrræði gegn brottfalli nemenda og lélegrar 

skólasóknar. Hugmyndafræði verkefnisins byggist að mestu á þeim kenningum 

sem kynntar voru í kafla 1 um nærsamfélagið. Sérstaklega kemur kenning Robert 

Putnam um félagslegan auð inn í uppbyggingu þess.  
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4.1 Hvernig verkefnið fór af stað 

Í samráði og samvinnu við skólayfirvöld Hagaskóla var ákveðið að 

þjónustumiðstöðin Vesturgarður og útibú hennar Aflagrandi myndu útvega til 

verkefnisins starfsmann sem er svokallaður stuðningsráðgjafi, bifreið og farsíma. 

Hlutverk stuðningsráðgjafans var að vekja þá nemendur Hagaskóla sem voru í 

brottfallshættu úr skólanum sökum lélegrar skólasóknar. Meginhlutverk 

stuðningsráðgjafa var að hringja kl. 07:30 á morgnana heim til þátttakenda sem 

búið var að velja/bjóða inn í verkefnið. Síðan höfðu þátttakendurnir val um hvort 

þeir vildu koma sér sjálfir í skólann eða láta sækja sig á sjálfrennireið sem 

stuðningsráðgjafinn ók. 

 

4.2 Starfsferli verkefnisins 

Þegar nýir þátttakendur hófu inngöngu í Morgunhanaverkefnið var það 

námsráðgjafi Hagaskóla sem boðaði foreldra og þátttakendur í sameiginlegt 

viðtal. Í viðtalinu útskýrði hann verkefnið fyrir þeim og bauð þeim því næst að 

taka þátt. Lagt var upp með að stuðningsráðgjafi þjónustumiðstöðvarinnar hefði 

samband við börnin frá klukkan 07:30-08:30 á hverjum virkum degi eins og þörf 

var á til að koma þeim í skólann innan áðurgreindra tímamarka. Stuðningsráðgjafi 

sendi svo daglega tölvupóst til allra fagaðila sem tengdust þátttakendum, s.s. 

námsráðgjafa Hagaskóla, sálfræðings og félagsráðgjafa Þjónustumiðstöðvar 

vesturbæjar. Einnig sá hann um að rita dagál og vista í tölvuskjali sem ber heitið 

Morgunhanar og er staðsett í gagnabanka þjónustumiðstöðvarinnar.  

Meðan á verkefninu stóð voru haldnir reglulegir fundir einu sinni í mánuði. Á 

fundina mættu námsráðgjafi Hagaskóla, sálfræðingur og stuðningsráðgjafi 

þjónustumiðstöðvarinnar. Á fundunum var farið yfir stöðu skjólstæðinga og 

fjölskyldumál og stuðningsmál sem tengdust verkefninu. Þá var einnig gert 

reglulegt endurmat á gengi þátttakenda samhliða því að skoða hvort mæting þeirra 

hefði skánað eða versnað. Í endurmatinu var tekin ákvörðun um hvort úrræðið 

gagnaðist þátttakendum og metið hvort æskilegt væri að þeir yrðu áfram í 

verkefninu eða hvort þeim gengi orðið það vel að hægt væri að útskrifa þá.  

Þrjú dæmi voru þess eðlis að útskrifa varð þátttakendur út úr verkefninu þar sem 

úrræðið virtist ekki nýtast þeim sem skyldi. Í tveimur af þeim tilvikum tóku 

félagsráðgjafar Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar og Barnavernd Reykjavíkur málin 
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að sér. Í einu tilviki brá foreldri á það ráð að taka barnið úr skólanum og láta það 

læra heima en taka vormisserisprófin í skólanum.  

Á tímabilinu október 2006 – maí 2007 tóku samtals 10 nemendur þátt í 

Morgunhanaverkefninu. Þar af voru tvær stúlkur og átta drengir. Aðeins einn 

þátttakandi tók þátt í verkefninu frá upphafi til enda, aðrir í skemmri tíma. Það er 

við hæfi að skoða því næst rannsókn sem undirrituð gerði á nokkrum 

þátttakendum til að mæla árangur og niðurstöður úr verkefninu. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningar voru lagðar fyrir þátttakendur rannsóknarinnar: 

 

Rannsóknarspurning 1. 

Hefur þátttaka ungmenna sem tóku þátt í Morgunhanaverkefninu þau áhrif að 

skólamæting þeirra verður betri eða verri? 

 

Rannsóknarspurning 2. 

Hefur þátttaka unglinganna í Morgunhanaverkefninu haft jákvæð eða neikvæð 

áhrif á samskipti foreldra og barna þeirra? 

  

Rannsóknarspurning 3. 

Hefur þátttaka unglinga í Morgunhanaverkefninu eflt samskipti á milli 

námsráðgjafa, þátttakenda og foreldra þátttakenda sem og samvinnu námsráðgjafa 

við Þjónustumiðstöð vesturbæjar? 

 

5. Aðferð 
Hér verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem rannsóknin byggir á. Farið 

verður yfir val á rannsóknaraðferð, greiningu gagna og úrvinnslu þeirra. Þá verður 

fjallað um þátttakendur í rannsókninni, mælitæki tilgreind og að lokum er greint 

frá hvernig framkvæmdin tókst til. 

 

Til að mæla árangur þeirra sem tóku þátt í Morgunhanaverkefninu varð 

niðurstaðan hjá undirritaðri sú að rannsaka skólamætingu fyrir og eftir verkefnið 

hjá þremur unglingum sem voru þátttakendur. Ástæðan fyrir vali á einungis 

þremur unglingum er sú að of viðamikið hefði verið að rannsaka og taka viðtöl 

við alla unglingana sem tóku þátt í Morgunhanaverkefninu því að 
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rannsóknaraðferðin sem varð fyrir valinu var eigindleg og því ekki æskilegt að 

hafa úrtak rannsóknarinnar meira en í mesta lagi sjö þátttakendur. Skoðuð var 

forsaga þeirra frá sjónarhorni foreldra. Viðtöl voru tekin við ungmennin, foreldra 

þeirra og námsráðgjafa Hagaskóla sem vann hvað mest með starfsmönnum 

Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar.  

 

5.1 Þátttakendur 

Þátttakendurnir sem voru valdir í viðtölin voru allir í 10. bekk í Hagaskóla. Það 

var gert af ásettu ráði til að leitast við að meta hvort þeir eigi eitthvað fleira en 

lélega skólamætingu sameiginlegt.  

 

Þá voru einnig tekin viðtöl við foreldra til að kanna hvernig baklandi unglinganna 

væri háttað, hvort samskiptamynstur milli foreldra og barna þeirra væri svipað og 

annarra þátttakenda í úrtakinu, hvaða áhrif þátttaka ungmenna í verkefninu hafði á 

líðan foreldra og hvað þeim fannst um samskipti og samstarf á milli sín, 

Hagaskóla og Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar.  

 

Til að gæta að persónuvernd þátttakenda og stuðla að friðhelgi einkalífsins er 

fyllstu nafnleyndar gætt, allir þátttakendur samþykktu að taka þátt í rannsókninni 

og haft var samband við Persónuvernd til að gulltryggja að reglum um 

þagnarskyldu í allri vinnslugerð rannsóknarinnar væri fylgt á réttan hátt. 

Ungmennin voru ein stúlka og tveir strákar, öll fædd árið 1991. Þau eru í 

niðurstöðukafla viðtalanna nefndir ungmenni A, B og C, ungmenni A er kvenkyns 

en hinir eins og áður segir karlkyns. Þátttakendur í hópi foreldra voru allir konur 

og áttu það sammerkt að vera einstæðar, ekki verða gefin upp fæðingarár þeirra. Í 

niðurstöðukafla eru foreldrarnir nefndir með bókstöfum líkt og ungmennin, A, B 

og C. Ungmenni A er barn foreldris sem hefur dulnefnið A o.s.frv. Einn 

námsráðgjafi frá Hagaskóla tók þátt í rannsókninni og var hann kvenkyns. Er hún 

einfaldlega nefnd námsráðgjafi í niðurstöðukafla. Tilgangurinn með því að taka 

viðtal við hana er einkanlega sá að fá betri yfirsýn yfir framgang verkefnisins, sýn 

skólans á nemendur, foreldra og á samstarf hans við Þjónustumiðstöð vesturbæjar. 

Einnig að fá fram hvort skólinn vilji halda áfram samstarfi í þessu verkefni og 

hvort ástæða sé til að skoða breytingar og betrumbætur á því. 
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Til að átta sig betur á ungmennunum sem tóku þátt í verkefninu og gerð var 

rannsókn á, er vert að skoða forsögu þeirra lítillega. Til dæmis hvaða félagslegar 

aðstæður þeir búa við, hvort greining þeirra eigi sér langa sögu. Hvort þau séu 

vinamörg eða vinafá. Hvort þau hafi fengið fjölskyldu- og ráðgjafastuðning frá 

Þjónustumiðstöð vesturbæjar í gegnum tíðina. Hvort samstarf við grunnskóla hafi 

verið gott í gegnum árin. Neðangreindar upplýsingar eru unnar upp úr 

símaviðtölum sem tekin voru við foreldra A, B og C á tímabilinu júní-ágúst 2007. 

Þess ber að geta að allir foreldrarnir gáfu auðfúslega leyfi sitt fyrir sögunum gegn 

því að þær myndu geta nýst framtíðarþátttakendum verkefnisins, starfsfólkinu í 

Þjónustumiðstöð vesturbæjar og síðast en ekki síst starfsfólki Hagaskóla. 

 

5.1.1 Unglingur A, kvk 

Hún býr með móður sinni og eldri bróður. Faðir er búsettur erlendis, samskipti 

milli hennar og föður hafa verið lítil og hefur það lagst illa í hana. Hún hefur 

heimsótt föður að sumri til síðastliðin tvö ár og er ánægð með það. Hún hefur 

fengið sálfræðiþjónustu skóla alveg frá því í öðrum bekk vegna 

hegðunarörðugleika, bæði heima og í skóla. Hefur hún átt í félagslegum 

erfiðleikum, á fáa vini, helst illa á vinum. Hún hefur verið í starfstengdu námi. 

Fékk fyrst greiningu árið 2000 vegna mikils kvíða og depurðar, hefur verið greind 

með sjálfsskaðandi hegðun, athyglisbrest, hvatvísi, ofvirkni og námsörðugleika. 

Unglingsárin virtust fara illa í hana og kom það niður á einkunnum. 

Endurgreining árið 2006 staðfesti fyrri greiningu, töluverðan tilfinninga- og 

hegðunarvanda. Hún hefur fengið þjónustu og stuðning frá Vesturgarði frá árinu 

2000 og er einnig undir eftirliti geðlæknis. Hún hefur líka fengið töluverðan 

stuðning í skóla. Á vormisseri 2007 voru vikulegir fundir uppi í skóla með henni, 

móður, námsráðgjafa og sálfræðingi Vesturgarðs sem sat þó ekki alla fundina. 

Hún hafði hætt að taka lyfin og sýndi á þessum tíma mikla vanlíðan. Til að koma 

henni til aðstoðar var ákveðið að fara í samstarf við hana. Námsráðgjafi og 

hjúkrunarfræðingur Hagaskóla ásamt sálfræðingi Vesturgarðs komu að því 

samstarfi og buðu henni að taka þátt í Morgunhanaverkefninu í byrjun febrúar 

2007. Á þessum tíma var mætingareinkunn hennar komin niður í 1 og hegðun 

nokkuð erfið í skóla. (Munnleg heimild foreldri A, 2007) 
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5.1.2 Unglingur B, kk 

Foreldrar hans skildu þegar hann var á leikskólaaldri, faðir hefur átt við 

áfengisvanda að stríða sem og neyslu annarra vímuefna og situr nú í fangelsi. 

Hann hefur haft miklar væntingar til föður síns enda kynntist hann ofbeldishlið 

hans ekki mikið í æsku. Móðir á við alvarlegan og sjaldgæfan sjúkdóm að stríða 

og hafa veikindi hennar litað heimilislífið. Hann kom fyrst í greiningu árið 2006, 

var sendur í sálfræðigreiningu vegna slakrar mætingar í skóla og móður grunaði 

að hann ætti við talna/stærðfræðiörðugleika að stríða. Niðurstaða greiningar 

sálfræðings staðfesti grun móður um talnablindu sem og mjög slaka 

einbeitingarfærni. Hann hefur ávallt verið félagslega sterkur og er vinamargur. 

Hann býr með móður sinni og tveimur eldri bræðrum. Má segja að þrátt fyrir 

nokkuð erfiðar fjölskylduaðstæður hafi afstaða fjölskyldunnar til erfiðleika sinna 

verið mjög skynsamleg og heilbrigð. Honum hefur aldrei liðið vel námslega í 

skóla. Fyrir veikindi móður gat hún stutt hann við heimalærdóm sem og mætingu. 

Í 10. bekk fór mjög fljótlega að bera á ákaflega slæmri mætingu. Samfara 

greiningarvinnu sálfræðings var honum í október árið 2006 boðið að taka þátt í 

Morgunhanaverkefninu. (Munnleg heimild foreldri B, 2007) 

 

5.1.3 Unglingur C, kk 

Foreldrar slitu samvistum fyrir níu árum og býr faðir erlendis. Móðir og sonur búa 

saman. Þau mæðgin leita fyrst í Vesturgarð árið 2003 vegna hegðunarvanda sonar. 

Í kjölfarið fékk hann persónulegan ráðgjafa og móðir uppeldislega ráðgjöf. Eftir 

það virtist ganga vel heima og í skóla þar til árið 2006. Um vorið 2006 kom 

bráðatilvísun til sálfræðings Vesturgarðs frá Hagaskóla vegna lélegrar mætingar 

og hegðunarvanda. Móðir afþakkaði stuðning frá Vesturgarði og greiddi sjálf fyrir 

persónulegan ráðgjafa fyrir son sinn. Haustið 2006 fór sonur hennar fljótlega að 

mæta mjög illa. Skóli tilkynnir málið til barnaverndar og í kjölfar þess leitaði 

móðir aðstoðar hjá sálfræðingi Vesturgarðs. Voru nokkur úrræði reynd, s.s. 

stuðningur í skóla, kennsluráðgjafi kom inn í skólann, sérkennsla í stærðfræði og 

gekk það mjög vel. Hann byrjaði síðan í Morgunhanaverkefninu í október 2006. Í 

upphafi gekk honum vel og mætti vel. Innskot sálfræðings: „Á fundi með 

sálfræðingi og skólastjórnendum kvartar kennari yfir því að mætingar nemandans 

hafi batnað, hann sé óhæfur til að sitja í tímum og trufli kennslu mjög mikið.“ Á 
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svipuðum tíma ræðir nemandinn við sálfræðing um að hann upplifi sig mjög 

óvelkominn í skólann, hann mæti fordómum og sé fastur í hlutverki sem hann 

muni ekki losna úr meðan hann sé í Hagaskóla. Sálfræðingur gerir greiningu á 

honum, og sýna niðurstöður mikla óyrta námsörðugleika. Það skýrir ákveðinn 

hegðunarvanda hans sem og stærðfræðivanda. Kennsluráðgjafi kom að málum 

nemandans til að reyna að miðla málum og bæta samskiptin á milli hans og 

kennara skólans, en því miður tókst ekki að snúa málum á þann veg að hann fyndi 

sig velkominn í skólann. Í apríl 2007 var öllum inngripum hætt þar sem þau 

skiluðu engum árangri. Móðir valdi að taka son sinn úr skólanum fyrir samræmdu 

prófin og kenna honum sjálf heima. (Munnleg heimild foreldri C, 2007). 

 

5.2 Mælitæki 

Rannsóknin byggðist eingöngu á eigindlegri rannsóknaraðferð, þ.e. á viðtölum við 

þátttakendur. Hér var því um að ræða grunnrannsókn og vonandi hagnýta 

rannsókn þar sem í fyrsta lagi var kannað hvernig þátttakendur upplifðu 

Morgunhanaverkefnið og í öðru lagi var stefnt að því að nota niðurstöðurnar til að 

koma með tillögur að úrbótum varðandi áframhaldandi starfsemi verkefnisins. 

Með eigindlegri rannsóknaraðferð er leitast við að fá dýpri skilning á 

viðfangsefninu. (Taylor, J. Steven og Bogdan, Robert 1998). Rannsóknarsniðið 

var opið og sveigjanlegt. Form viðtalanna má flokka undir eigindlegt en hálfstýrt, 

það er að segja allir viðmælendur voru spurðir sömu spurninga. Spurningarnar 

voru þó flestar hafðar opnar í stað beinna sem gaf viðmælendum kost á að svara á 

opinskáan hátt en úrvinnsla viðtalanna byggist á svörum við spurningalistanum. 

Stuðst var við spurningalista (sjá viðauka I-VII) í viðtalsrannsókninni. Spurningar 

voru opnar en leitast var eftir svörum við öllum spurningum í listanum. 

Þátttakendur voru til að mynda spurðir hvort að með þátttöku í 

Morgunhanaverkefninu hefði þeim farið að ganga betur eða verr í náminu, hvort 

þeir hefðu sett sér einhver markmið, hvort þeir væru með einhverjar greiningar 

eða sjúkdóma. Hvort samskipti þeirra við kennara, námsráðgjafa, foreldra og 

starfsfólk Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar væru góð eða slæm og hvort félagslíf 

þeirra hefði skánað með aukinni skólasókn. 
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Allir foreldrar voru spurðir að sjö beinum spurningum sem viðkomu 

Morgunhanaverkefninu. Það var gert til að reyna að ná fram skýrari mynd af 

árangri og starfsemi verkefnisins í heild. (Ath. Hægt er að sjá beinu spurningarnar 

í heild sinni í fylgiskjali II á bls. IV). Að endingu voru allir viðmælendur spurðir 

hvort þeir sæju þörf á áframhaldandi starfsemi Morgunhanaverkefnisins. Þeir voru 

líka spurðir hvort þeir myndu vilja gera breytingar og betrumbætur á verkefninu. 

Segulbandstæki var notað til að taka viðtölin upp og klukka til að tímasetja þau. 

 

5.3 Framkvæmd 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 13. júní – 31. júlí 2007. Viðtölin voru frá 37 

mínútum og upp í 107 mínútur, að meðaltali rúmar 50 mínútur. Þess ber að geta 

að nokkuð algent var að eftir að viðtalinu lauk héldi umræðan áfram óformlega í 

nokkurn tíma og reyndist sumum þátttakendum auðveldara að tjá sig eftir að 

slökkt var á upptökutækinu. Aðstæður í viðtölum voru góðar, þær fóru fram heima 

í eldhúsi hjá rannsakanda og rannsakandi eða viðmælendur urðu ekki fyrir 

truflunum meðan á viðtölunum stóð, enda þess gætt að slökkt væri á öllum 

farsímum. Viðtölin voru öll hljóðrituð á upptökutæki og síðan vélrituð. Þar næst 

voru þau kóðuð til að lesa úr þeim niðurstöður áðurgreindra rannsóknarspurninga. 

Viðtölin voru að meðaltali 4 bls. á lengd, það stysta 4 bls. en það lengsta 6 bls. 

 

6. Niðurstöður  
Við greiningu á niðurstöðum úr viðtölum við þátttakendur rannsóknarinnar er 

leitast við að draga fram svör við þeim þremur rannsóknarspurningum sem lagðar 

voru fram. Svörunum er skipt í þrjá undirkafla og hver kafli inniheldur nánari 

umfjöllun og skýringar á svörum við hverri rannsóknarspurningu fyrir sig. 

 

6.1 Niðurstaða: Ungmenni A, B og C 

Niðurstöður úr viðtölum við unglingana þrjá miðast við samantekt úr samtals 26 

spurningum sem fyrir þá voru lagðar. Þegar þeir voru spurðir af hverju þeir tóku 

þátt í Morgunhanaverkefninu svöruðu þeir allir eins, þ.e. mætingareinkunn þeirra 

var komin niður í 1. Svör allra viðmælenda við spurningunni um hvaða markmið 

þeir settu sér með þátttöku í verkefninu voru líka á einn veg, allir einsettu sér að 
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bæta mætinguna og samhliða því hækka mætingareinkunn. Þegar viðmælendur 

voru spurðir hvort mætingareinkunn þeirra hefði skánað á þátttökutímabilinu var 

svarið jákvætt. Hins vegar má benda á að viðmælandi C hætti í verkefninu eftir 

fjögurra mánaða þátttöku þar sem þættir innan skólans höfðu neikvæð áhrif á 

líðan hans, nánar verður fjallað um þá þætti í kafla 6.2 á bls. 27. Í kjölfarið tók 

móðir hans hann úr skólanum og ákvað að kenna honum sjálf heima. Hinir tveir 

mættu betur út skólaárið og ungmenni A útskrifaðist með 9 í mætingareinkunn og 

ungmenni B með 8. Ungmenni A og B fóru í kjölfar betri mætingar að sýna 

skólanáminu meiri áhuga. Þau settu sér sem sagt öll það markmið að bæta 

mætingu og eins og fram hefur komið stóðst það markmið hjá ungmenni A og B 

en mistókst hjá ungmenni C. 

 

Öll ungmennin reyndust vera með greiningu. Ungmenni A er greint með 

þunglyndi, ungmenni B með talnablindu og athyglisbrest og ungmenni C er með 

óyrta námsörðugleika. Þegar ungmennin voru spurð hvernig þeim þætti framkoma 

og samskipti námsráðgjafa gagnvart þeim fengust mismunandi svör. Ungmenni A 

sagðist vera ánægt með bæði framkomu námsráðgjafa og samskipti við hann. 

Ungmenni B sagðist vera ánægður með kvenkynsráðgjafa en vildi koma á 

framfæri þótt það væri ekki inni í spurningalistanum að karlkynsráðgjafi 

Hagaskóla hefði sýnt sér ókurteisi og óvirðingu í flesta staði. Ungmenni C sagðist 

ekki muna hvernig samskipti hans og námsráðgjafans voru. Hins vegar vill 

ungmenni C koma því á framfæri að kennarar Hagaskóla sýndu honum mikla 

óvirðingu og fann viðkomandi fyrir miklum fordómum og óvelvild frá þeim í sinn 

garð. 

 

Bæði ungmenni A og B sögðu að betri mæting í skólann hafi ekki haft áhrif á 

félagslíf þeirra innan skólans. Hins vegar sagði ungmenni C að félagslíf sitt innan 

skólans hefði aukist með meiri viðveru í skólanum. Öll ungmennin voru sammála 

um að samskipti þeirra við foreldra sína hafi verið óbreytt þrátt fyrir þátttöku í 

verkefninu. 

 

Námslega áttu þau öll sameiginlegt að ganga illa í stærðfræði a.m.k. í 10. bekk, 

hins vegar sögðu B og C að þeim gengi vel í ensku en A sagðist ganga nokkuð vel 

í öllum öðrum fögum. Ekkert þeirra stundar íþróttir en öll eiga þau sér áhugamál. 
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A hefur gaman af söng, dansi, hestum, steinasöfnun og andlegum málefnum. B 

hefur gaman af tónlist og að teikna. C hefur gaman af tónlist, spila póker, horfa á 

bíómyndir og spila golf. A og C segjast gera mikið með fjölskyldunni en B segist 

gera lítið með fjölskyldunni, þau borði til dæmis ekki oft saman sem A og B gera 

hins vegar reglulega.  

 

Ungmenni B var lengst í Morgunhanaverkefninu eða samtals sex mánuði og tvær 

vikur. C var í fjóra mánuði og A var í þrjá og hálfan mánuð. Þegar ungmennin 

voru að lokum spurð hvort þau vildu að verkefnið héldi áfram í framtíðinni og 

eins hvort þau vildu koma einhverjum athugasemdum um breytingar eða 

betrumbætur á framfæri til Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar og Hagaskóla, 

svöruðu þau ólíkt. A sagði að fólk ætti einfaldlega að halda í jákvæðnina, þá 

kæmist það áfram. B sagðist vilja koma á framfæri til skólans, sérstaklega 

karlkynsnámsráðgjafa, að fólk geti alltaf breyst. B biður námsráðgjafann um að 

líta fólk ekki alltaf sömu augum heldur gefa því tækifæri. B finnst að 

Þjónustumiðstöð vesturbæjar ætti að halda verkefninu áfram. C vildi koma á 

framfæri að sér finnist að kennarar Hagaskóla eigi ekki að dæma nemendur á 

neikvæðan hátt og ekki að hafna þeim þegar þeir mæta ekki í skólann, heldur 

frekar að reyna að hjálpa þeim. C vildi ekki tjá sig um hvort 

Morgunhanaverkefnið ætti að halda áfram. Við úrvinnslu viðtalanna er 

niðurstaðan augljóslega sú að mæting þátttakenda verkefnsins varð betri meðan á 

þátttöku þeirra í verkefninu stóð og skólaeinkunn þeirra hækkaði í kjölfarið. 

Það er gaman að geta þess að eftir skyldunámið ákváðu öll ungmennin að fara í 

framhaldsnám. 

 

6.2 Niðurstaða: Foreldrar A, B og C 

Niðurstöður úr viðtölum er tekin voru við foreldrana þrjá, sem hafa eins og áður 

segir dulnefnin A, B og C, voru á margan hátt líkar, sérstaklega þegar beinar 

spurningar voru skoðaðar. Þar voru allir sammála um að samstarfið við 

Morgunhanann var gott. Samstarf A, B og C við sálfræðing Þjónustumiðstöðvar 

vesturbæjar var líka gott. Þeim fannst ekkert neikvætt vera í samstarfi og 

samskiptum sínum við starfsfólk Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar. Þegar spurt var 

hvort samstarf við námsráðgjafa Hagaskóla hafi verið gott svöruðu foreldrar A og 
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B játandi en A vildi bæta því við að námsráðgjafi mætti sýna meiri eftirfylgni. 

Foreldri C sagði samskipti undanfarin ár hafa verið góð en neikvæð síðasta 

skólaárið. C segir það mestmegnis stafa af nýjum námsráðgjafa sem ekki hafi 

kynnt sér samstarf milli foreldris og skóla undanfarin tvö skólaár. Þar af leiðandi 

kom upp óþarfa misklíð og í kjölfarið óþægileg samskipti þeirra á milli. Það hafi 

hins vegar verið leyst með milligöngu sálfræðingsins í Þjónustumiðstöð 

vesturbæjar. Þá vill C að það komi fram að barnið missti aldrei áhugann á 

verkefninu. Hins vegar fékk það ekki góðar móttökur í skólanum og það hafi gert 

barnið afhuga skólasókn almennt. Þegar foreldrar voru spurðir hvort verkefnið 

hefði haft jákvæð eða neikvæð áhrif á samskipti þeirra og barnsins sögðu A og B 

það engu hafa breytt en C sagði það hafa breytt miklu á jákvæða vegu. Með 

þátttöku í verkefninu losnaði C undan öllum þeim erfiðleikum og ágreiningi sem 

átti sér stað á morgnana á milli C og barnsins. 

 

Þegar foreldrarnir voru í lokin spurðir hvort úrræði eins og Morgunhanaverkefnið 

ætti að vera áfram og hvort þeir vildu sjá einhverjar viðbætur eða þróun, stóð ekki 

á svörum þeirra. A sagðist myndu vilja sjá svona verkefni áfram, vafalaust mætti 

þróa það eitthvað en kom ekki með tillögu þess efnis. B sagði að verkefnið ætti 

tvímælalaust að vera til áfram. Það væri ómetanlegur stuðningur fyrir foreldra, 

sérstaklega þá sem eru veikir, t.d. öryrkjar, og þurfa á aukastuðningi að halda. C 

sagði að verkefnið ætti að halda áfram, það mætti þróa það til dæmis á þá vegu að 

sameina leiðbeinanda nemenda við skólann og Morgunhanaverkefnið. Einnig 

finnst C að Þjónustumiðstöð vesturbæjar megi koma enn meira inn í skólakerfið 

heldur en nú er. Það er vert að benda á niðurstöðu rannsóknarspurningarinnar: 

„Hefur þátttaka unglinganna í Morgunhanaverkefninu haft jákvæð eða neikvæð 

áhrif á samskipti foreldra og barna þeirra?“ Tveir af þremur þátttakendum svöruðu 

að þátttaka fjölskyldunnar í verkefninu hafi ekki breytt neinu í samskiptum 

foreldra og barna. Einn þátttakandi sagði að með þátttöku í verkefninu hefðu 

samskiptin á milli sín og barnsins batnað. 

 

6.3 Niðurstaða: Námsráðgjafi 

Í viðtali við námsráðgjafa Hagaskóla komu ýmsar áhugaverðar niðurstöður í ljós. 

Fyrir það fyrsta fannst henni samstarfið sem hún átti við unglinga, foreldra og 
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starfsfólk Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar ganga vel fyrir sig. Henni þótti þó 

mega bæta samstarf milli foreldra og skóla með því að hafa námsráðgjafa í fullu 

starfi sem ætti þá auðvelt með að vera sértækur sambandsaðili innan skólans. Þess 

má geta að viðmælandi er eingöngu í 40% starfi í Hagaskóla. Námsráðgjafinn 

sagði að hjá sumum þátttakendum hefði orðið jákvætt brottfall, þ.e.a.s. þau gátu 

farið að bera sjálf ábyrgð á því að mæta í skólann og fjölskyldan hafði líka fengið 

þann stuðning sem til þurfti til að koma skólasókn í samt lag. Einnig var um 

neikvætt brottfall að ræða úr verkefninu. Í þeim tilvikum virtist fjölskyldan ekki 

nægilega sterk til að geta stutt við bakið á börnunum. 

 

Námsráðgjafinn vildi meina að skólasókn flestra þátttakenda hefði batnað en þurft 

hefði meiri stuðning til að fylgja þeim eftir og jákvæðni allra sem tengjast barninu 

til að styðja það í eigin breytingarferli. Námsráðgjafinn sá lausn á þessu máli. Í 

svona tilfellum hefði getað komið sér vel að vera líka í samráði við félagsráðgjafa, 

ekki bara sálfræðing Þjónustumiðstöðvar Vesturgarðs. Það hefði líka hjálpað ef 

allir kennarar skólans hefðu sýnt verkefninu jákvætt viðhorf en það bar við að 

sumir tóku verkefnið ekki alvarlega. Slíkt viðhorf skilar sér ávallt neikvætt út í 

umhverfið. Að lokum vildi hún koma því á framfæri til Þjónustumiðstöðvar 

vesturbæjar og Hagaskóla að þessar stofnanir hafi sýnt kjark og hugrekki til að 

þora að fara aðrar leiðir og náð góðum árangri. Í svona verkefni þarf vissa mýkt í 

samskiptum og máli skiptir að starfsmennirnir séu með hjartað í starfinu. Síðast en 

ekki síst er mikilvægt að vera tilbúin til að breyta og fara aðrar leiðir heldur en 

hinar hefðbundnu.  

 

Við rannsóknarspurningunni „Hefur þátttaka unglinga í Morgunhanaverkefninu 

eflt samskipti á milli námsráðgjafa, þátttakenda, foreldra þátttakenda sem og 

samvinnu námsráðgjafa við Þjónustumiðstöð vesturbæjar?“ er ekki einhlítt svar. 

Til að mynda finnst námsráðgjafa að bæta mætti samskipti milli skóla og foreldra 

með því að hafa t.d. starfsmann innan skólans í 100% starfshlutfalli í stað 40%. 

Ekki kemur beint fram í niðurstöðum hvort samskipti námsráðgjafa og 

þátttakenda hafi eflst en ráðgjafinn kemur þó inn á að henni hafi þótt þau 

samskipti sem hún átti við unglinga, foreldra og starfsmenn Þjónustumiðstöð 

vesturbæjar vera góð og auðveld. Þá kemur einnig fram að námsráðgjafa finnst að 

efla mætti samskipti félagsráðgjafa þjónustumiðstöðvarinnar og þátttakenda. 
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7. Umræða 
Þegar hagnýtt gildi Morgunhanaverkefnisins er kannað, er vert að taka 

niðurstöður úr rannsókn undirritaðrar inn í umræðuna til að sjá þær í sem 

gagnlegustu ljósi. Eins og áður segir kom í ljós að skólamæting þátttakenda 

verkefnisins skánaði við að taka þátt í verkefninu og jafnframt jókst áhugi þeirra á 

námi. Þá náðu þátttakendur A og B einnig markmiði sínu sem var að bæta 

skólasóknina. Niðurstaða á þátttakanda C er ekki marktæk þar sem hann varð að 

hætta í verkefninu sökum ýmissa þátta er tengjast vinnubrögðum starfsfólks 

Hagaskóla. Má þar nefna lélegra samvinnu kennara við C. Virðist 

uppbyggingarstarf skólans við C ekki hafa verið notað seinni hluta skólamisseris 

sem gerði það að verkum að móðir C ákvað að taka hann úr skólanum og kenna 

honum þess í stað heima. Styður sálfræðingur Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar 

vitnisburð móður og barns. Þá kom einnig til inngripa skólaráðgjafa 

Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar sem skilaði sínum starfsþætti til skólans en 

skólinn virtist hunsa niðurstöður skólaráðgjafa. Þar af leiðir má segja að frásögn 

þessi hafi aukið trúanlegt gildi og þykir ljóst að skólinn er í þessu tilfelli að 

bregðast nemandanum og fjölskyldu hans. Þá má spyrja sig: „Mun Hagaskóli ná 

farsælum árangri í framtíðinni í uppbyggingarkerfi sem byggist á að bæði 

kennarar og foreldrar standi saman ef skólastjórnendur styðja ekki hugmyndina?“ 

 

Til að jákvæður stuðningur geti orðið arðbær þarf skynjun og viðhorf kennara til 

unglinga að vera þess eðlis að þeir geti nálgast ungmenni þegar þau eiga í 

erfiðleikum, geti sýnt þeim skilning og væntumþykju. Þá ber einnig að undirstrika 

að A er eini kvenkyns þátttakandi í úrtaki ungmennanna. Athyglisvert er að sjá að 

þátttakandi A virtist ekki finna fyrir neikvæðu viðhorfi í sinn garð frá skólanum á 

meðan bæði B og C vilja taka sérstaklega fram að þeir hafi fundið fyrir gríðarlegu 

neikvæðu viðhorfi frá skólanum í sinn garð. Í kjölfarið má velta fyrir sér 

niðurstöðum ýmissa rannsókna sem fjallað var um í kafla 3 þar sem augljóst er að 

drengir sem finna fyrir vanlíðan í skóla eru mun fleiri en stúlkur. Vekur þessi 

niðurstaða upp aftur upp þá spurningu hjá undirritaðri: „Af hverju líður drengjum 

verr en stúlkum í skólanum?“ Má vera að það sé vegna þess að fleiri kvenkyns 

fyrirmyndir heldur en karlkyns eru í skólanum? Eða getur verið að mismunandi 

viðhorf starfsfólk skólans til kynjanna ráði hér för? Sé um mismunandi viðhorf 
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starfsfólks til kynjanna að ræða leyfir það sér ef til vill að sýna strangara viðmót 

og hegðun við drengi? 

 

Í viðtölum við unglingana kemur það klárlega fram að það verður að hlusta á þá 

og bera virðingu fyrir þeim. Því niðurstöður úr Morgunhanaverkefninu sýna að 

unglingar sem eru komnir með mjög slæma mætingareinkunn geta með smávegis 

aðstoð tekið sig á, bætt mætingu, nám og staðið sig vel. Kannski varð hin jákvæða 

hvatning til þess að þau ákváðu öll að fara í framhaldsnám eftir skyldunámið. 

 

Þá er vert að skoða samskipti foreldra og ungmenna sem voru þátttakendur í 

rannsókn Morgunhanaverkefnisins. Spurt var í rannsóknarspurningu hvort 

verkefnið hefði haft jákvæð eða neikvæð áhrif á samskipti foreldra og barna. 

Foreldrar A og B sögðu að samskipti þeirra við börnin sín hefðu ekki breyst neitt 

með þátttöku í verkefninu. Hins vegar sagði foreldri C að samskiptin hefðu breyst 

til hins betra. Þá má velta fyrir sér til samanburðar niðurstöðum úr íslenskri 

rannsókn sem gerð var árið 2003 og sagt var frá í kafla 3. Þar kom fram að um 

helmingur þeirra nemenda sem líður illa í 8.-10. bekk grunnskóla segist eiga 

auðvelt með að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum. Út frá þessu 

sjónarhorni þar sem samskipti á milli foreldra og barna virðast góð miðað við 

tilsvör viðmælenda veltir undirrituð fyrir sér hvar rót vandans liggur hjá 

ungmennunum. Liggur hún í því að þeim líður illa í skólanum vegna ónægilegs 

stuðnings starfsmanna? Er þörf á meiri stuðningi og úrræðum frá nærsamfélaginu 

t.d. frá Þjónustumiðstöð vesturbæjar? Svörin við þessum spurningum virðast ekki 

liggja beint við og kalla í raun á nánari athuganir og rannsóknir að mati 

undirritaðrar. 

 

Þegar spurt er hvort samskipti námsráðgjafa Hagaskóla við þátttakendur 

verkefnisins sem og starfsfólk Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar hafi eflst kemur í 

raun fram galli eða ófullnægjandi vinnubrögð rannsakandans því að ekki er hægt 

að sjá skýra niðurstöðu við spurningunni. Þó kemur fram að námsráðgjafi telur að 

samskipti milli sín og allra þátttakenda verkefnsins hafi verið góð. Hún vill líka 

taka fram að í þeim tilvikum þar sem um neikvætt brottfall var að ræða út úr 

verkefninu virtist fjölskyldan ekki nægilega sterk. Í þeim tilvikum hefði verið gott 

að félagsráðgjafi Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar hefði getað eflt samskiptin við 
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þær fjölskyldur og veitt þeim þar með betri stuðning. Hér skiptir jákvæð 

uppbygging og samstaða gríðarlegu máli því að hún getur auðveldlega bætt og 

styrkt sambönd á milli foreldra og barna sem og nærsamfélagsins í heild. 

 

7.1 Hversu hagnýt er rannsóknin? 

Það er athyglisvert að sjá að verkefnið Morgunhanar skuli í raun hafa jákvæð áhrif 

á árangursríkan hátt á nærsamfélagið. Það má vissulega nota þessa rannsókn til að 

styðjast við og bæta fyrir framtíðarstarfsemi verkefnisins. Einnig verður stefnt á 

að nota niðurstöður úr henni í kynningar- og fræðsluefni sem fyrirhugað er að búa 

til og koma í dreifingu í byrjun september næstkomandi. Verður kynningin í 

fyrirlestrarformi og útbúinn lítill bæklingur þar sem fjallað er um starfsemi 

verkefnisins. Má geta þess að aðrar þjónustumiðstöðvar í Reykjavík hafa óskað 

eftir þessu kynningar- og fræðsluefni og hafa sýnt áhuga á að taka upp samskonar 

verkefni í sínum íbúahverfum. 

 

7.1.1 Gallar  

Megingallar á rannsókninni felast í því hversu fáir þátttakendur eru í úrtaki 

hennar. Þá verður líka að teljast galli að ekki eru til samanburðargögn um efnið 

þar sem þetta er frumkvöðlaverkefni. 

 

7.1.2 Framtíðin 

Það er frábært að sjá hvernig aðilar innan hverfisins geta unnið vel saman (í 

nærsamfélaginu). Það má velta fyrir sér hvort ekki sé mikilvægt að nota þetta 

góða samstarf í forvarnir eins og til dæmis gegn brottfalli ungmenna úr 

framhaldsskólum og bjóða upp á morgunhanaþjónustu fyrir framhaldsskólanema 

sem komnir eru með slaka mætingareinkunn. 
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8. Lokaorð 
Það er ánægjulegt að segja frá því að frumkvöðlaverkefnið Morgunhanar mun 

verða áfram starfrækt í vetur og í víðari starfsmynd. Um miðjan ágúst 2007 

samþykkti framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar að koma til móts 

við óskir og þarfir íbúanna en þeir óskuðu eftir að verkefnið myndi þjóna 

unglingum sem eru að hefja nám í framhaldsskóla. Verkefnið er því augljóslega 

vaxandi og í stöðugri þróun sem helst í hendur við samþættingu og samvinnu við 

íbúa vesturbæjar. 
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