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Virðingarkerfi (Respekt‐programmet)    

Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að meta áhrif Virðingarkerfsins (Respekt-programmet) á 

agavandamál nemenda og kanna viðhorf stjórnenda þriggja skóla til agakerfisins. Í 

fræðilega hlutanum er fjallað um Virðingarkerfið (Respekt-programmet) og árangurinn 

af notkun þess á atferlisvandamál nemenda. Þá var leitað svara við því hvernig hefði 

gengið að innleiða kerfið og hvort það hefði leitt til breytinga í skólunum. 

 Rannsóknarviðtöl voru tekin við skólastjóra í þremur grunnskólum í Stavanger 

sem nota Virðingarkerfi (Respekt-programmet). Viðtölin voru hálf opin og stuðst var 

við viðtalsramma sem útbúinn var út frá  fræðilegum gögnum. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að skólastjórnendur telji að 

Virðingarkerfið (Respekt-programmet) hafi hagnýtt gildi fyrir þá sem stjórnendur  og 

hafi einnig jákvæð áhrif á skólabrag, almenn samskipti meðal nemenda, meðferð 

agavandamála og bekkjarstjórnun. Stjórnendur upplifa að kerfið geti leitt til betra 

samstarfs kennara og foreldra. Kerfið eflir faglegan undirbúning kennara og dregur þar 

með úr agavandamálum nemenda. Mikilvægt er að skipuleggja innleiðingarferlið vel í 

nánu samstarfi við starfsmannahópinn. Þetta er langtímaverkefni sem allir starfsmenn 

verða að vera með í og samþykkja áður en kerfið er tekið í notkun. Kerfið samhæfir 

allar reglur skólans svo að allir starfsmenn skólans þekki og séu þjálfaðir í að bregðast 

við atferlisvandamálum nemenda. Hlutverk kennara og starfsmanna er að geta gripið inn 

í ýmis atvik á skólalóðinni, ganginum eða í íþróttasalnum  án þess að niðurlægja 

viðkomandi.   

Virðingarkerfið (Respekt-programmet) getur skapað jákvætt andrúmsloft innan 

skólans sem síðar getur leitt til betri samskipta á milli starfsfólks og nemenda. Orðið 

virðing er áhrifamikið og gefur til kynna gildi og viðmið sem nýtist þegar takast á við 

atferlisvandamál í skólasamfélagi.   
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Formáli 
 

Þessi ritgerð er rannsóknarskýrsla til fullnaðar B.E.d gráðu- á Menntavísindasviði  

Háskóla Íslands og er vægi verkefnisins 6 einingar. Heiti verkefnisins er: 

Virðing/Respekt í grunnskólum  og er byggt á eigindlegri rannsókn á áhrifum 

Virðingarkerfsins (Respekt-programmet) á agavandamál nemenda. Kerfið er norskt að 

uppruna og beinist að því að bæta aga og samskipti í skólum. Fengið var mat þriggja 

skólastjórnenda í grunnskólum í Stavanger. Gagna var aflað á tímabilinu janúar-april 

2009. 

Ef ég lít í eigin barm og fer að velta því fyrir mér hvers vegna ég fór að skoða 

Virðingarkerfið (Respekt-programmet) út frá hugmyndum  Roland, Vaaland og 

Størksen þá eru ýmsir áhrifavaldar að baki. Í gegnum íþróttaþjálfun hef ég alltaf verið 

upptekin af mikilvægi þess að virkja alla í hópnum til að ná sameiginlegu markmiði. 

Allir eru mikilvægir hlekkir í hópnum  til þess að það náist sem best útkoma. 

Námskeiðið agi, stjórnun og samskipti í bekkjarkennslu hjá Sólveigu Karvelsdóttur 

kveikti mikla löngun  hjá mér  til að skrifa lokaverkefni  um agavandamál nemenda í 

skólasamfélagi.  

Að fá tækifæri að skrifa um Virðingarkerfið ( Respekt-programmet) hefur verðið 

mjög lærdómsríkt fyrir mig sem kennaranema. Að fá að skoða og fylgjast með 

vinnubrögðum  rannsakenda í atferlisvandamálum hér í Stavanger hefur gefið mér 

ákveðna grundvallarþekkingu sem á eftir að nýtast sem verðandi kennara í framtíðinni. 

Von mín er sú að þessi rannsóknarskýrsla geti nýst íslensku skólakerfi í framtíðinni og 

þeim sem eru að skoða atferlisvandamál. 

Leiðsögukennari var Ingvar Sigurgeirsson og fær hann bestu þakkir fyrir faglega 

leiðsögn. Bestu þakkir fyrir að fá leyfi að skrifa um agakerfið Virðing (Respekt-

programmet) til höfundarins Roland Erling og viðtal við Veland Jarmund lektor við 

Atferlisrannsóknarstöðvarinnar (SAF) við Háskólann í Stavanger  og ekki síst 

upplýsingafulltrúinn Havik Trude. Skólastjórnendum þriggja grunnskóla í Stavanger vil 

ég veita bestu þakkir. Ég vil þakka fjölskyldunni minni sem hefur stutt mig til dáða öll 

þessi þrjú ár. Sérstakar þakkir fær Ástvaldur Jóhann Arthursson  og Unnur Björk 

Arnfjörð fyrir yfirlestur á verkefninu.  
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1. Inngangur 

Í þessari rannsókn eru skoðuð áhrif Virðingarkerfisins (Respekt-programmet) á 

agavandamál nemenda. Virðingarkerfið (Respekt-programmet) hefur það markmið að  

unnið er á breiðum grundvelli og tekist á við margar tegundir vandamála s.s. einelti, 

einbeitingar og agavandamál.Til hagræðis verður kerfið oftast nefnt Virðingarkerfi 

(Respekt-programmet) í þessari rannsóknarskýrslu. 

 Markmið rannsóknarinnar er að svaraeftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvert er 

mat þriggja skólastjórnenda á Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) og hvernig það 

hefur nýst til að minnka á agavandamál í skólum þeirra? 

  Höfundar kerfisins er þeirra skoðunnar að nútíma skólasamfélag þarfnist 

agakerfis þar sem neikvæð atferlisvandamál verða að leysast í innan skólaumhverfisins. 

Kerfið er einnig ein leið til forvarnar á atferlisvandamálum og getur stuðlað að því að  

neikvætt atferli endurtaki sig. Nýleg rannsókn á einelti meðal nemenda í norsku 

skólasamfélaginu sýndi aukið einelti á árunum  2004 -2008 (Roland 2008:5). Ennfremur  

heldur Jøsang  því fram  að 50-75%  eineltis tilvika fari fram þegar fullorðnir sjái ekki 

eða eru ekki til staðar til að grípa inn í (Jøsang 2009:19).  

Það kemur fyrir að nemendur verða vitni að því að þeir sem ekki fara eftir 

reglum skólans sleppa við viðurlög. Komist upp um slíkt er ekki gott að vandamálið sé 

ekki leyst og  gefur það til kynna að stjórnandi skólans hafi ekki fulla stjórn á 

agamálum. Stjórnandi skólans þarf þess vegna að veita starfsfólki sínu þjálfun í að 

hvernig leysa á agavandamál. Starfsfólkið verður að geta greint tilfelli og hættumörk hjá 

nemandanum og veita honum aðstoð ef þess gerist þörf. 

     „ Skolen og lærebedriften skal bidra til ad lærer og instruktører fremstår som 

tydelige ledere og som forbilder for barn og unge“[…](Kunnskapsløftet, 2006). 

Norsku grunnskólalögin frá árinu 2006 gera þær kröfur til kennara og starfsfólks 

innan skólans að þau komi fram sem ákveðnir stjórnendur og séu góð fyrirmynd allra 

barna. Skipulagður bekkjarstjórnandi gegnir lykilhlutverki og aðferðir hans geta virkað 

sem forvörn á einbeitingarvandamál og samtímis eflt jákvæða hegðun nemenda  

(Roland  2008). 
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 Rannsóknir sem gerðar hafa verðið á Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) 

hafa sýnt fram á að 80% af foreldrum eru ánægðir með skólastarfið (Veland  2008:5). 

Hins vegar hafa svipaðar rannsóknir sýnt að helmingur foreldra eru óöryggir um hvaða 

kröfur þeir eiga að gera til barna sinna. (Veland 2008:12). Foreldrasamtöl eru mikilvæg 

fyrir kennarann til að geta skipulagt námsumhverfið. 

 Hér verður gerð grein fyrir rannsókn á því hvaða áhrif Virðingarkerfið 

(Respsekt-programmet) hefur á agavandamál nemenda að mati skólastjórnenda í þremur 

skólum. Fjallað verður um bakgrunn kerfisins, markmið þess og innleiðingu. Í lokin 

verður gerð grein fyrir viðhorfum stjórnendanna og mati þeirra á því hvort 

Virðingarkerfið (Respekt programmet) hafi leitt til árangurs gagnvart 

hegðunarvandamálum nemenda. 
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2. Bakgrunnur  

 Samkvæmt viðtali við Veland 2009 þá höfðu stjórnmálamenn í ESB áhyggjur af  

vaxandi ofbeldum í í evrópskum skólum. Starfsmenn Atferlisrannsóknarstöðvarinnar 

(SAF) við Háskólann í Stavanger fengu  hugmynd um að þróa nýtt agakerfi sem var 

nefnt Connect-Oslo. Í skóla  nokkrum í Osló voru mörg og erfið agavandamál. Í þeim 

skóla var gerð tilraun með að innleiðingu kerfisins inn í skólann. Góður árangur náðist 

og var því ákveðið að þróa kerfið í fleiri skólum og frá 2005- 2008 hefur kerfið verið 

innleitt í  þrjátíu skóla í Osló. Frá árinu 2006 til 2008 hefur kerfið verið innleitt í sex 

grunnskóla  í Stavanger og er ætlunin að innleiða það í enn fleiri skóla fyrir utan 

Stavanger.  

Að bera virðingu fyrir öðrum er mikilvægt í þjóðfélagi og þar getur skólinn lagt  

af mörkum. Í skólasamfélaginu er mikilvægt að virðing sé til staðar, því hún er 

grundvöllur allra góðra samskipta.  

 Starfsmenn skólans vænta þess að nemendur sýni hver öðrum virðingu og þeir 

virði fullorðna. Mikilvægt er að starfsmenn séu góðar fyrirmyndir. Virðing á ekki að 

fela í sér ótta við aðra manneskju. Heldur viðurkenningu á mikilvægi hennar. Þegar 

virðing er í umhverfinu eykst vinskapur nemenda sín á milli og hjálpsemi þeirra. Ef allir 

fylgja reglum er auðvelt að sýna öðrum virðingu. Ef við særum einhvern, þá er málin 

leyst með því að tala saman og leysa vandamálið með gagnkvæmri virðingu. Mun 

erfiðara er að skapa virðingu þar sem nemendur  hafa vanið venja sig á að koma of seint 

eða valda truflunum í skólasamfélaginu.   

 Dæmi um virðingarleysi er ef kennarinn  snýr sér frá nemendum og 

vinnufriðurinn í kennslustofunni hverfur í kjölfarið (Roland, Vaaland og Størksen  

2007:3). Þess vegna gegnir skólinn mikilvægu hlutverki við að skapa virðingu í 

umhverfi nemenda. Mikilvægast í skólaumhverfinu er ábyrgur (autoritative) kennari 

innan kennslustofunnar.  
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2.1  Hvað er Virðingarkerfi/Respekt-programmet? 

Virðingarkerfið (Respekt-programmet) er þróað með hliðsjón af kenningum, heimspeki 

og reynslu manna sem  benda til þess að hægt sé að breyta hegðun nemenda í gegnum 

framkomu kennarans. (Vaaland , Ertesvåg, Størksen, Veland, Roland og Flack  2005:6).  

Lykilatriðið er að framkoma  kennarans við nemendur einkennist af virðingu sem leiðir 

af  sér betri hegðun  nemenda. Í Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) er lögð áhersla 

á jákvæða hegðun  nemenda.  

Virðingarkerfið (Respekt-programmet) byggist á grundvallar reglum sem 

nemendur eiga að fylgja eftir til að skapa betra skólasamfélag. Starfsfólk skólans þarf 

stöðugt að vinna  að því að hafa jákvæð áhrif á nemendur. Það er mikilvægt að 

starfsmenn bregðist skjótt við hegðunarvandamálum og allir bregðist við á sama hátt. 

(Vaaland, Ertesvåg, Størkesen,Veland, Roland og Flack 2005:6). Mikilvægt er að hafa 

sterka stjórnendur sem geti samtímis þróað og haldið utan um innleiðinguna fyrir 

starfsfólk skólans.                                                                                                                                            

Virðingarkerfi (Respekt-programmet) er krefjandi kerfi sem byggist meðal 

annars á námskeiðum og leiðsögn um innra starf skólans. Skólastjórnendur og starfsfólk 

skólans þurfa að fá nákvæmar upplýsingar um kerfið og út frá því er ákveðið hvort 

kerfið geti aðlagast þeim  reglum sem eru til staðar í skólanum og hvort það geti bætt 

agavandamál skólans. 

Með Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) er leitast við að ná til alls skóla-

samfélagsins. Mynd 1 sýnir mynd af uppbyggingu kerfisins. Lykilhugtökin eru einelti, 

einbeiting og agi. Undirflokkar þess eru skróp, fordómar og ofbeldi. Síðan kemur 

ábyrgur (autoritative) starfsmaður með sem vinnur með breidd, stöðugleika og er 

samkvæmur sjálfur sér. Út frá því byggist kerfið á námskeiðum starfsmanna, 

stuðningshópum um hegðunarvandamál, áætlun um kerfið og samstarfi/stuðningi 

utanfrá. Síðan í lokin er tekið mat á árangri á kerfinu og stefnumörkun um 

áframhaldandi vinnu í framtíðinni (Roland, Vaaland og Størksen 2007:5). 
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Mynd 1: Uppbygging Virðingarkerfisins/Respekt-programmet (Roland, Vaaland og Størksen, 2007:5).  

2.2  Markmið Virðingarkerfisins(Respekt –programmet) 

Markmiðið með Virðingkerfinu (Respekt-programmet) er að draga úr agavandamálum 

nemenda og örva jákvæða hegðun. Þeir sem ná árangri í þessu kerfi skapa ákveðna 

menningu innan skólans og um leið bæta þeir orðstír skólans.  
 Unnið er á breiðum grundvelli og tekist á við fleiri tegundir agavandamála svo 

sem einelti og einbeitingarvandamál. Virðingarkerfið (Respekt-programmet) á að takast 

á við vandamál sem eru að birtast í skólaumhverfi starfsmanna og kennara. Langvarandi 

einbeitingarvandamál, agavandamál og einelti hafa neikvæð áhrif á einstaklinga og hópa  

(Roland, Vaaland og Størksen, 2007). 
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 Unnið er með aðra þætti agavandamála til dæmis ofbeldi, skróp, 

kynþáttafordóma og neikvætt áreiti. Það er auðveldara fyrir skólann að vinna með fáa  

þætti í einu til að ná bestum árangri. Nemendur verða að sjá að skólinn taki kerfið 

alvarlega og gerðar eru kröfur til  nemenda og  þeim eru settar ákveðnar skólareglur. Til 

að ná bestum árangri með Virðingkerfinu (Respekt-programmet) þarf allt starfsfólk 

skólans að skapa sér virðingu meðal nemenda svo nemendur hlusti og fari að 

fyrirmælum þeirra. Virðingarkerfið (Respekt-programmet) byggist á ábyrgri 

(autoritative) persónu sem getur tekið ákvarðanir og fylgt reglum með hlýju og vinsemd  

(Roland, Vaaland og Størksen 2007:10). Virðingarkerfið (Respekt-programmet) verður 

að fá að þróast í ákveðin tíma og festa sig í sessi í gegnum markvissa vinnu.  

Dæmi um kennslustund 

Þegar hringt er inn er kennarinn komin inn í stofuna áður en nemendur koma inn. 

Kennarinn: 

• Heilsar hverjum nemenda.  

• Kallar upp nöfnin þeirra. 

• Er með stutta kynningu/kveikju.   

• Leggur fyrir verkefni. 

• Tekur saman  það helsta sem farið hefur verið yfir í tímanum. 
• Gefur umsögn um frammistöðu nemenda, (hrós eða uppbyggileg 

gagnrýni á sjálfsögðu  oft vel við).  

Nemendur skylda sig til að: 

• Standa við borð sín við upphaf kennslustundar.  

• Standa á fætur þegar gestir koma í heimsókn. 

• Vera ekki með húfur og í yfirhöfnum inn í kennslustofunnni. 

• Blóta ekki. 

• Ganga rólega út í frímínútur. 
Á skólalóðinni eru: 

• Kennarar eru í gulum vestum. 

• Kennarar hafa góða yfirsýn á skólalóðinni. 

• Fylgjast vel með nemendum. 

• Svæðin eru skipulögð sem örugg og róleg svæði. 
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• Möguleiki er að hafa bakvakt ef einhvað óvænt kemur upp á í frímínútunum 

(slys eða atvik). 

Skólareglur Virðingarkerfisins (Respekt-programmet) er lögð áhersla á: 

• Ekkert ofbeldi. 

• Engar niðurlægjandi aðfinnslur. 

• Bannað að blóta / ljót orð. 

• Vera kurteis/virðing. 

• Snyrtilegur skóli / kennslustofur. 

• Vinnufriður í kennslustofum. 

Skólastjóri er : 

• Ávallt sýnilegur. 

• Góður stjórnandi. 

• Góð fyrirmynd. 

• Góður hlustandi. 

Hlutverk kennarar gagnvart foreldrasamstarfi er að: 

• Halda foreldrafundi í upphafi skólaárs 

• Heilsa foreldrum með handabandi í dyrunum. 

•  Kynna námið og skipulagningu þess. 

• Að bjóða uppá hressingu fyrir foreldra. 

 
2.2.1  Ábyrgur(autoritative) starfsmaður 

Í virðingarkerfinu  (Respekt-programmet) er lögð áherslu á að ábyrgð (autoritative) 

persóna sýni nemendum stuðning og hafi góða yfirsýn. Starfsfólk skólans á að sýna 

nemendum hlýju og umhyggju. Sambland af stuðningi og góðri stjórnun kennara getur 

virkað sem forvörn gagnvart  hegðunarvandamálum nemenda. (Vaaland , Ertesvåg, 

Størksen, Veland, Roland og Flack 2005:7). Ábyrgur (autoritative) starfsmaður er mjög 

markviss og notar skynsemisrök fyrir þeim einstaklingi sem hann stjórnar (Roland  

2007:93). Undirstaða góðs stjórnanda byggist á því að taka tillitt til þeirra sem hann er 

að stjórna. Einkenni stjórnandans er frumkvæði. Stjórnendur sem beita frumkvæði 

skapa stöðugra námsumhverfi (Roland 2007:94). Starfsfólk skólans á að sýna 
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skilmerkilega að það hafi áhuga, sýni nemendum virðingu og veiti þeim  félags- og 

faglega aðstoð. Með því skapast sterkari tengsl á milli starfsfólks og nemenda (Roland 

og Galloway, 2002).  

 Þegar nemendur upplifa að kennarinn hafi ekki stjórn á bekknum verður 

umhverfið ótryggt fyrir alla. Neikvæðir nemendur yfirtaka kennslustundina og misnota 

vald sitt á starfsfólk og samnemendur (Roland, Bjørnsen og Mand, 2003). Kennarar og 

starfsfólk skólans verða að grípa inn í þessa neikvæðu hegðun nemenda strax svo hún 

verði ekki varanlegt. Stjórnunin verður að vera sveigjanleg með tillit til nemanda. Eftir 

ákveðið tímabil verður stjórnunin meira metin og nemendur taka síðar meiri ábyrgð á 

hegðun sinni. Kennarinn getur fyrirbyggt margs konar óæskileg hegðunarvandamál með 

því að beita stuðningi og góðri stjórnun á nemendur. Það skapast meiri árangur ef 

stjórnunin er hlýleg og nemendur vilja þá heldur fylgja fyrirmælunum.  

 Stjórnendur skólans eiga að sýna starfsfólki skólans vináttu og vinna með þeim í 

viðurvist þeirra. Þegar nemendur verða vitni að því að allt starfsfólk skólans og 

foreldrarnir eru vinir og vinna saman  skapar það enn meiri virðingu og stuðning. 

Afrískt orðatiltæki segir: „ það þarf  heilt þorp til að ala upp eitt barn“ Þannig virki í 

raun Virðingarkerfið(Respekt-programmet) með samvinnu allra, skólastjórnenda, 

kennara, starfsmanna skólans og foreldra.  

2.2.2 Breidd (bredd) 

Megin markmiðið Virðingarkerfisins (Respekt-programmet) er að fyrirbyggja og koma í 

veg fyrir agavandamál nemenda á jákvæðan hátt. Aðal áherslan er að koma í veg fyrir  

einelti, fækka agavandamálum og beita forvörnum gagnvart einbeitingarvandamálum. 

Efla skal jákvæða hegðun í námsumhverfi nemenda með vingjarnleg heitum og 

hjálpsemi. Starfsfólks skólans vinnur markvist með kerfið og kennarar eiga að upplifa 

að unnið er á öllum aldursstigum.  

2.2.3  Stöðugleiki (konsistens) 

Starfsmenn sem eru sjálfum sér samkvæmir (konsistens) eru fljótir að leysa erfið 

vandamál sem leiðir af sér öryggi hjá nemendum. Virðingaskóli einkennist af  því að 

ábyrgur (autoritative) starfsmaður er í fræðsluhlutverki um reglur og hegðun og á sama 

hátt og  þegar hann leiðbeinir í stærðfræði. Þekking starfsmanna á forvörnum er 
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mikilvæg þegar takast þarf  á við ólík hegðunarvandamál. Starfsfólkið í skólanum getur 

notað sama hegðunarkerfi við að leysa mismunandi hegðunarvandamál. Um leið 

myndast stöðugleiki hjá starfsfólki skólans. Áríðandi er að starfsfólkið bregðist með 

líkum hætti við hegðunarvandamálum. Það skapast meiri árangur ef unnið er með kerfið 

jafnt og þétt og því er fléttað inn í skólastarfsemið (Roland, Vaaland og Størksen  

2007:12).  

Nemendur sjá að það er samhengi á milli orða og gjörða, í því sem kennarinn  

segir og gerir. Dæmi um skort á stöðugleika  hjá kennara er t.d. ef hann er með umræður 

og æfingar í kurteisi í kennslustofunni og sama tíma og hann samþykktir óæskilega 

hegðun hjá nemendum.  

2.2.4 Samhengi (kontinuitet) 

Til að ná árangri í Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) verður að líta á kerfið yfir 

langt tímabil. Eitt atvik, hefur lítil áhrif. Algeng mistök eru að skólar óski eftir auknum 

gæðum og fari í gang með kerfi en missi síðan einbeitingu og áhuga á kerfinu eftir 

stuttan tíma. (Roland,Vaaland og Størksen  2007:12).  

 Áður en Virðingarkerfið (Respekt-programmet) er tekið í notkun er það 

undirbúið að vori til með stjórnanda skólans og starfsfólki hans. Kerfið er síðan tekið í 

notkun  á fyrsta skóladegi nemenda. Þetta er sérstakur dagur þar sem nemendur fá allar 

upplýsingar um hið nýja kerfi. Samstarf  kennara, nemenda og foreldra skapar frekar 

áhuga að vinna með kerfið. Sé verið að vinna með einhverja skólastefnu þegar 

Virðingarkerfið (Respekt-programmet) kemur inn í skólann þá á ekki að henda út þeirri 

stefnu  heldur aðlaga Virðingarkerfið (Respekt-programmet) að henni. Uppbygging á 

Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) er hugsað þannig að það er gert með nokkurs 

konar reglum og venjum sem tengist til ákveðnu tímaskeið Stjórnendur skólanna eru 

þeir sem skipuleggja og ákveða hvernig þeir ætla að nota  Virðingarkerfið (Respekt-

programmet) sem agatæki.  
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2.3  Skipulagning og stjórnun 

Starfsmannafundir eru haldnir með kennurum fjórum sinnum á misseri og markmiðið er 

að skiptast á skoðunum sem tengjast hvernig takast á við agavandamál nemenda. 

Nemendaverndaráð á að taka efni sem tengist Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) 

og reyna að gera það sýnilegt fyrir nemendur t.d. með myndum og veggspjöldum. 

Nemendaverndaráð kynnir Virðingarkerfið (Respekt-programmet) á foreldrafundum.  

 Skólinn á að vera í samvinnu við sálfræðiþjónustu, barnavernd og 

hjúkrunarfræðing skólans.Tilgangur þjónustunnar er að aðstoða  nemendur og foreldra 

ef  þess gerist þörf og gera kerfið enn sterkara. Starfsmenn (SAF) hafa tekið saman 

forvarnarbækling um einelti fyrir börn og unglinga.  

2.3.1 Samvinna við aðra skóla 

Skólar í sama  hverfi geta  unnið saman að innleiðingu kerfisins í sínum skólum. Ráðinn 

er leiðbeinandi frá Atferlisrannsóknarstöð Háskólans í Stavanger (SAF) til að þjálfa 

starfsfólkið í Virðingarkerfinu (Respekt-programmet). Þeir halda námskeið fyrir allt 

starfsfólk skólans þar sem þeir gefa meðal annars ráð um úrlausn erfiðra 

hegðunarvandamála og eru til staðar á fyrsta skóladegi þegar Virðingarkerfið (Respekt-

programmet) er tekið í notkun. 

2.3.2 Lýsing á áætlunarvinnu 

Hér að framan hefur Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) verið lýst, markmiðum  og 

skipulagningu þess. Það gefur okkur til kynna hvað skólinn eigi að gera til að 

fyrirbyggja og leysa vandamál eins og einelti, agavandamál, einbeitingarvandamál, 

skróp, fordóma, ofbeldi og endurtekningar. Í Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) er 

lögð áhersla á að : 

• Áætlun sé kynnt í skólunum.  

• Skólinn skipuleggi áætlun um innleiðinguna og sé jafnframt tilbúinn til að 

notfæra sér kerfið í langan  tíma. 

•  Bekkjarstjórnun fyrir kennara beinist að því hvernig þeir eiga að beita 

fyrirbyggjandi aðgerðum við kennslu.  
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Virðingarkerfið (Respekt-programmet) er ekki fastmótað kerfi og því verður hver skóli 

fyrir sig að móta sínar eigin reglur. Einungis eru settar ákveðnar grundvallar reglur sem 

eru aðlagaðar að námsumhverfinu og er ætlast til að skólinn fylgi þeim reglum. Margir 

skólar hafa nú þegar mótaðar reglur og venjur innan skólans  sem er mögulegt að aðlaga 

að Virðingakerfinu (Respekt-programmet).     

3. Námskeið fyrir starfsfólk skólans 

Markmiðið er að auka hæfni starfsmanna skólans í að fyrirbyggja hegðunarvandamál. Á 

fyrsta innleiðingarárinu eru haldin fjögra daga námskeið fyrir starfsfólks skólans.  

Markmiðið er að gefa öllum sameiginlega þekkingu á Virðingarkerfinu (Respekt-

programmet).  

3.1 Námskeiðsdagur:  Góð byrjun (God start) 

 Titillinn „Góð byrjun“ endurspeglar: 

• Góða byrjun á Virðingarkerfinu (Respekt-programmet). 

• Góða byrjun á nýju skólaári sem nær yfir allan skólann.  

Fyrsta kynning felur í sér  upplifun, túlkun og mat sem skapar væntingar í huga 

nemenda. Þegar væntingar skapast viljum við halda áfram og sjá hvað er fram 

undan.Virðingarkerfið (Respekt-programmet) á vera sýnilegt í upphafi skólaárs í ágúst 

og nemendur eiga að finna frá fyrsta degi að það sé nýtt kerfi. Hið nýja viðmót felur í 

sér samvinnu starfsfólks og skapar ákveðna menningu innan skólans. Þessi menning 

skapar síðan breytingu nemenda  í því að vilja að leggja sig fram  með breyttri jákvæðri 

hegðun nemenda.  

Það sem gerist í skólabyrjun hefur gífurlega mikla þýðingu fyrir að það skapist 

ákveðið mynstur af væntingum, túlkunum og atvikum síðar meir (Roland, 2003). Nýr 

stjórnunarstíll kennarans getur skapað mismunandi viðbrögð hjá nemendum. Kennarinn 

verður að hafa stjórn á þessum viðbrögðum og vita hvernig hann á að bregðast við. 

Hann þarf að vera vel inn í myndun vinnuhópa nemenda og skynja hvaða þætti er hægt 

að hafa stjórn á (Eriksen, 2001). Það er hlutverk kennarans að skapa vinnuvenjur þegar 

unnið er með hópverkefni. Í upphafi kennslustundar er áríðandi að hafa sterka og 

ákveðna stjórnun sem gefur kennaranum  meiri möguleika á að skapa nemendum 

sterkara og öruggara félagslegt námsumhverfi.  
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Á fyrsta skóladeginum  við innleiðingu nýja kerfisins er lögð áhersla á snyrtilegt 

og notarlegt umhverfi í skólanum. Má þar nefna nýjar plöntur, ný húsgögn, blöðrur og 

fána. Þetta á að virka sem sterkt augnablik á nemendur sem á að nýtast til að kynna nýtt 

kerfi. Þetta er mikilvægur dagur enda fyrsta upplifun nemenda og foreldra af 

Virðingarkerfinu (Respekt-programmet). Kennarinn sýnir þeim áhuga, er vingjarnlegur 

og meðhöndlar þá af  virðingu. Gerðar eru kröfur til nemenda um að þeir beri einnig 

virðingu fyrir starfsfólki og skólabyggingum. Hlutverk kennarans er að skapa 

námsumhverfi og væntingar hjá nemendum sem er lýsandi og mótandi frá fyrsta 

skóladegi. Að skapa væntingar hjá nemendum leggur grunninn að framförum í náminu. 

(Roland, Vaaland og Størksen 2007:22).   

3.2 Hvaða boðskap hefur kennarinn í upphafi skólaárs?  

Hér er mikilvægt að kennarinn setji sér ákveðin markmið og vinnuskipulag í upphafi 

skólaárs. Eftirfarandi atriði ætti hann að hafa í huga: 

• Hvernig lítur kennslustofan út? 

• Hvernig er skipulagningin á kennslustofunni? 

• Hvernig er andrúmsloftið? 

• Úthluta nemendum ákveðnum sætum í kennslustofunni. 

• Ekki gefa of mörg fyrirmæli í einu. 

• Skapa góð tengsl við nemendur. 

• Skapa fastar reglur og venjur í kennslustofunni.  

• Gæði kennslunnar koma  sterk fram  í því hvernig kennarinn skipuleggur og 

útfærir kennsluna. 

• Nemendur upplifa að mikil áhersla er lögð á faglega og félagslega samvinnu  

nemenda.(Roland, 2003). 

Í Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) er lögð áhersla á reglusemi, öryggi og  

jákvætt námsumhverfi. Lykilhlutverkið í Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) er 

ábyrgur (autoritative) stjórnandi (Roland, Vaaland og Størksen  2007:12).  

 Eftir að bekkirnir hafa varið tveimur kennslustundum með umsjónarkennara 

sínum þá fer hann með þau á samkomu í íþróttasalnum sem er fyrir alla nemendur 

skólans. Markmiðið er að skapa samstöðu meðal nemenda og starfsfólks skólans. 

Nemendur skólans koma fram með skemmtiatriði sem getur orðið fastur liður þegar 
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haldnar eru sameiginlegar samkomur sem nær yfir skólatímabilið. Skólastjóri segir 

nokkur orð um Virðingarkerfið (Respekt-programmet).  

 Skóladagurinn endar með því að bekkirnir fara aftur inn í eigin stofur með  

umsjónarkennara. Mikilvægt er að taka nokkrar mínútur í lok kennslustundarinnar og 

segja þeim hvað hafi tekist vel í dag. Jafnframt minna á að allir verði að leggjasitt af 

mörkum  til að skapa gott andrúmsloft, bera virðingu fyrir hvert öðru og sýna 

metnaðarfullt samstarf yfir veturinn.   

3.2 Námskeiðsdagar/ hegðunarvandamál  

 Á námskeiðinu fyrir starfsfólk skólans er lögð er áhersla á: 

• Virðingu gagnvart fullorðnum.  

• Fyrirbyggjandi vinnu með agavandamál.  

• Bekkjarstjórnun umsjónarkennara.  

 

Á þessum námskeiðsdegi fær starfsfólk skólans yfirsýn og skilning á 

hegðunarvandamálum og hvernig eigi að takast á við óæskilega hegðun. Hávaði og 

óróleiki í bekk er dæmi um aðstæður sem verður að leysa strax.  Það á einnig við um 

óvænt atvik á skólalóðinni. Kennarar og annað starfsfólk skólans eiga að geta greint 

atvik og valið rétta aðgerð til úrlausna fjótt og vel. Þetta á við flest annað en eineltismál. 

Þau krefjast annarra aðgerða og tekur mun lengri tíma að leysa. Mikilvægt er að 

starfsfólk sýnir samstöðu sín á milli og hafi vald á þeim aðferðum og atvikum sem 

krefjast leiðréttingar strax. (Roland, Vaaland og Størksen , 2007).  

Markmiðið með námskeiðinu er að auka skilning á atferlisvandamálum hjá 

starfsfólki skólans og þjálfa það í að taka á þeim. Fjallað er um mismunandi tegundir 

hegðunarvandamála og ólíkar orsakir þeirra. Farið er í grunnþætti árásarhneigðar.   

Lögð er áhersla á að starfsfólkið öðlist góðan  skilning  á „reaktive“ og  „proaktive“ (sjá 

hér á eftir) árásargirni með ýmsum dæmum og finna úrlausn á vandamálinu. 

Undanfarið hafa verðið gerðar rannsóknir á hugtökunum og reynt að greina á 

milli þeirra. Tilgangurinn er að geta greint vandamálið á réttan hátt.  Muninn á 

„proaktiv“ og „reaktiv“ hegðun má skýra með þessum þætti:  „The proactive boy is 

troubling to others, wheras the reactive is troubled by others“  „Rekativ“ nemendur eru 
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áberandi vandamál í skólasamfélaginu og eru erfiðir að meðhöndla (Peppler og Rubin 

1991:1). Kennara finnst þeir skorta þekkingu á þessu  hugtökum og oft á tíðum er 

starfsfólk óöruggt í að meðhöndla nemendur sem virkar neikvætt á námsumhverfið. 

Nemendur geta greinst með bæði einkennin (Dodge og  Coie, 1987; Dodge, 1991; 

Roland og  Idsøe, 2001;Vitaro og Brendgen, 2005; og Card og Little,  2006).  

3.2.1 „Reaktive“ hegðun 

Helstu einkenni hjá „reaktive“ nemandanum er  hversu fjótt þeir stökkva upp á nef sér. 

Það er auðvelt er að ögra þeim og þeir hafa lágan vonbrigðaþröskuld (Dodge, 1991).  

Þeir eru skapstórir og eiga til að oftúlka orð og gjörðir annarra á neikvæðan hátt (Vitaro 

og  Bredgen, 2005). Slíkir nemendur eiga oft erfitt með að fylgja reglum og túlka það 

neikvætt þegar kennarinn reynir að stöðva hegðun þeirra.„Reaktive“ ágengni nemenda 

er oft tilkomin vegna fyrri reynslu tengdri reiði og hræðslu. Sálfræðilegar upplifanir af 

ofbeldi, skortur á hlýjum tengslum  við foreldra vill oft leiða til „reaktive ágengni“ 

(Dodge, 1991).  

„Reaktive“ nemendur eru oft ekki teknir í sátt og útilokaðir af jafnöldrum sínum. 

Afneitun af jafnöldrum getur skapað slæma líðan í formi  reiði og árásarhvatar hjá þeim 

vegna þarfar fyrir vinskap og nálægð sem ekki er uppfyllt í hugum þeirra. Mynd 2 sýnir 

okkur fyrstu viðbrögðin  hjá einstaklingnum sem verður fyrir afneitun hjá jafnöldrum 

sínum.  Helstu einkenni eru vonbrigði, reiði, hótanir og síðan veldur það aukinni 

árásarhvöt í umhverfi einstaklingsins.  

                               „Reaktiv“ hegðun 

 

Vonbrigði                        Reiði                         Árásarhvöt 

 

 

 

                                        Hótun           Vitsmunarlegt taugaáfall                   

Mynd 2. „Reaktive“ hegðun (Roland, 2008:4).     
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 3.2.2 Meðhöndlun á „reaktive“ hegðun 

Hér er mikilvægt að kennarinn kunni að beita eftirfarandi fyrirbyggjandi aðgerðum 
gagnvart „reaktive“ nemanda í námsumhverfinu:  

• Fyrsta forvörnin er að minnka streitueinkenni hjá nemandanum. Ein aðferð er að 

setja nemandann í minni hóp til aðdraga úr tengslum við aðra nemendur í 

tímanum eða meðan kennslustundini stendur. Setjar skýrar leiðbeiningar til 

nemandans um framkomu og hegðun.  
• Önnur forvörnin er að  bjóða upp á fjölbreytt námsefni. Reyna aðlaga 

verkefnaval fyrir nemandann  þannig að það skapist ekki uppgjöf og streita hjá 

honum.  
• Þriðja forvörnin er að nemandinn skipti ekki oft um kennara því það skapar 

óöruggari tengsl og  námsumhverfi. 
• Fjórða forvörnin er að vinna með mat  nemandans því að oft vilja þeir túlka 

skoðanir annarra á neikvæða hátt. Það verður að setja skýrar reglur á hegðun 

nemandans sem skapar sem minnst útrás hjá honum. Hér verður að nota 

líkamstjáningu, raddbeitingu og eigin tilfinningar á aðstæðunum. 
• Fimmta fornvörnin er að myndun vinahópa með jafnöldrum . Mynd 3 sýnir 

hversu er mikilvægt að þeir geti tilheyrt vinahópi og koma þannig í veg fyrir 

neikvæða afneitun frá jafnöldrum (Roland  2008:3- 4). 

                         Stofnun hópa er mikilvægt fyrir einstaklinginn 

                                 

                                      

                                                                      

 

 

 
                                             Mynd 3. Vinatengsl (Veland, 2007:30). 
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• Sjötta forvörnin er að koma í veg fyrir einkenni sem geta orsakað ofstopann. 

Dæmi um slíkt hægt er að nota myndband eða tölvuspil sem inniheldur 

einstaklinga sem sýna ofstopan (Roland  2008:5). 

3.2.3 „Proaktive“ hegðun 

 
„Proaktive “ hegðun er ósýnilegri en „reaktive “ hegðun og myndast oft gegnum flókin 

tengsl einstaklinga við hópmyndun (Dodge, 1991). Ágengnin felst í því að niðurlægja 

einstaklinginn og gefur því ákveðin völd og hvetur til áframhaldandi niðurlægingar 

gagnvart einstaklingum. Þegar það gerist í hópi skapast jákvæð upplifun við að tilheyra 

hópnum. Völd og að tilheyra hópnum getur gefið sterkan félagslegan ávinning sem 

getur leitt til annars einelti síðar. Erfitt getur verðið að finna aðal forsprakkann, þann 

sem býr til vandamálið, og það gerir kennurum  mun erfiðara að takast á við það.  

Önnur einkenni eru útilokun (out come). Þessir einstaklingar vilja öðlast mikil völd og 

leita eftir athygli með neikvæðri hegðun sinni. Dæmi um slík einkenni er útilokun, illt 

umtal og að vilja öðlast yfirráð.  

 „Proaktive“ hegðun tengist einelti. Margt bendir til þess að hún sé megin ástæða 

eineltismála, sértaklega í efri bekkjardeildunum. Drengir sækast meira eftir yfirráðum. 

Hins vegar að tilheyra hópi er álíka sterkt hjá drengjum og stúlkum (Roland  og Idsøe, 

2001). Þegar það snýst um tengsl við jafnaldra eru „proaktive“ nemendur frekar 

viðurkenndir en þeir sem eru „reaktive“. Vinarhópur sem tengist „proaktive“ nemanda 

verður fyrir áhrifum sem leiðir til „proaktive“ hegðunar og eineltis. Rannsóknir benda til 

þess að „proaktive“ nemendur eigi auðveldara með að stjórna öðrum og vilja vera 

stjórnendur og miðpunktur meðal jafnaldra. Drifkrafturinn á bakvið neikvæðu athöfnina 

er von um sterkari stöðugildi í hópnum  (Vitaro og  Brendgen, 2005).  

 

                                        

 

 

 

                            Mynd 4. Sýnir einelti og útilokun vina (Roland, 2008:4). 
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Mynd 4 sýnir hvernig „proaktive“ hegðun getur birst í daglegu skólalífi nemandans. 

Viðurkenningin er að öðlast völd og geta tilheyrt hópi og um leið veldur það spenningi  

með því að skaða og útiloka einstaklinginn. Það verður virðingarleysi gagnvart 

fórnalambinu  og fórnarlambið verður sviptur sínum rétt i í skólaumhverfinu. Aðgerðin 

gerist skyndi lega og gerð lögmæt.  

3.2.4  Meðhöndlun á „proaktiv“ hegðun 

Til að geta brugðist rétt við er mikilvægt að aðgerðir séu fyrirbyggjandi og ákveðin 

takmörk sett, fastar reglur, skipulag og þolinmæði. Góð samskipti við nemandann eru 

mikilvæg og eftirfarandi stjórnunaraðferð gefur oft góðan árangur. 

Fyrirbyggjandi aðgerðir vegna nemanda  með „proaktive” hegðun má skipuleggja 

á eftirfarandi hátt: 

• Kennarinn verður að hafa ákveðið verklag til þess að getað stöðvað þessa  

óæskilega framkomu. Ræða við nemendann undir fjögur augu, senda til 

skólastjóra og upplýsa foreldra eða forráðamanna.um hvað gerðist. Með slíkum 

skilaboðum  merkja nemendur að slík hegðun er meðhöndluð af stjórnendum 

skólans.  

• Kennarinn á að reyna að ýta undir jákvæða hegðun og nota hrós og 

umbunarkerfi.  

• Í mörgum tilfellum er erfitt að greina slíka hegðun. Skortur á þekkingu þýðir að 

óörugg meðhöndlun getur leitt til rangrar meðferðar. 

• Við sjáum sterk einkenni í nemandahópnum og vilja að stýra og stjórna öðrum 

og draga aðra samnemendur með í „proaktive“ hegðun. Mikilvægt að kennarinn 

geti dempað það niður á hljóðlátan hátt við nemandann.  

• Í nemendasamtölum reyna nemendur að réttlæta neikvæða afstöðu sína í með 

ólíkum afsökunum. Eftirfarandi dæmi um afsakanir:  „Þetta var ekki mér að 

kenna allur bekkurinn var með í þessu...“ „Hann/hún er svo þreytandi og þess 

vegna...“ „Þau þola ekkert, þetta voru bara mistök...“[...] (Roland 2008:5). 

 

„Dette var ikke bara meg, hele klassen var med....“  „Han/hun var jo så irriterende, derfor...“ 

„De tåler jo ingen ting, det var jo bare en bagatell“[…] (Roland 2008:5). 
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Hlutverk kennarans er að geta greint slíka óæskilega hegðun og leiðrétt þannig að 

nemandinn geti tekið ábyrgð á gjörðum sínum og um leið dregur það úr óæskilega 

hegðun hjá nemendanum.              

                                                  Stjórnunarás 

 

                          Strangur (Autoritær)           Virðulegur (Autoritativ) 

                                                                             Tengslaás 
                            Slakur                       Eftirgefandi 

 

Mynd 5. Hlutverk kennarans (Roland, 2008:6). 

 

3.2.5  Mismunandi tegundir kennara 

• Mynd 5 sýnir sjónarhorn kennarans og það er byggt á tveimur ásum: stjórnun og 

tengslum. Þessir ásar sýna ólík tengsl sem hafa jaf nframt sterkt áhrif á hvor 

annan.  

• Ábyrgur (autoritative) kennari nær góðri stjórn á nemendum með blöndu af 

virkum tengslum sem hefur jákvæð áhrif á námsumhverfið (Nordahl, 2003). 

• Kennarinn sem gefur eftir getur unnið með tengslin en það skapast vandamál 

með að geta stjórnað hópnum og einstökum nemendum. Þessir kennarar lenda 

oftar í vandræðum með nemendur sem eiga við atferlisvandamál.  

• Slaki kennarinn þekkist á því hann hefur lélegri tengsl við nemendur sem skapar 

óljós mörk. Þessir kennarar eiga erfitt með að vinna með nemendum á 

uppbyggjandi hátt og sérstaklega með nemendur sem hafa krefjandi hegðun. 

• Stjórnsamur kennari, sýnir of mikla stjórn og vinnur lítið með tengsl við 

nemendur. Slík kennsluaðferð kemur til með að hafa áhrif á áhuga og líðan 

nemandans. Nemendur sem eru með krefjandi hegðun þurfa að fá kennara sem 

veitir stuðning en samt getur maður ekki vænst þess af stjórnsama kennaranum.   
                                                                                               (Roland 2007:6) 
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Með árásargjarna nemendur er nauðsynlegt að geta „unnið langt“ út á stjórnunarásanna. 

Öflug takmörk, skipulag og þolimæði eru nauðsynleg til að ná góðri stjórnun sem er 

undirstaða fyrir vel heppnaðri kennslustund. Kennarinn sem mætir árásargjörnum 

nemenda upplifir sterkan mótvind og þá getur verið erfitt að halda upp eðlilegu 

kennsluskipulagi (Ogden, 2001). Skortur á stjórnun skapar steitueinkenni og getur 

dregið úr orku hjá kennurum  (Cassidy, 1999).  

 Til að byggja upp góð tengsl við nemendur sem eiga við atferlisvandamál er til 

dæmis hægt að hafa „smalltalk-situasjoner“. Kennarinn fylgir nemandanum eftir í 

frímínútum og í bekknum og ræðir við hann um áhugamál hans. Þetta er tímafrekt en  

áhrifaríkt til lengri tíma litið. Virðingarkerfið (Respekt-programmet) gerir ráð fyrir að 

kennarar vinni í  samstarfshópum og sýni samstöðu um hvernig eigi að meðhöndla 

hegðunarvandamál og hvernig er hægt að bæta tengsl við þessa nemendur.  

 3.3 Námskeiðsdagur/bekkjarstjórnun 

Eins og fyrr greinir frá er í norsku grunnskólalögunum frá 2006  áhersla á að kennarar 

og starfsfólk eigi að vera sýnilegir stjórnendur og góð fyrirmynd barna (Roland  

2008:1). Aukin þekking á bekkjarstjórnun vil gefa meir yfirsýn og leikni á kennslu á 

nemendahópum (Roland, Vaaland og Størksen 2007:26). 

Góð stjórnun er mikilvæg fyrir bekkjarumhverfið. Á námskeiðinu er leiðbeint hvernig 

kennarinn getur orðið betri stjórnandi í bekknum. Hvernig er hægt að öðlast virðingu 

með myndugleika? Góðir bekkjarstjórnendur eru mjög mikilvægir í Virðingarkerfinu 

(Respekt-programmet) og það eru ástæður fyrir því: 

• Umsjónarkennarinn er mikilvægasti hlekkurinn í að efla einbeitingu við nám  og 

til að skapa jákvæða hegðun meðal nemenda. 

• Góður umsjónarkennari skapar jákvætt viðhorf til starfsmanna og leggur 

grunninn að góðu samstarfi. 

• Skólinn öðlast meiri virðingu ef umsjónarkennarar eru góðir. 

• Umsjónarkennari gefur einstökum nemanda nána athygli.  

• Umsjónarkennari skapar góð tengsl á milli nemenda og kennara í skólanum. 

• Umsjónarkennari hefur gott skipulag á námsumhverfinu.  

• Umsjónarkennari gerir sig sýnilegan í námsumhverfinu. 

• Umsjónarkennari hefur góða stjórn. 
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• Umsjónarkennar skapa góðar venjur og gerir ákveðnar kröfur  til nemenda.  

• Umsjónarkennari undirbýr kennslu sína vel. 

• Umsjónarkennari leggjur áherslu á faglega þáttinn og reynir að aðlaga hann að 

kennslunni.  

• Umsjónarkennari notar einstaklingsvinnu , hópvinnu og verkefnavinnu. 

• Umsjónarkennari gætir þess að hafa góða byrjun, miðbik og niðurlag á hverri 

kennslustund.  

• Góður og virtur umsjónarkennari lendir í færri aga og eineltismálum á milli 

nemanda. Hann er fljótari að grípa inn í ef nemendur eru órólegir, skapa hávaða 

og þegar nemendur leggja aðra nemendur í einelti (Eriksen 2001; Vaaland og 

Roland 2003; Roland, 2007). 

 
 

                                        Félagslegt mynstur 

  

  

       

  

 

 

Bekkjarstjórnun                                                              Hegðun nemandans                                    

                               

Mynd 6. Bekkjarstjórnun, félagsleg mynstur og hegðun nemandans (Roland, 2008:2). 

Mynd 6 sýnir sambandið á milli umsjónarkennara, bekkjarins sem hóps og nemandans 

sjálfs. Það er hægt að skýra á eftirfarandi hátt.Umsjónarkennari hefur bein áhrif á 

nemandann og þar af  leiðandi óbein áhrif á félagslega mynstrið í bekknum (Roland og 

Galloway 2002:2). Því er einnig mikilvægt að umsjónarkennarinn geti sett sig í spor 

nemandans og jafnframt fylgst með félagslegum tengslum  nemenda í bekknum. 

(Nordhal 2005; Ogden  2001, 2004; Roland 2003:2). Kennarinn verður að vera góð 

fyrirmynd og sýna tengsl sem endurspeglast af umhyggju, stjórnun, kurteisi og vera í 
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góðu jafnvægi. Mynd 7 sýnir okkur hvernig  tengsl kennara og nemenda eru mikilvæg í 

námsumhverfinu. Gott augnsamband við viðkomanda nemanda skapar trúnað.  

 

Tengsl kennara og nemanda  

Fjárfesting: 

• Viðurkenning.                                                                                                              
• Áhugahvöt.                                  
• Stuðningur.                                                                                                                      
• Kröfur. 

                                                                         

  

 

                                                                                          Mynd 7. Tengsl nemanda og kennara (Veland, 2007:46).  

     Ávinningur:                                

• Fyrir kennarann. 
• Nemandann. 
• Samstarfið. 

  
                                                                                            

Tengsl milli nemenda        

Hér geta nemendur unnið með tengsl á milli nemenda í  

gegnum hópvinnu og haft munnlega kynningu eftir á.  
                                 

                                                                                                          A..............B 

 
 
 
 
Hér er unnið með tengsl nemenda í formi  þemavinnu. 

                                                    

                                                                                                B........................B 

   Mynd 8. Tengsl nemenda (Størksen, 2008:10). 
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                                                                                                   .                    

3.3.1 Bekkjarstjórnun: Sjónarhorn og vinnuaðferðir 

Góður umsjónarkennari verður að tileinka mörg hlutverk í starfi sínu. Hann þarf meðal 

annars að hafa grundvallarþekkingu á faglegu og félagslegu skólastarfi. 

3.3.2 Faglegt skipulag 

Umsjónarkennari þarf að geta einfaldað flókið námsefni fyrir nemendur sína en 

jafnframt gert það raunverulegt og áhugaverðan  hátt. Meðal þess er skiptir máli er:  

• Góð þekking á námsgreininni. 
• Góður undirbúningur. 
• Að þekkja færni nemenda.  
• Að geta skipulagt vinnu nemenda hratt og aðstoða þegar þess gerist þörf.  
• Að umsjónarkennari viti að mismunur á getu nemenda gerir erfiðara að fylgja 

hverjum nemenda eftir.  
• Góð regla er að hafa þá sem geta unnið verkefni sín sjálfstætt saman og þeir sem 

þurfa meiri hjálp saman. 

3.3.3 Félagsleg skipulag 

Mikilvægt er að umsjónarkennari mæti tímanlega og nemendur falli í ró og einbeiti sér 

að kynningu verkefnisins. Viðfangsefnin í upphaf og lok eru mikilvæg. Kennarinn notar  

nöfn nemendanna og nær góðu augnsamband við þá. Áhersla er á upphafið, sem tekur  

5-15 mínútur, og að vinnulotur byrji með ákveðnum vinnuvenjum.  

 Í allri kennslu reynir  á verkstjórnarhæfileika kennarans. Skýr fyrirmæli og 

markviss framsetning eru lykilatriði.Til að skapa örugga vinnu verður að vera nákvæmt 

skipulag. Önnur kennslugögn skipta miklu máli að þau séu tiltæk og aðgengileg. Þá er 

mikilvægt að koma  kennslutækjum upp áður en kennsla hefst.  

 Lok kennslustundar þurfa að vera vel afmörkuð jafnvel þó svo að vinnulota hafi 

verið stutt. Nemendur eiga alltaf að finna að upphaf, miðbik og lokapunktur 

kennslustundarinnar. Þeir eiga að venja sig við að geta brugðist fljótt við 

lokapunktinum. Það er góð regla að ljúka kennslustund með skilaboðum til nemenda.  
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  Mikilvægt að bera virðingu fyrir vinnufrið í kennslustofunni. Allt námefnið 

þarf að vera á ákveðnum stað og það þarf að skapa þær venjur að nemendur eigi auðvelt 

með að sækja námsefni sitt og ganga frá því. Fara skal vel með öll námsgögn svo að þau 

endist lengi. Umsjónarkennari sér um að ákveða hópsamsetningu og sætaröð nemenda 

(Eriksen, 2001; Roland, 2003). 

3.3.4 Ábyrgð 

Nemendur eiga ekki að fá of mikið frjálsræði heldur koma skilaboðin frá 

umsjónarkennaranum. Það eru bein tengsl á milli skipulags og ábyrgðar. Ábyrgðin 

verður að vera nákvæm og allir þurfa taka ákveðna ábyrgð, t.d. í hópvinnu, hópstjóri fær 

ábyrgð á að deila vinnunni á alla.  

3.3.5 Opinn persónulegur stuðningur 

Opinn persónlegur stuðingur  felst í því að kennarinn  hrósar nemandanum fyrir vinnu 

sína þannig að allir í bekknum heyri það. Opinber félagslegur stuðningur verður meira 

krefjandi þegar nemendur lenda saman í rifrildi. Þarna kemur siðferðilegur stuðningur 

og leikni kennarans að geta tekið á vandamálinu án þess að allt fari úr böndunum. 

Mikilvægt er að hafa í huga að kennarinn má ekki vera ókurteis eða grófu r gagnvart  

þeim sem fær engan stuðning og sýna virðingu gagnvart báðum deiluaðilum.  

3.3.6 Leiðrétting 

 Mikilvægt er að umsjónarkennari taki tillit til nemenda sinna og styrki gott samband á 

milli þeirra. Eftirfarandi grunnreglur fyrir leiðréttingu á hegðun þurfa allir 

umsjónarkennarar að þekkja. 

• Stöðva  þarf óróleika eða hávaða  með því að gefa skýr skilaboð, ekki að 

rökræða við nemendur. 

• Skilaboðin eiga vera stutt, skiljanleg og sett fram af virðingu við nemendur. 

• Skilaboðin eiga vera til eins nemenda, ekki samtímis til margra nemenda. 

Í alvarlegum tilfellum er hægt að ræða við viðkomanda nemenda í frímínútunum. 

Jafnvel kemur til greina ræða við hann lausnir og hvað beri að gera í framhaldinu.  
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3.4  Námskeiðsdagur/foreldrasamstarf 

Einn námskeiðsdagur er helgaður foreldrasamstarfi. Fjallað eru um kosti foreldrafunda 

og á hvern hátt starfsfólkið geti bætt þá.  

• Veland (2008 ) fjallaði í fyrirlestri á námskeiði um foreldrasamstarf um að 

rannsóknir sýndu að gott samstarf heimila og skóla hefði  mikla þýðingu 

námslega og félagslega fyrir nemandann. 

•  50% af foreldrum  eru óöruggir með hvaða kröfur þeir eiga að gera til barna 

sinna.  

10% foreldra finnst að það sé ekki tekið mark á þeim þegar þeir þurfa að hafa 
samband við skólann  (Veland 2008:12). 
 

3.4.1 Lög og reglur um foreldrasamstarf 

Foreldrar hafa ákveðin réttindi og skyldur gagnvart skólanum. Um þetta gilda ákveðin 

lög og reglur. Þetta skapar ákveðin útgangspunkt fyrir skólann og um leið grundvöll að 

samvinnu á milli heimila og skóla.  

Hér má nefna:  

• Mannréttindayfirlýsingu Sameinu þjóðanna.  

• Norsku barnalögin. 

• Lög um kennslu.  

• Norsku grunnskólalögin, almenna hluta.  

Lög um kennslu 

§ 1-2 Markmiðið með kennslu 

Grunnskólinn á vera góð fyrirmynd af góðri samvinnu og veita nemendum aðstoð á 

kristilegan og siðferðislegan máta, þjálfa hæfileika þeirra, andlega og líkamlega, veita 

þeim grunnþekkingu, svo að nemendur geti orðið virkir og sjálfstæðir einstaklingar í 

þjóðfélaginu [...](Kunnskapsløfte, 2006). 

                                                                                                                                            
„Grunnskólinn skal i samanarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane 
ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei 
god allmennkunnskap, slikt at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og 
samfunn“ [...] (Kunnskapsløftet, 2006).  
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Norsk grunnskólalög 2006 

 Almennur hluti 

Foreldrar bera megin ábyrgð á uppeldinu á börnum sínum. Skólinn getur ekki tekið það 

hlutverk að sér, en samvinna milli skóla og heimila er mikilvæg. Foreldrar verða að  

vera meðvitaðir um námsumhverfi barnsins. Ef skólinn ætlar að starfa á faglega hátt  er 

ekki nóg að nemendur þekki hver annan, heldur er mikilvægt að foreldrarnir þekkist 

líka. Gott samband á milli foreldra og skóla felst í góðri samvinnu. Samvinnan á að vera 

á faglegan og félagslegan máta og styðja við líðan barnsins (Veland 2008:15-16). 

 

3.4.2 Þættir sem hafa áhrif á samvinnuna 

Samstarf heimila og skóla eru þættir sem eru undirstaða alls náms að börn búi við 

öryggi í skólaumhverfinu. Þegar kemur að samvinnu við foreldra er oft unnið út frá 

persónulegri reynslu sem skerðir gæði samstarfsins. Samstarf kennara við foreldra er 

mismunandi. Í Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) er gert ráð fyrir að útbúa  

sameiginleg markmið með kennurum og foreldrum. 

Nordahal (2000) og  Birkemo (2001) sýndu  með rannsóknum sínum að 

foreldrar hafa mikil áhrif á faglega og félagslega framför nemenda. Þrátt fyrir þessa 

niðurstöður  eru margir foreldrar sem gera sér ekki grein fyrir hvað þeir eru mikilvægir 

fyrir nám barna sinna. Það er á ábyrgð stjórnenda skólanna að miðla réttum 

upplýsingum til foreldra og að skapa möguleika á að byggja upp gott samstarf við þá. 

Öryggi og umhyggja eru lykilatriði fyrir flesta foreldra og tengslin eru mikilvæg til betri 

árangurs. 

 3.4.3 Félagslegur bakgrunnur og menntun foreldra 

Rannsóknir Birkemo (2001) sýndu samband á milli menntunnarstigs foreldra og 

námsárangurs nemenda. Það þýðir að nemendur sem eiga foreldra með meiri menntun 

eru betur staddir en þeir nemendur sem eiga foreldra með skemmri menntun. Aðrar 

niðurstöður sýna að félagslegvandamál og hegðunarvandamál nemenda má oft rekja til 

bakgrunns foreldranna (Ogden, 2001). Flest börn alast upp hjá foreldum sem eiga gott 

samstarf við skólann. Önnur börn eiga við stöðuga hegðunarörðugleika vegna þess 

uppeldiskröfur foreldrana og skólans fara ekki saman. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 
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foreldrar sem hafa minni menntun og lægri tekjur upplifa að það sé ekki tekið eins vel á 

móti þeim ef þeir þurfa að hafa samband við skólann (Westgård og Galloway, 2004).   

 Miklar breytingar hafa orðið á skólunum síðast liðin ár og heimilisaðstæður hafa 

meiri þýðingu en fyrir tíu til fimmtán árum. (Bakken , 2003). Í dag endurspeglar skólinn 

meiri félagslegan mismun á milli nemenda þrátt fyrir að markmiðið sé að gefa öllum 

nemendum sömu möguleika. Í flestum tilfellum  hafa orðið breytingar á 

kennsluaðferðum skólans, meiri áhersla á rannsóknavinnu og fyrirfram ákveðin verkefni 

fyrir þá sem eru góðir námsmenn og geta unnið sjálfstætt.  

Alfie (2006) komst að því með því að nota virkt heimanám styrkist staða 

nemenda í náminu og um leið eflist samvinnan foreldra og barna. Þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni tengsl á milli menntunnar foreldra og námsárangurs nemenda verða 

foreldrar að taka þátt í samstarfi við skólans og að sama skapi geta þeir veitt stuðning 

við heimalærdóm barna sinna.  

3.4.4 Þátttaka foreldrana 

Komið hefur fram að foreldrar sem taka þátt og eru virkir í skólagöngu barna sinnar fá 

betri upplýsingar um gegni barnsins. Foreldrarnir gáfu til kynna að þeir gátu veitt  

börunum sínum mun betur aðstoð með heimanámið. Þetta leiddi til jákvæðari foreldra og 

nemendurnir náðu betri námsárangri. Kennarar verða að veita foreldrum upplýsingar um 

stöðu barnsins þannig að það náist að aðlaga námsumhverfið betur að nemandanum. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að með góðri samvinnu foreldra og  kennara urðu kennarar 

einnig öruggari í starfi sínu (Epstein og Dauber 1991; Epstein, 1992). 

3.4.5 Samstarf foreldra og kennarans 

Yfirsýn á hegðun og umgengni nemenda er mikilvæg í skólaumhverfinu. Markmiðið er 

að skrá niður óæskilegi hegðun og umgengni nemenda mánaðarlega. Kennarinn gefur 

síðan foreldrum upplýsingar um stöðu  nemandans. Sjá fylgiskjal 1. 

3.4.6 Foreldrafundir 

(Veland 2008:12) bendir á að helmingur foreldrar séu óöruggir með hvers konar kröfur 

eigi að gera til barna sinna. Mikilvægt er að vera vel undirbúin fyrir foreldrafundi. Gefa 

þarf  réttar og nákvæmar upplýsingar sem eru byggðar á tengslum milli kennara og 
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nemanda. Ábyrgð skólans er að geta skapað jákvætt samstarf á milli skólans og 

heimilanna. 

3.4.7 Hlutverk kennarans á foreldrafundi: 

• Kynna hver þú ert og hver markmið þín eru? 

• Foreldrum er kynnt aðalnámskrá, skólanámskrá og aðaláhersluþættir í náminu.  

• Æskilegt er að fjalla um þroska barna og hvernig foreldrar geti aðstoðað börn sín 

við heimanámið.  

• Mikilvægt að sýna foreldrum að þú hefur séð barn  þeirra í leik og starfi.  

• Hægt er að varpa myndum af nemendum þar sem þau eru leik og starfi í námi 

      sínu, samanber mynd  9.  

 

 

                

 

 

 

 

                     Mynd 9. Daglegar venjur nemenda (Veland, 2007:48).                                             

 Umræða um: 

 Gott er að bjóða upp á fræðslufundi fyrir foreldra strax í upphafi skólaárs.  

 Þættir sem gætu verðið á dagskrá: 

• Háttatími og svefnvenjur nemenda. 
• Áhugamál / íþróttaiðkun. 
• Vasapeningar 
• Foreldrastuðningur við heimanám barna sinna 
• Hvernig geta foreldrar haft áhrif á menntun barna sinna? 
• Hvernig er rætt um skólann heima? 
• Draga saman það sem  rætt var á fundinum í lokin. 
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3.4.7 Hlutverk foreldrasamtala 

Undirbúningur kennarans fyrir foreldraviðtöl felst í því að gera sér grein fyrir hvaða 

gögn eigi að liggja frammi, hvaða  mál liggi mest á að taka fyrir.Viðtölin þurfa að vera 

innan ákveðins tímaramma (20 mín). Gott er að hefja viðtal með því að heilsa með 

handabandi. Gjarna ætti kennarinn að leita eftir augnsambandi við þá sem koma til 

viðtalsins,  það skapar trúnað og traust. Í upphafi viðtals ætti kennarinn að sýna 

persónulegan áhuga á barninu sem persónu. Kennarinn sýnir foreldum prófúrlausnir, 

vinnubækur og fleiri matsgögn eftir því sem við á. Mikilvægt er að samtalið sé á 

jákvæðum nótum og kennarinn gefi barninu ráð til betri árangurs í skólastarfi. 

Samtalinu skal ljúka með handabandi í lok samtalsins (Veland 2008:44). 

3.5 Vinnan í skólanum 

Til að breyta hegðunarvandamálum  í skólum  dugar skammt að halda einungis 

námskeið í Virðingarkerfinu (Respekt-programmet). Skólinn verður að vinna hörðum 

höndum með Virðingarkerfið til að ná góðum árangri í því. Á námskeiðinu er unnið í 

hópum  og ýmis vandamál sem skólinn á við að etja rædd. Skipulagt er á hvaða svæði 

þurfi að gera breytingar og hvernig því verður fylgt eftir. Þetta er mikilvægt að því leyti 

að samvinna starfsfólksins verður nánari og  það skapast meiri áhugi á að fást við og 

leysa ýmis konar flókin hegðunarvandamál.  

3.6 Stuðningur/samstarf við aðra skóla 

Skólar sem taka ákvörðun um að vera með í þróunarverkefni sem þessu þurfa að fá 

stuðning utan frá. Þess vegna taka nærliggjandi skólar sig oft saman og halda 

sameiginlegan fund i um Virðingarkerfið (Respekt-programmet). Samstarfið á að gefa 

tækifæri til að miðla reynslu kennarra til hvers annars og koma  nýjum hugmyndum á 

milli skóla. Virðingakerfið er metið og hugsað hvernig það geti samlagast 

skólaumhverfi skólans. Samstarf á milli skóla hvetur til aðhalds innan hvers skóla og 

hvetur stjórnendur og starfsmenn skólanna í að ná betri árangri með kerfinu.  

 Virðingar skólar taka þátt í spurningarlistakönnun á vorin. Það gerist á fyrsta og 

öðru innleiðingarári. Þá er aflað upplýsinga um hegðun nemenda, bekkjarumhverfi, 

bekkjarstjórnun og samstarf milli starfsmanna skólans. Niðurstöðurnar eru mjög 

mikilvægt verkfæri fyrir innra starf skólans (Roland, Vaaland og Størksen 2007:31). Á 

haustin fær skólinn niðurstöðurnar og þær eru settar á vefsíðu Virðingar skólanna. Þar á 
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eftir getur skólinn kortlagt nánar eigið vandamál. Niðurstöðurnar eru settar upp í töflu 

og í myndformi sem skólinn getur síðan notað á fundum með nemendum, foreldrum og  

skólanefndum. Gerður er gátlisti  sem sýnir hvaða stigi skólinn er:  

 

• Hvar er skólinn staddur? 

• Hvert er ferðinni heitið? 

• Hvað er gert fyrst? 

• Hvað skal bíða með að gera? 

 

 Mikilvægt er að skólinn svari þessum spurningum til að kanna gæði starfsins í  

skólanum og sjái hver framtíðarmarkmið hans eru. Spurningar eru samdar út frá 

innihaldi Virðingar kerfisins (Respekt-programmet). Gátlistinn á að veita  nákvæmar 

upplýsingar um  ólík svæði skólans og gera kleift að forgangsraða verkefnum. Mælt er 

meðþví að vinna með gátlistann í vinnuhópum og leiðbeinandi hópsins á að fylgja 

honum fast eftir. Reynslan hefur sýnt að slík spurningarlistakönnun gefur skólanum 

aðhald og hvetur þá  til að halda ótrautt áfram með Virðingarkerfið (Respekt-

programmet) (Roland, Vaaland og Størksen  2007:31). 

  Annað form af stuðningi er að hægt er að hafa samband við fjölmiðla og 

dagblöðin og sýna innri starfssemi skólans. Þegar góð vinna markar sér sérstöðu gefur 

það enn meiri kraft til áframhaldandi vinnu. Að marka sér sérstöðu skapar ákveðnar 

væntingar til skólans, m.a. frá foreldrum, stjórnmálamönnum og ekki síst blaðamönnum 

(Roland, Vaaland og Størksen  2007:31-32). Ef skólinn  nær að breyta 

skólamenningunni og efla gæði skólans þá skapast jákvæðar væntingar og áhugi til að 

halda áfram  með Virðingarkerfið (Respekt-programmet) 

3.7 Mat á  Virðingkerfinu(Respekt-programmet) 

Virðingarkerfið (Respekt-programmet) er byggt á rannsókn, en hún  er einnig hluti af 

kerfinu þar sem þátttakendur skólans komast í snertingu við rannsóknina. Þátttaka 

skólans í Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) felur í sér að skólinn gefur 

Atferlisrannsóknarstofnun (SAF) Háskólans í Stavanger aðgang að upplýsingum um 

nemendur skólans ( Roland, Vaaland og Størksen  2007:31-33).  Nemendur, kennarar 

og starfsfólk er beðið að svara spurningum áður en Virðingarkerfið hefst, aftur eftir eitt 
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ár og að loknu öðru innleiðingarári. Niðurstöðurnar eru kynntar skólanum og notaðar 

sem þróun í áframhaldandi endurbyggingu innan skólasamfélagsins. 

3.8 Niðurstöður úr skýrslu um Connect-Oslo 2005 

Niðurstöðurnar frá Connect-Oslo árið 2005 benda til minnkandi umfangs 

hegðunarvanda, einbeitingarvandamála og eineltisvandamála. 

Minnkunin á tíðni hegðunarvandamála varð mest eftir fyrsta árið sem 

Virðingarkerfið (Respekt-programmet) var notað í skólunum . Á barna- og 

unglingastiginu varð stig lækkandi tíðni hegðunarvandamála. Ofbeldi minnkaði innan 

skólans. (Roland, Vaaland og  Størksen  2007:35 ). 

Í skýrslunni „Fyrirbyggandi aðgerðir í skólanum“ frá Menntamálaráðuneytinu og 

Félags- og heilbrigðismálaráðuneytinu. Virðingarkerfið (Respekt-programmet) er eitt af 

þrettán agakerfum sem hafa verið notuð  til að fyrirbyggja gagnvart agavandamálum  og 

félagslegt atferli nemenda. (Nordahl, Grovkrok, Knudsmoen, Larsen og  Rørnes 

2006:35) niðurstöður þeirra sýndu að Virðingarkerfið ( Respekt-programmet) hafi 

sannast að það hafi jákvæð áhrif og rannsóknarhópurinn mælir með þessu kerfi fyrir 

skólana.  

Rannsóknir á innleiðingu  Virðingarkerfisins (Respekt-programmet) sýna jákvæð 

áhrif á skólasamfélagið og minnkandi hegðunarvandamál (Roland, Vaaland og Størksen  

2007:35). 

4.  Rannsóknin 
Hér verður greint frá því hvaða aðferð var notuð við gerð rannsóknarinnar, umfjöllun 

um þátttakendur hennar og útlistun á gildi hennar. 

 
4.1 Markmið rannsóknar 
Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort Virðingarkerfi (Respekt-

programmet) hefði áhrif á agavandamál nemenda. Einnig var leitað upplýsingar um 

hvers vegna skólar hefja innleiðingu kerfisins. Í rannsókninni var farið í þrjá grunnskóla 

í Stavanger sem notast við Virðingarkerfið (Respekt-programmet) og tekin viðtöl við 

stjórnendur þeirra.Viðtölin voru gerð til þess að komast að því á hvaða hátt væri unnið 

með stuðningskerfið og hvernig tekist hefði til. 
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Í rannsókninni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvert er 

mat þriggja skólastjórnenda á Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) við úrlausn  

agavandavandamála nemenda? 

4.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem var notuð við gerð þessara rannsóknar, er eigindleg 

rannsóknaraðferð. Þegar eigindlegri rannsóknaraðferð er beitt er fyrst og fremst leitast við 

að skoða skilning á félagslegum fyrirbærum út frá persónulegu mati þátttakenda. 

Gagnaöflun var framkvæmd í nánasta umhverfi þátttakenda og reynt í upphafi að fá 

almennar upplýsingar um viðfangsefnið (MacMillan 2008:281). 

 Við gagnaöflun var farin sú leið að nota viðtöl, en þannig áttu viðmælendur kost 

á að ræða þá þætti sem þeim þóttu mikilvægastir. Farið var á vettvang viðmælenda, inn í 

skólunum og tekin viðtöl við stjórnendur þeirra.Við undirbúning viðtalanna var útbúinn 

hálf opinn spurningarlisti sem einungis var hafður til hliðsjónar, þar sem nær oftast var 

spurt út frá svörum viðmælendanna.  

 Viðtölin voru öll tekin upp á upptökutæki og við úrvinnsluna voru  svörin afrituð 

í formi texta og kóðuð. Að kóðun lokinni voru fundin sameiginleg þemu  með 

viðtölunum. Þemun voru síðan  notuð til að vinna úr gögnunum, til að gera samanburð 

við að setja fram og koma  að niðurstöður. Lengd viðtala var frá 20-30 mínútur og voru 

þau tekin í febrúar til mars árið 2009. 

4.3 Þátttakendur 

Í rannsókninni tóku þátt stjórnendur þriggja grunnskóla í Stavanger sem allir styðjast 

við Virðingarkerfið (Respekt-programmet). Skólarnir eru ólíkir að stærð og 

nemendafjölda. Val á skólum fór fram með þeim hætti að haft var samband við 

Atferlisrannsóknarstofnun (SAF) Háskólans í Stavanger. Mælt var með ákveðnum 

skólum þar sem komin var reynsla af  kerfinu. Viðmælendur voru þrír skólastjórar sem 

allir höfðu verið í skólastjórar minnsta kosti þrjú ár.  

Hér að neðan má sjá helstu upplýsingarnar  um hvern skóla og viðmælendur. 

Öllum nöfnum skóla og viðmælanda hefur verðið breytt, í þeim tilgangi að halda 

trúnaði við þátttakendur.  
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 Eikanesskóli er barnaskóli með bekkjardeildir fyrir 1.-7. bekk. Í skólanum eru 

335 nemendur og starfsfólkið er 69 talsins. Skólinn hefur verið starfandi frá árinu 1958. 

Viðmælandi minn í  Eikanesskóla var Jónína Hansen skólastjóri. 

 Karlaskóli er unglingaskóli með bekkjardeildir frá 8.-10. bekk. Nemendur þar 

eru 559 talsins og starfsfólkið er um 60. Skólinn tók til starfa árið 1954.Viðmælandi 

minn var Steinar Jakobsen skólastjóri.  

 Smiðjuskóli er unglingaskóli með bekkjardeildir frá 8.-10. bekk. Nemendafjöldi 

er um 220 og starfsfólk í kringum  30. Skólinn hóf starfsemi sína 1984. Skólastjóri 

Smiðjuskóla er Sara Jenssen.  

4.4 Gildi rannsóknarinnar/framkvæmd 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig Virðingarkerfið (Respekt-programmet) 

virkar í þremur grunnskólum í Stavanger. Reynt er að finna út hvort kerfið geti dregið 

úr agavandamálum nemenda? Hvernig hefur tekist að þróa kerfið inn í skólann og hefur 

það hafi leitt til betra skólastarfs ? Rannsókninn er ætlað að draga upp mynd af þeirri 

starfsemi skóla sem taka upp Virðingarkerfið (Respekt-programmet) og gæti haft 

hagnýtt gildi fyrir íslenskt skólakerfi. Eins hefur  það gildi fyrir alla þá sem vilja kynna 

sér kerfið og umfang þess.  

5. Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla er gerð grein fyrir því helsta sem fram kom í viðtölum við 

stjórnendur skólans þriggja og er byggt á þemum sem unnin voru út frá viðtölunum.  Að 

því loknu er stutt samantekt á því sem stendur upp úr varðandi rannsóknina. 

5.1 Upphaf  Virðingarkerfisins (Respekt-programmet) í skólunum 

Í upphafi viðtalsins var farin sú leið að fá viðmælendur til þess að fjalla stuttlega um 

hvað varð til þess að Virðingarkerfið (Respekt-programmet) var tekið upp í skólanum 

frekar en önnur kerfi. Einnig var spurt um  hvernig unnið hefði verið með kerfið í 

skólanum? 

 Jónína Hansen skólastjóri Eikanesskóla, taldi að þau  hefðu verið neydd til að 

taka upp agakerfi sem allt starfsfólki skólans þyrftu að taka þátt í. Meðal starfsfólks og 

foreldra var mikil umræða um hegðun og agavandamál. Mikil þrýstingur var frá 
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starfsfólkinu  um að taka upp nýtt agakerfi. „ Ég var nýráðinn skólastjóri og vildi 

hleypa nýju blóði inn í skólann og skapa ákveðið öryggi hjá nemendum“ (Jónína 

Hansen, 2009). Með tilkomu nýs skólastjóra var hugmyndin af kerfinu kynnt fyrir 

kennurunum. Út frá því þá voru myndaðir starfshópar innan skólans og unnið var með 

bekkjarstjórnun og sameiginlegar reglur skólans. Nemendur hafa tekið kerfinu nokkuð 

vel og allar hurðir og gluggar eru merktir með Virðingarkerfinu (Respekt- programmet). 

„Við höfum tekið upp og ákveðið einfaldar reglur:, vera góð við hvert annað, gott 

skipulag á göngunum og vinnufriður í kennslustofum“ (Jónína Hanssen 2009).  

 Í Karlaskóla hafði starfsfólkið glímt við mikil hegðunarvandamál undanfarin ár 

sem hafði vakið mikla athygli í fjölmiðlum „ Þetta var virkilegur erfiður tími fyrir 

skólann að ganga í gegnum. Þegar slíkar aðstæður myndast í skólasamfélagi skapast 

mikil þrýstingur frá fjölmiðlum og foreldrum að takast á við vandamálið“ (Steinar 

Jakobsen 2009). Þegar Steinar Jakobsen var ráðinn sem nýr skólastjóri skapaðist enn 

meir þrýstingur frá foreldrum að takast á við vandamálin í skólanum. „Tilgangurinn var 

að lyfta gæðum skólans og ná betri tökum á hegðunarvandamálum skólans“  Í dag er 

skólinn á öðru innleiðingarári sínu og virðist halda gæðum sínum. „Já, gæðin eru 

mikilvæg fyrir skólann og við teljum við verðum að fylgja þeim eftir “(Steinar Jakobsen  

2009). Frá upphafi kerfisins voru myndaðir sex samstarfshópar með einum 

hópstjórnanda í hverjum hópi. Einblínt er á stuðning við kennara og að veita almennar 

upplýsingar um starfsemi skólans.  

 Við Smiðjuskóla var ráðinn nýr skólastjóri Sara Jenssen fyrir þremur árum.  

Ákveðið var að skapa ákveðinn fastan ramma fyrir starfsfólk skólans „Það gefur 

ákveðna þungamiðju fyrir skólann og við höfum ákveðið að taka Virðingarkerfið 

(Respekt-programmet) inn í skólann og við erum ákveðin að vinna með það kerfi“ (Sara 

Jensse 2009). Smiðjuskóli hefur verið í beinu samstarfi við rannsakendur Atferlis 

rannsóknarstofnuninni við Háskólann í Stavanger til að halda námskeið fyrir kennarana.  
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5.2 Viðhorf starfsfólks 

Við innleiðingu Virðingarkerfisins (Respekt-programmet) virtist allt starfsfólkið mjög 

sátt við kerfið og það var ánægt með að allir störfuðu eftir föstum reglum skólans.  

Skólastjóri Eikanesskóla fann fyrir jákvæðu andrúmslofti í garð Virðingarkerfisins 

(Respekt-programmet) strax í upphafi hjá starfsmönnum. Skólastjórinn gaf samt til 

kynna að þetta væri svolítið tímafrekt: „Ég þarf einnig að sinna kennurunum og 

nemendunum því að við erum ekki einungis að vinna með Virðingarkerfið“ ( Respekt-

programmet) Við erum einnig með sérdeildir fyrir fatlaða sem krefst mikillar vinnu og 

skipulags (Jónína Hansen 2009). 

 Í  Karlaskóla voru starfsmenn nokkuð ánægðir með innleiðinguna á 

Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) en það var mismunandi hvernig hver kennari 

útfærði aðferðina á sínum bekk:  „ Það fer svolítið eftir hvernig kennarinn nær að fylgja 

þessu öllu eftir.“ Já, við fengum neikvæða byrjun á kerfinu meðal annars vegna þess að 

nemendur fengu ekki lengur að vera inn í skólastofunum í frímínútunum. Þetta varð 

auðvitað að leysast á lýðræðislegan hátt og margar nefndir komu við sögu. Að lokum 

var þetta samþykkt og í dag eru skólastofur lokaðar í frímínútunum“ (Steinar Jakobsen 

2009).  

 Skólastjóri við Smiðjuskóla, Sara Jenssen kynnti kerfið fyrir starfsfólkinu og 

varpaði spurningum um til kennara um hvort þeir virkilega vildu fá kerfið inn í skólann. 

Samþykkt var að taka kerfið upp og innleiðingin hefur staðið í tvö ár. Einhverjar 

efasemdir hafa komið fram hjá kennurunum en Sara vildi meina að:  „Við vorum 

sammála fyrir tveimur árum, þá gastu sagt nei, þetta vil ég ekki en þú sagðir já, þetta 

vil ég“ (Sara Jenssen  2009).  
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5.3 Viðhorf nemenda 

Við innleiðingu á Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) við Eikanesskóla var viðhorf 

nemenda mjög jákvætt og fannst þetta skemmtilegt. „Til að vekja athygli á kerfinu þá 

var ákveðið að merkja allar hurðir og glugga með slagorðinu „Respekt gir respekt“ 

  

 

 

                                                                

 

 

 

                                                  Mynd 10. Virðing gefur virðingu (Vefslóð:http://saf.uis.no).        

Steinar Jakobsen skólastjóri í Karlaskóla tjáði mér að fyrir tveimur árum að hefði verðið 

ákveðinn dagur til að hefja innleiðingu á þessu nýja kerfí skólanum. Allir nemendur 

fengu upplýsingar um kerfið en „ það var frekar skrýtið að nemendur voru samt frekar 

óöruggir með hvernig þeir áttu að haga sér“Frekar jákvætt að hafa fastar reglur 

skólans, húfur og yfirhafnir úti, standa fyrir aftan stólana og standa á fætur þegar 

skólastjórinn kemur inn.(Steinar Jakobsen, 2009). 

 Sara Jenssen skólastjóri Smiðjuskóla hefur ekki fengið nein viðbrögð frá 

nemendunum „En við höfum fengið viðbrögð frá foreldrum um að nemendur upplifa að 

skólinn er orðinn öruggari,þeir eru betu r meðvitaðir um reglur skólans og kennarar 

strangari“  (Sara Jenssen  2009). Nemendur upplifa mjög fjölbreytta skóladaga, s.s. 

ýmsar íþróttakeppnir, þeir bera ábyrgð í mötuneyti skólans og mikilvægt er að það ríkir 

jákvætt andrúmsloft meðal nemenda.  

5.4 Breytingar á agavandamálum skólans 

Jónína Hansen taldi að  Eikanesskóli  kæmi vel út úr matsrannsókn sem gerð var fyrir 

einu ári síðan. „Kennarar eru mjög faglega flinkir hér og það hefur lítið verðið um 

agavandamál hjá þeim“ (Jónína Hansen  2009). Skólastjórinn  Jónína Hansen ,nefndi 
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að kennarar yrðu að hafa vissa þekkingu á bekkjarstjórnun og það vill vera svolítið 

ábótavant hjá kennaranemum sem koma hingað inn í æfingakennsluna.  „Það eru þessir 

smáu hlutir sem verða að vera vel skipulagðir í kennslunni “Kennarar þurfa  að vera  

fljótir að taka ákvarðanir og geta skipt yfir í ýmis kerfjandi verkefni og gera það á 

faglegan hátt (Jónína Hanssen  2009).  

  Steinar Jakobsen skólastjóri taldi að mælingar á eftir fyrsta innleiðingarári hefði 

komið vel út hjá skólanum. Skólinn framkvæmir venjulega matsrannsókn á  innra og 

ytra starf skólans og eru 10. bekkir teknir inn í matið.  

 Niðurstöður frá Smiðjuskóla hafa verðið jákvæðar og haft töluverð áhrif á 

nemendur „ Þetta er rólegur skóli og lítið um hegðunar og eineltisvandamál“ (Sara 

Jenssen 2009). Starfsfólk og skólastjórnendur finna breytingar á umhverfinu sem er 

orðið mun rólegra þegar gengið er um skólann. Einbeitingar vandamál hjá nemendum í 

skólanum er erfiðara að mæla og „ Hvort að Virðingarkerfið (Respekt-programmet) taki 

virkilega á því er ekki gott að segja til um“(Sara Jenssen  2009).  Sara Jenssen taldi að 

skólinn hefði ekki nein stórvægileg hegðunarvandamál. „Þetta kerfi  hjálpar okkur samt 

að hægt sé að leysa vandamálinn á auðveldari hátt“ (Sara Jenssen 2009). 

5.5 Breyttar áherslur með Virðingarkerfið (Respekt-programmet) 

Helstu breytingar sem hafa orðið hjá Eikanesskóla er að starfsfólkið er farið að vinna 

betur saman en áður. Þeir eru með fjóra starfsmannafundi á hverju misseri sem virka 

sem stuðningshópur fyrir kennara ef einhver vandamál koma upp hjá starfsfólkinu.  

 Hjá Karlaskóla er sömu sögu að segja að starfsfólkið er farið að vinna betur 

saman um málefni skólans og nemenda. Kennarar hafa gefið í skyn að það virki mjög 

jákvætt að fá allar upplýsingar með sameiginlegri umræðu  og að það skapi jákvætt 

andrúmsloft meðal kennara. 

 Skólastjóri Smiðjuskólans hefur heyrt frá foreldrum að skólinn sé orðinn mun 

opnari fyrir nemendur. Gerðar eru meiri kröfur til kennara og um leið hafa skapast meir 

væntingar til nemenda. „Ég upplifi að skólinn sé í framför og sé skóli sem er að taka á 

sig nýtt form...en það tekur langan tíma“ (Sara Jenssen 2009)  
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5.6  Framtíð Virðingarkerfisins (Respekt-programmet) 

Það verður athyglisvert að fylgjast með hvernig skólar sjá fyrir sér framtíðina með 

Virðingarkerfinu (Respekt-programmet). Stefna skólarnir ótrautt áfram með kerfið eða 

er þetta tímabundið verkefni sem fjarar út með tímanum? Allir viðmælendur skólanna 

þriggjavoru sammála um að kerfið væri mjög jákvætt og horfðu bjartsýnir fram á 

veginn.  

 Stefnan hjá Eikanesskóla er að halda áfram með kerfið og vonast til að þetta 

fyrirbyggi vandamál skólans: „Ég hef  reynslu af  Zero eineltiskerfinu en 

Virðingarkerfið (Respekt-programmet) vinnur meira með heildina og það tengist öllu 

starfsfólki skólans“  Markmiðið er að gera skólasamfélagið enn betra. Reyna að nota 

hugtakið Virðing (Respekt) við öll tækifæri hjá nemendum. Jónína benti á að við fáum 

ekki virðingu frá nemendum og foreldrum ef við virðum þá ekki. 

 Skólastjóri Karlaskóla var mjög jákvæður með kerfið í heild og ánægður að geta 

innleitt kerfi sem er að virka á skólann:  „ Já,... þetta kerfi er komið til að vera  en ég 

held að það verði alltaf einhverjar breytingar þegar lengra líður á. „Hvort það verði 

minni eða meiri breytingar get ég ekki svarað, en ég hef mikla trú á þessu kerfi“ 

(Steinar Jakobsen 2009). Steinar Jakobsen sér fyrir sér að kennara hlutverkið verði 

skýrara og kennarar verði góð fyrirmynd nemenda í framtíðinni. 

Smiðjuskóli er á öðru innleiðingarári og stefnan er að skólinn verður 

skilgreindur sem Virðingarskóli (Respekt-skole) í framtíðinni. „Við komum til með að 

nota hugtakið Virðing (Respekt) þegar umræða  kemur að skólamálum“ (Sara Jenssen 

2009). Stefna skólans er að einblína á félagslegt umhverfi nemenda og ekki síður að 

bæta bekkjarstjórnun: „Við erum neydd til að horfa á  hvers konar aðstoð sem 

nemendur þurfa á að halda í framtíðinni. Við munum fá hegðunarvandamál ef 

námsumhverfið er ekki aðlagað að nemandanum“ (Sara Jenssen 2009). 

5.7 Samantekt 

Ætla má að allir þrír skólarnir hafa verðið að vinna nokkuð vel eftir því skipulagi sem 

þeir höfðu sett sér í upphafi vinnunnar við Virðingarkerfið (Respekt-programmet). Allir 

skólastjórnendum skólanna þriggja hafa gegnt störfum í þrjú ár og  höfðu mikin áhuga á 

að fá nýtt kerfi inn í skólana. Ný hugsjón, skapar betri skóla og skýrari hlutverk kennara 
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og nemenda. Nokkuð er um að framkvæmdin sé sú sama eða lík, en samt höfðu 

skólarnir mikið frelsi um það hvernig þeir útfærðu aðferðina í skólanum. Skólinn fær 

grundvallar upplýsingar um kerfið og síðan er það í höndum skólanna að útfæra 

aðferðina.  

Allir viðmælendur voru ánægðir með niðurstöður á þeirra rannsóknar á kerfinu 

sem (SAF) hafði útfært eftir að innleiðingin hafði verðið í tvö ár. Skólastjórnendum 

fannst  starfsfólkið vera orðið samheldnara og samstarf á milli þeirra betra. Allir voru 

mjög ánægðir með árangurinn sem náðst hafði, en vonuðust jafnframt eftir enn betri 

árangri í framtíðinni.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stjórnendur skólanna  hafi verið 

mjög jákvæðir með áframhaldandi vinnu við kerfið og vildu að innleiðinginn yrði hluti 

af starfi og menningu skólans á næstu árum.  

6. Umræða 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var athyglisvert að upplifa hve viðmælendur voru 

áhugasamir að ræða um kerfið og  áhrif þess á skólaumhverfið. Góðar móttökur voru 

hjá öllum skólunum og skólastjórnarnir voru viljugir að gefa eins ítarlegar upplýsingar 

og hægt var. Viðmælendur höfðu allir svipað mikið til málanna að leggja í viðtölunum, 

þrátt fyrir að áhersla væri á ólíka þætti. Smiðjuskóli kom með ítarlegustu upplýsingarnar 

í rannsókninni. Ástæðan gæti verðið sú að stjórnandi þessa skóla hafi aflað sér mikilla 

upplýsinga um Virðingarkerfið (Respekt-programmet) áður en innleiðingin hófst. 

Skólinn virðist líka hafa verðið í meira samstarfi við (SAF).  

 Skólarnir sem tóku þátt í rannsókninni eru svipaðir. Karlaskóli og Eikanesskóli 

eru eiginlega í sama hverfi sem er frekar rótgróið. Smiðjuskóli er staðsettur í öðru 

hverfi, sem var þéttbyggðara. Stærð og staðsetning skólanna virðist ekki hafa áhrif á  

innleiðingu kerfisins inn í skólann. Við rannsóknina kom fram að hver skóli reyndi að 

aðlaga nýja kerfið inn í skólann að öðrum þáttum sem voru fyrir í skólasamfélaginu. 

Allir skólarnir höfðu ólíka fyrirbyggjandi þætti. Smiðjuskólinn lagði áherslu á öryggi 

nemenda og á fjölbreytt félagslíf . Einnig var lögð áhersla á að kennarar sem góðar 

fyrirmyndir og góða stjórnendur en jafnframt að mynda góð tengsl við nemendur. 

Eikanesskóli hafði þrjár eftirfarandi reglur: Bera virðingu fyrir hvert öðru, ró á 
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göngunum og vinnufrið  í kennslustofum. Fyrirmynd kennarans er mikilvæg í 

Karlaskóla, góð fagleg þekking á námsefninu og góð líðan nemenda. 

 Innleiðingin á Virðingarkerfinu (Respekt-programmet) hefur gengið vel hjá 

skólunum og viðmælendur allir sammála um að kerfið taki ekki einungis á 

agavandamálum nemenda. Kerfið virðist hafa víðtækari áhrif á ýmsum sviðum, s.s. á  

samstarf  kennara, samband heimila og skóla og á bekkjarstjórnun kennara. Í 

rannsókninni kom fram að í öllum skólunum var áhugi á að vinna áfram með kerfið í 

framtíðinni og nota það sem góða fyrirmynd. Kerfið skilar jafnframt jákvæðum þáttum 

inn í skólastarfið eins og betri hegðun og betra samstarfi starfsfólks skólans, eins og 

raunin hefur orðið.  

  Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsóknar er ljóst að við hverja nýja 

innleiðingu á kerfinu er mikilvægt að hafa hugfast að skipuleggja og kynna starfsfólki á 

faglegan máta alla þætti kerfisins. Skólinn fær grundvallar reglur í hendurnar og síðan 

er það í höndum stjórnenda og starfsfólks skólans að aðlaga kerfið að aðstæðum  í 

skólanum. Ef árangur á að nást með kerfinu er lykilatriði að samstaða sé meðal 

starfsfólks um ákvarðanir og viðbrögð við óæskilegri hegðun nemenda. Miklu skiptir að 

vera virtur starfsmaður, en geta samt borið kennsl á einstaklinga sem  hafa „proaktiv“ 

og „reaktive “einkenni svo að líkur aukist á því að hægt sé að meðhöndla vandamálið 

rétt. Nemendur sem upplifa að það séu samræmdar aðgerðir í agavandamálum,fá 

skilaboð um að hvert vandamál sé tekið föstum tökum og leyst á réttan máta.  

 Fram kom hjá stjórnendum að stöðugt þarf að hlúa að slíkum kerfum ef það eigi 

að nýtast í skólasamfélaginu. Kennarar þurfa að fylgja kerfinu fast eftir og vera ákveðin 

fyrirmynd nemenda. Á hverju ári þarf að endurbæta það sem miður gekk. Höfundar 

kerfisins nefna að þetta sé langtímaverkefni og mikilvægt að halda því út ef árangur eigi 

að nást. Fram kom í rannsókninni að það hafa orðið breytingar á skólunum eftir 

innleiðingarárin. Kerfið hefur leitt til betra skólaumhverfis og bætt umgengni nemenda.  

Það er hægt að finna galla á kerfinu og sjálfsagt er þetta ekki fullkomin lausn þegar 

koma á í veg fyrir hegðunarvandkvæði og agaleysi í skólum. En kerfið býður upp á 

þéttara samstarf  kennara og annarra starfsmanna skólans. Gagnrýnt hefur verið að skrá 

niður neikvæða hegðun og umgengni nemenda enVeland (2008:12) sýni fram á 

námskeiði fyrir kennara að niðurstöður rannsókna sýnu að 50 % foreldrar eru óvissir 
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með hvers konar kröfur eigi að gera til barna sína og því skráning gott tæki fyrir þá að 

meta hvaða kröfur þeir geti gert.  

Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsóknar,virðist viðhorf stjórnenda skólanna 

og starfsfólks vera mjög jákvætt og það aðhyllist kerfið eftir að hafa kynnst því og 

fengið þjálfun í notkun þess. Margt bendir til þess að stjórnendur vilji halda áfram með 

kerfið í framtíðinni og reyna að þróa það enn meira og laga það betur að skólanum. 

7.  Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að skólastjórnendur telji að Virðingarkerfið 

(Respekt-programmet) hafi hagnýtt gildi fyrir þá sem stjórnendur og hafi einnig jákvæð 

áhrif á skólabrag, almenn samskipti meðal nemenda, meðferð agavandamála og 

bekkjarstjórnun. Stjórnendur upplifa að kerfið geti leitt til betra samstarfs kennara og 

foreldra. Kerfið eflir um leið faglegan undirbúning kennara og dregur þar með úr 

agavandamálum nemenda. Fram kom að mikilvægt er að skipuleggja innleiðingarferlið 

vel í nánu samstarfi við starfsmannahópinn. Þetta er langtímaverkefni sem allir 

starfsmenn verða vera búnir að samþykkja áður en kerfið er innleitt. Kerfið býður upp á 

að samhæfa allar reglur skólans þannig að allir starfsmenn verði meðvitaðir og þjálfaðir 

í hvernig eigi að bregðast við ýmsum atferlisvandamálum nemenda. Hlutverk kennara 

og annarra starfsmanna er að geta gripið inn í ýmis atvik á skólalóðinni, ganginum eða í 

íþróttasalnum með virðingu og án þess að niðurlægja viðkomandi.  

 Í viðtölum við skólastjórnendur skólanna kom almennt samræmi á milli þeirra. 

Niðurstöður sýndu einnig að allir skólastjórnendur vildu innleiða nýtt kerfi og skapa um 

leið nýtt yfirbrag og nýja sýn fyrir skólann. Um leið átti kerfið að draga úr 

hegðunarvandamálum nemenda og bæta umgengni nemenda.  

 Virðingarkerfið getur skapað jákvætt andrúmsloft innan skóla sem síðar getur 

leitt til betri samskipta á milli starfsfólks og nemenda. Orðið virðing er áhrifamikið og 

gefur til kynna gildi og viðmið sem nýtist þegar takast á við atferlisvandamál í 

skólasamfélagi.  

 Til að góður árangur náist á kerfinu er mikilvægt að hver kennari reyni að miðla 

til nemenda sinna að orðið virðing þýðir að allir verði að taka tillit til hvers annars og 

verða duglegir að hjálpa og styðja hvern annan. Nemendur finni að þeir eru öruggir í 
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skólanum sínum og geti treyst því að það sé ábyrgur (autoritativ) starfsmaður sem tekur 

á agavandamálum  skólans.  

 Það væri möguleiki að gera aðra rannsókn á kerfinu eftir nokkur ár á fleiri 

skólum og viðmælendum. Rannsaka mætti hvort það hafi orðið breytingar á kerfinu og 

hvers konar forvarnir eru notaðar gagnvart aga og eineltisvandamálum í viðkomandi 

skóla. Hefur stjórnandi skólans verðið iðinn við að fylgja kerfinu eftir og nýtt það á 

réttan hátt? 

                                                 

                                                            _________________________________ 

         Elín Viðarsdóttir. 

                                                   Stavanger 29. apríl 2009.  
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9. Fylgiskjöl  

1. Eyðublað vegna skráningar á óæskilegri hegðun ( dæmi úr Virðingarkerfinu) 

2. Viðtals spurningar fyrir Virðingarkerfið ( Respekt-programmet) /Intervju for 
Respekt- programmet. 
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Fylgiskjal 1: 

Mánaðarskráning 

 

Í _________mánuði hefur__________fengið eftirfarandi aðvaranir 

Reglusemi                                                                          Samtal á þessari önn                                     

Kemur of seint _________________________ skipti                    ___________skipti 

Gleymir bókum / önnur áhöldum___________skipti                     ___________skipti 

Gleymir íþróttafötum_____________________skipti                   ____________skipti 

Skilar ekki heimavinnu___________________skipti                  ____________ skipti 

Vinnur ekki verkefnin____________________skipti                 ______________skipti 

Fleygir pappír___________________________skipti               ______________skipti 

Hefur sýnt slæma umgegni________________ skipti                 ____________ _skipti 

Fer illa með námsgögn ___________________skipti                  _____________skipti 

Virðir ekki vinnufrið_____________________skipti                 ______________skipti 

Aðrar athugasemdir:__________________________                ______________skipti 

Hegðun: 

Óróleiki í tímum_________________________skipti    ____________________skipti 

Ókurteisi _______________________________skipti______________________skipti 

Ókurteisi í tali___________________________skipti   ____________________skipti 

Lætur ófriðlega úti_______________________skipti _______________________skipti 

Reykingar______________________________skipti _______________________skipti 

Ónauðsynlegar klósettferðir________________skipti _______________________skipti 

Angrar aðra nemendur___________________ skipti _______________________skipti 

Kemur of seint________________________ _ skipti _______________________skipti 

Ólæti í frímínútum______________________ skipti  _______________________skipti 
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Aðrar athugasemdir__________________________                 ______________skipti 

Kross sett í kassann: 

Nemandinn er í hættu að fá lága einkunn fyrir reglusemi. 

 

Nemandinn er í hættu að fá lága einkunn í hegðun. 

 

Fjarvist: 

Nemandinn hefur verðið í burtu:__________________ fjöldi tíma_____________dagar 

 

Vantar upplýsingar um fjarvist þann:______________________________ 
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Fylgiskjal 2: 

Intervju for Respekt- programmet. 

Rektor- generelle opplysinger. 

1. Kan du si lidt fra deg selv? 
2. Hvor lenge har du vært rektor i denne skole? 
3. Hvilken utdannelse har du? 

Respekt-programmet 
1. Forskning spørsmål: Hvorfor har dere tatt avgjørelse med å ta in Respekt- 

programmet? 

2. Forskning spørsmål: Hvordan har dere arbeid med Respekt- programmet? 

3. Forskning spørsmål: Hvordan har lærere tatt Respekt- programmet? 

4. Forskning spørsmål: Hvordan har elevene tatt Respekt- programmet? 

5. Forskning spørsmål: Har det vært positivt/negativ å innføre Respekt- 

programmet? 

6. Forskning spørsmål: Har det vært klar reduksjon  på disiplinsvansker, 

konsentrasjonsvansker og mobbing? 

7. Forskning spørsmål: Har det vært reduksjon på vold? 

8. Forskning spørsmål: Hva er det som mangler hos lærerne når de skal håndtere 

atferds problem? 

9. Forskning spørsmål: Hver er din vurdering på Respekt- programmet i fremtiden, 

kommer det å vare lenge framover? 

10.  Forskning spørsmål: Hvilken endring vil du se i skolesamfunnet? 

11. Forskning spørsmål: Hvilken måte har Respekt- programmet endret din skole? 

 

Avslutning: 

Tusen takk for hjelpen, det var veldig hyggelig samtale. Hvis det er noen spørsmål da 

kan jeg ringe deg opp igjen.  


