
I 

Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal I 

Viðtal við ungmenni  

1. Afhverju fórstu í morgunhanaverkefnið? 

2. Hvaða samkomulag gerðir þú við sjálfan þig, foreldra þína, 

Námsráðgjafann (í skólanum) og starfsmann þjónustumiðstöðvar 

Vesturbæjar? 

3. Hvaða markmið einsettir þú þér? 

4. Hvernig fannst þér ganga að vera þátttakandi í verkefninu? 

5. Batnaði skólamætingin? 

6. Hversu mikið? 

7. Í hvaða mætingareinkunn endaðir þú? 

8. Var eitthvað hjá þér sem fór að ganga betur í skólanum? Ef já hvað? 

9. Hafði þátttaka þín í morgunhanaverkefninu einhver áhrif á félagslíf þitt 

innan skólans, jókst það, minnkaði eða hélst óbreytt? 

10. Hvernig fannst þér viðmót foreldra þinna vera gagnvart þér og 

skólamætingunni? 

11. Hvernig fannst þér viðmót námsráðgjafans vera gagnvart þér í 

samskiptum? 

12. Hvernig fannst þér viðmót starfsmanns ÞM vera gagnvart þér í 

samskiptum? 

13. Hvað mættu foreldrar/móðir þínir laga í framkomu og samskiptum við 

þig? 



II 

14. Hvað mætti námsráðgjafinn laga í framkomu og samskiptum við þig? 

15. Hvað mætti starfsmaður ÞM laga í framkomu og samskiptum við þig? 

16. Hvenær hættir þú í verkefninu? 

17. Hvað tók við þegar þú hættir í verkefninu? 

18. Hvernig myndir þú lýsa fjölskylduaðstæðum þínum? 

19. Hvernig finnst þér ganga námslega í skólanum? 

20. Í hvaða fögum gengur þér vel? 

21. Í hvaða fögum gengur þér illa? 

22. Áttu við lesblindu að stríða? 

23. Áttu við talnablindu að stríða? 

24. Ertu með einhverja greiningu? Þjáistu t.d. af kvíða, ADHD, þunglyndi eða     

öðrum sjúkdómum? Ef já hvað? 

25. Stundarðu íþróttir? Ef já hvað og hversu oft æfir þú í viku? 

26. Stundarðu einhver áhugamál? Ef já hvað? 

27. Gerir fjölskyldan eitthvað saman? Ef já hvað? 

28. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum, koma á framfæri til skólans og 

ÞM? 



III 

Fylgiskjal II 

Viðtal við foreldra 

 

1. Hver var megin orsök þess að barnið þitt tók þátt í morgunhanaverkefninu 

fyrir utan þá staðreynd að mætingareinkunn var komin niður í 1 punkt? 

(þ.e.a.s. afhverju á barnið erfitt með að mæta í skólann?) 

2. Hvaða markmið einsettir þú þér? 

3. Hvaða markmið settu barnið þitt sér? 

4. Hvaða markmið setti námsráðgjafinn sér? 

5. Hvaða markmið setti starfsmaður ÞM sér? 

6. Hvernig fannst þér ganga að taka þátt í verkefninu? 

7. Batnaði skólamætingin barnsins? 

8. Hvað finnst þér að mætti betur fara í samstarfi við námsráðgjafa skólans? 

9. Hvað finnst þér að mætti betur fara í samstarfi við ÞM Vesturbæjar? 

10. Var eitthvað jákvætt við samstarf skólans í verkefninu? Ef já hvað? 

11. Var eitthvað neikvætt í samstarfi við skólann? Ef nei hvað? 

12. Var eitthvað neikvætt í samstarfi við ÞM? Ef nei hvað? 

13. Var eitthvað jákvætt við samstarf ÞM í verkefninu? Ef já hvað? 

14. Á barnið við námsörðuleika að stríða? Ef já hvaða? 

15. Er barnið með einhverjar greiningar, t.d. kvíðaröskun? Ef já hvaða? 

16. Iðkar barnið einhver áhugamál? Ef já hvað? 

17. Gerir fjölskyldan eitthvað saman? Ef já hvað? 

18. Hvenær endaði verkefnið? 

19. Gastu merkt einhverjar félagslega, andlega eða hegðunarbreytingu hjá 

barninu ámeðan það var þátttakandi í verkefninu? 



IV 

20. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum, koma á framfæri til skólans og 

ÞM? 

 

Beinar spurningar: 

 

1. Var samstarf við námsráðgjafa gott? 

2. Var samstarf við morgunhanastarfsmann gott? 

3. Var samstarf við sálfræðing ÞM gott? 

4. Var eitthvað neikvætt við störf ÞM? 

5. Var eitthvað neikvætt við störf námsráðgjafa? 

6. Breytti verkefnið einhverju í samskiptum á milli þín og barnsins? Ef já 

hverju? 

7. Finnst þér að svona verkefni eigi að vera áfram eða viltu sjá aðra þróun, ef 

já hvaða þróun? 

 



V 

Fylgiskjal III 

Viðtal við námsráðgjafa 

 

1. Hvernig gekk að fá unglingana og foreldra þeirra í samstarf við þig og 

ÞM? 

2. Hvað finnst þér að mætti betur fara í samstarfi við ÞM Vesturbæjar? 

3. Var eitthvað neikvætt í samstarfi skólans við unglingana? Ef já hvað? 

4. Var eitthvað neikvætt í samstarfi skólans við foreldrana? Ef já hvað? 

5. Var eitthvað jákvætt í samstarfi við ÞM? Ef já hvað? 

6. Var eitthvað neikvætt í samstarfi við ÞM? Ef já hvað? 

7. Var eitthvað jákvætt við samstarf ÞM í verkefninu? Ef já hvað? 

8. Áttu unglingarnir við námsörðuleika að stríða? Ef já hvaða? 

9. Voru unglingarnir með einhverjar greiningar, t.d. kvíðaröskun? Ef já 

hvaða? 

10. Var jákvætt brottfall úr morgunhanaverkefninu? Ef já hvernig? 

11. Var neikvætt brottfall úr morgunhanaverkefninu? Ef já hvernig? 

12. Batnaði skólasókn þátttakenda? 

13. Versnaði skólasókn þátttakenda? 

14. Sýndu unglingarnir framfarir í námi? 

15. Voru samskipti við unglingana auðveld, erfið eða bæði? 

16. Voru samskipti við foreldra auðveld, erfið eða bæði? 

17. Voru samskipti við ÞM auðveld, erfið eða bæði? 

18.  Hvernig gekk að búa til samning og setja upp markmið með 

þátttakendum? (hér er átt við unglinginn og foreldra hans) 

19. Hvernig gekk að framfylgja samningnum? 



VI 

20. Var mæting góð í öll þau viðtöl sem unglingarnir voru boðaðir í? 

21. Var mæting foreldra góð í öll viðtölin sem þeir voru boðaðir í? 

22. Var mæting ÞM góð í öll viðtöl sem þeir voru boðaðir í? 

23. Hvernig gekk þátttakendum í verkefninu? 

24. Gastu merkt einhverjar félagslega, andlega eða hegðunarbreytingu hjá 

þátttakendum ámeðan þeir voru þátttakendur í verkefninu? 

25. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum, koma á framfæri til unglinganna, 

foreldranna og ÞM inn í framtíðina? 

 


