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Útdráttur 

Þekkt er að kennarastarfið er streitumikið starf. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

streitu kennara um allan heim og hefur áhugi á viðfangsefninu farið vaxandi frá seinni 

hluta 20. aldar. Hér á landi hefur streita kennara þó lítt verið rannsökuð en megin 

tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort vinnutengd streita hrjái 

grunnskólakennara hér á landi. Jafnframt skoða helstu streituvalda í íslensku 

skólasamfélagi, hvaða aðferðir kennarar nota til að takast á við eigin streitu og hvaða 

bjargir þeir vilja sjá í skólasamfélaginu. Einnig er kannað hvort það sé fylgni á milli 

raunverulegrar streitu kennara og upplifunar þeirra á því hversu streitumikið starfið er.  

 Framkvæmd var megindleg rannsókn og gefa niðurstöður til kynna að íslenskir 

kennarar upplifa starf sitt streituvaldandi og töldu 99,5% þátttakenda starfið vera 

streituvaldandi á einhvern hátt. Alls þóttu 76,1% starfið vera ákaflega eða mjög 

streituvaldandi. Vinnuálag er einnig mikið hjá kennurum og töldu 90,1% kennara álag á 

haustönn 2016 vera mikið eða mjög mikið og meirihluta (74,5%) fannst vinnuálagið 

dreifast jafnt yfir allt árið. Raunveruleg streita var skoðuð hjá kennurum með 

streitukvarðanum PSS (e. Perceived Stress Scale) og mældist 67% kennara yfir streitu 

viðmiðum kvarðans. Streita kennara var skoðuð út frá ýmsum hópum og kom í ljós 

marktækur munur hjá tveimur þeirra. Annars vegar á milli kynja þar sem konur sýndu 

meiri streitueinkenni og hins vegar eftir aldri þar sem aldursflokkurinn 41 – 50 ára sýndi 

meiri streitueinkenni en aðrir aldurshópar. Jákvæð fylgni var á milli PSS streitukvarðans 

og hvort kennarar töldu starfið vera streituvaldandi. Þrír helstu streituvaldar hjá 

kennurum eru erfiðir nemendur, innleiðing nýrrar aðalnámskrár og kjör. Helstu bjargir 

sem kennarar leitast í að nota sjálfir gegn streitu eru að viðhalda góðu heimilislífi, 

skipuleggja fram í tímann og forgangsraða ásamt því að sjá húmorinn í aðstæðum. 

Kennarar upplifa ekki nægar bjargir gegn streitu í skólanum sem þeir starfa í og 71% 

kennara hafði hugleitt það oft eða nokkrum sinnum að hætta kennslu síðastliðin þrjú ár. 

Helstu ástæður sem kennarar nefndu voru kjör, vinnuálag og streita. Krafa kennara 

gagnvart hinu opinbera er  skýr, draga þarf úr vinnuálagi og bæta kjör þeirra. 
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1  Inngangur  

Þrátt fyrir að streita virðist vera gamalgróið umræðuefni, þá er hugtakið sjálft tiltölulega 

nýtt af nálinni í fræðaheiminum. Lífeðlisfræðingurinn Walter Cannon og læknirinn Hans 

Selye, voru brautryðjendur í rannsóknum á streitu. Cannon lýsti streituviðbragðinu að 

„flýja eða berjast“ (e. flight or fight) og Dr. Selye, sem er oft nefndur faðir streitunnar, 

gaf út bókina The stress of Life árið 1956 sem markaði upphaf rannsókna á streitu (Landy 

og Conte, 2013 og Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993). Þó rekja 

megi umfjöllun um streitu kennara til 19. aldar (Kyriacou 1998 og 2000) þá var það ekki 

fyrr en í kringum árið 1975 sem áhugi á viðfangsefninu fór að aukast. Í dag er 

kennarastarfið talið eitt af þeim störfum sem hafa háan streitustuðul og rannsóknir 

benda á að starfsumhverfi kennara sé streituvaldandi (Milstein og Golaszewski, 1985; 

Kyriacou, 2000; Cooper og Travers, 1996; Galton og MacBeath, 2008; Johnson o.fl., 

2005; Cockburn, 1996). Rannsóknir hafa sýnt að um 20 – 40% kennara finnst starfið vera 

mjög eða ákaflega streituvaldandi (Kyriacou, 2000; Kyriacou og Sutcliffe, 1977, 1978b, 

1979a og 1979b; Kyriacou og Chien, 2004; Cockburn, 1996; Borg og Riding, 1991). 

Flestir einstaklingar eyða miklum tíma í vinnunni eða í raun stórum hluta ævi 

sinnar. Þar eru kennarar engin undantekning og því er enn mikilvægara að gera sér grein 

fyrir orsökum og afleiðingum streitu í skólaumhverfinu enda snertir það okkur flest 

einhvern tímann á lífsleiðinni (Cooper og Travis, 1996). Staðreyndin er sú að streita er 

ört vaxandi vandamál í heiminum og samkvæmt Vinnuverndarstofnun Evrópu (EASHV) 

er vinnustreita næst algengasta heilsufarsvandamál Evrópu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

2002). 

Rannsóknir hafa sýnt að orsakavaldur vinnustreitu snýr að skynjun einstaklings á 

einhverskonar ógn í vinnuumhverfinu. Þar af leiðandi getur einum kennara fundist 

eitthvað streituvaldandi á meðan öðrum finnst það jafnvel hvetjandi (Kyriacou, 2000; 

Selye 1978). Streituvaldar í skólaumhverfinu eru margir og má nefna að rannsóknir hafa 

sýnt að mikið vinnuálag er einn mesti áhrifaþáttur streitu og kulnunar kennara (Galton 

og MacBeath, 2008). Að auki eru slæmar vinnuaðstæður, léleg vinnustaðamenning, 

miklar breytingar, flóknir nemendahópar og kröfur frá foreldrum og samfélagi þekktir 

streituvaldar í skólaumhverfinu. Skólaumhverfið hefur mikið breyst undanfarna áratugi 
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og er það orðið æ flóknara meðal annars vegna fjölmenningalegra samfélaga og kröfu 

um einstaklingsmiðað nám (Galton og MacBeath, 2008; Normore, 2004; Cooper og 

Travers, 1996).  

Streitu má skipta upp í skammtíma- og langtímastreitu en sú síðarnefnda er 

algengari hjá kennurum. Birtingarmyndir streitu eru af ýmsum toga, bæði neikvæðar og 

jákvæðar en þegar talað er um vinnutengda streitu er öllu jafna verið að vísa í 

neikvæðar birtingarmyndir.  Streita getur haft áhrif á líkamlega og andlega líðan kennara 

og haft neikvæð áhrif á hegðun hans. Afleiðingar streitu eru mis alvarlegar en 

árangursríkasta forvörnin gegn streitu er að koma í veg fyrir hana áður en hún nær að 

hafa áhrif á einstaklinginn. Jákvæðar birtingarmyndir af streitu eru meðal annars 

hvatning og hámarks afköst (Landy og Conte, 2013).  

Eins og Selye (1978) sagði „enginn kemst í gegnum lífið án þess að upplifa 

einhverja streitu“ en mikilvægast er að streitunni sé stjórnað svo eintaklingar missi ekki 

tökin á henni (Brown og Ralph, 1998). Margir eru sammála því að persónuleiki og andleg 

heilsa kennara skiptir miklu máli í kennslu og ganga sumir það langt að segja að þessir 

tveir þættir skipti jafnvel meira máli en þekking og kennsluaðferðir kennarans (Coates 

og Thoresen 1976).  

 

1.1 Markmið rannsóknar 

Streita grunnskólakennara hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi, nokkrar rannsóknir hafa 

verið gerðir í tengslum við streitu í skólakerfinu, í leik-, grunn- og framhaldsskólum en 

flestar þeirra hafa einblínt á kulnun kennara (Anna Þóra Baldursdóttir, 2000 og 2002; 

Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, 2007b og 2008; Brynhildur 

Magnúsdóttir, 2012; Gerður Ólína Steinþórsdóttir, 2014; Halla Ösp Hallsdóttir, 2015).  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort vinnutengd streita hrjái 

grunnskólakennara hér á landi. Jafnframt skoða helstu streituvalda í íslensku 

skólasamfélagi, hvaða aðferðir kennarar nota til að takast á við eigin streitu og hvaða 

bjargir þeir vilja sjá í skólasamfélaginu. Einnig er kannað hvort það sé fylgni á milli 

raunverulegrar streitu kennara og upplifunar þeirra á því hversu streitumikið starfið er.  
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Í rannsókninni verður leitast eftir svörum við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Upplifa grunnskólakennarar að starfið þeirra sé streituvaldandi og því fylgi álag?  

2. Finna grunnskólakennarar fyrir streitu samkvæmt PSS streitukvarðanum (e. 

Perceived stress scale)?  

3. Er marktækur munur á streitu grunnskólakennara eftir ólíkum hópum; milli kynja, 

búsetu, aldurs, menntunar, starfsreynslu, starfshlutfalls, stærð nemendahópa 

eða skóla, hvaða starfi þeir gegna, eða hvaða aldri þeir kenna?  

4. Hverjir eru helstu streituvaldar hjá grunnskólakennurum? 

5. Hvaða bjargir nota grunnskólakennarar gegn streitu? 

6. Hvað telja grunnskólakennarar að skólar, sveitarfélög og stjórnvöld gætu gert til 

að draga úr streitu kennara? 

7. Hversu margir grunnskólakennarar hafa íhugað að hætta kennslu síðastliðin þrjú 

ár og hverjar eru ástæðurnar?  

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla ásamt undirköflum. Fyrsti kafli ritgerðarinnar er inngangur 

að því sem koma skal þar sem rannsóknarspurningum og markmiðum rannsóknarinnar 

er meðal annars lýst. Fræðileg umfjöllun um viðfangsefnið streitu hefst í öðrum kafla og 

er byrjað á því að fjalla almennt um hugtakið sem og upphaf þess. Í framhaldi er 

hugtakið skoðað nánar út frá streitu kennara og rýnt er í orsakir, afleiðingar og úrræði. 

Þar á eftir er íslenskum rannsóknum  gerð skil og lýkur fræðilega kaflanum á stuttri 

umfjöllun um íslenskt skólaumhverfi. Þriðji kafli fjallar um rannsóknaraðferð 

rannsóknarinnar þar sem aðferðafræði, þátttakendum, mælitækjum, undirbúning og 

framkvæmd er gerð skil ásamt tölfræðilegri úrvinnslu og annmörkum rannsóknarinnar. 

Niðurstöður eru reifaðar í fjórða kafla og í fimmta kafla eru umræður og samantekt. 

Sjötti kafli fjallar um tillögur að úrbótum og framhaldsrannsóknum. Ritgerðinni lýkur á 

lokaorðum í sjöunda kafla.   
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í  þessum kafla er fjallað um helstu hugtök og rannsóknir sem snúa að streitu kennara. Í 

upphafi er fjallað almennt um hugtakið streitu og í framhaldi er kafað dýpra í hugtakið 

út frá streitu kennara. Orsakir og afleiðingar eru skoðaðar ásamt úrræðum gegn streitu.  

Stutt samantekt er um íslenskar rannsóknir á þessu sviði og endar fræðilegi kaflinn á 

umfjöllun um íslenskt skólaumhverfi. 

 

2.1 Streita 

Þrátt fyrir að streita virðist vera gamalgróið umræðuefni, þá er hugtakið sjálft tiltölulega 

nýtt af nálinni í fræðaheiminum. Talið er að lífeðlisfræðingurinn Walter Cannon hafi 

verið fyrstur til að nota hugtakið í byrjun 20. aldar í tengslum við rannsóknir sínar á 

viðbrögðum manna og dýra við yfirvofandi ógn. Í kjölfarið lýsti hann streituviðbragðinu 

að „flýja eða berjast“ (e. flight or fight) sem verður nánar fjallað um lok  kaflans (Landy 

og Conte, 2013). Hugtakið streita fór þó ekki að vekja raunverulega athygli fyrr en í 

kringum árið 1955 með ritum og rannsóknum dr. Hans Selye. Hann hefur oft verið 

nefndur faðir streituhugtaksins en allt frá útgáfu bókarinnar The Stress of Life, sem Selye 

ritaði árið 1956, hafa rannsóknir og áhugi á streitu aukist til muna (Sæmundur 

Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993). Selye skilgreindi streitu sem líkamleg 

ósjálfráð viðbrögð sem koma fram vegna álags frá umhverfinu og enn þann dag í dag er 

sú skilgreining talin eiga rétt á sér (Selye 1978, Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi 

Gunnarsson, 1993; Passer og Smith, 2008). Með öðrum orðum, streita er 

aðlögunarviðbragð líkamans sem hjápar einstaklingum við að takast á við erfiðleika, álag 

og hindranir sem á vegi þeirra verða (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi 

Gunnarsson, 1993). 

Sálfræðingar hafa að jafnaði skipt streitu niður í þrjá flokka en þeir eru: áreiti, svörun 

og hið stöðuga samspil umhverfis og einstaklings. Undir áreiti flokkast álagsþættir 

umhverfisins en í daglegu tali kallast þeir streituvaldar. Þeir geta stefnt heilsu 

einstaklings í hættu og haft alvarlegar afleiðingar í för með sér ef þeir vega þyngra en 

úrræði einstaklingsins til að vinna úr þeim (Passer og Smith, 2008). Streitueinkenni geta 

komið fram með ólíkum hætti á milli einstaklinga. Einkennin geta haft jákvæð áhrif og 

þjónað því hlutverki að vera drífandi og hvetjandi fyrir einstakling en þau geta einnig 
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haft neikvæð áhrif og þannig haft truflandi og jafnvel hættulegar afleiðingar fyrir 

einstaklinginn (Ivancevich og Matteson, 1980). Þrátt fyrir ýmsa neikvæða eiginleika 

streitu þá býr hún einnig yfir mörgum jákvæðum eiginleikum og er hún í raun 

nauðsynleg hverri lífveru. Stöðugar breytingar kalla á stöðuga aðlögun ef einstaklingur 

ætlar að halda lífi sínu í jafnvægi og streitan er einn þeirra þátta sem hvetur einstakling 

áfram að því jafnvægi (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993).  

Streita virkar þannig sem nokkurs konar öryggisnet og varnarviðbragð 

einstaklings þegar ógn og álag steðjar að og undirbýr líkamann fyrir hugsanleg átök. 

Þessi varnarviðbrögð eru oft nefnd „flýja eða berjast“ viðbrögð (e. flight or fight). Við 

skynjum ógn með skynfærum okkar og sú skynjun berst til heilans með taugaboðum þar 

sem undirstúkan spilar stærsta hlutverkið. Taugaboðin berast til ýmissa líffæra og 

undirbúa líkamann fyrir átök (Landy og Conte, 2013; Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann 

Ingi Gunnarsson, 1993; Cohen, Kessler og Gordon, 1995). Innkirtlakerfið og sympatíski 

hluti ósjálfráða taugakerfisins eða drifkerfið hvetja síðan líkamann áfram og ákvarða 

hvort lífveran skuli flýja eða berjast. Í kjölfarið fara ýmsir ferlar af stað í líkamanum svo 

lífveran sé sem best í stakk búin að takast á við ógnina. Þar á meðal eykst hjartslátturinn 

og blóðþrýstingur hækkar, blóðflæði eykst til vöðvanna, sjáöldrin víkka og hraðari öndun 

á sér stað (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993; Widmaier, Raff og 

Strang, 2006). 

 

2.1.1 Vinnustreita 

Vinnustreita er sú streita sem starfsmaður upplifir í tengslum við starf sitt, kröfur sem 

eru gerðar til starfsmannsins eru orðnar meiri en hann ræður við (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2002; Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013a og Walsh 1998).  Vinnustreita er 

samspil einstaklings og vinnuumhverfis (Walsh, 1998). Samkvæmt Vinnuverndarstofnun 

Evrópu (EASHV) er vinnustreita næst algengasta heilsufarsvandamál Evrópu. Talið er að 

um fjórðungur launþega í Evrópu glími við einhverskonar vandamál sem tengjast 

vinnustreitu. Í rannsókn sem Vinnuverndarstofnun Evrópu (2013b) gerði árið 2013 kom í 

ljós að um helmingur starfsmanna upplifðu vinnustreitu algenga á sínum vinnustað og 

40% fannst streita vera illa meðhöndluð á vinnustaðnum sínum.  Rannsókn sem Gallup 

og Vinnueftirlitið framkvæmdi gaf til kynna að 27% starfsmanna á Íslandi segjast búa við 
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vinnustreitu og 42% sögðust hafa of mikið að gera í vinnunni. Niðurstöður rannsókna 

sem hafa verið framkvæmdar af Vinnueftirlitinu sýna að starfsánægja er minni hjá þeim 

einstaklingum sem upplifa mikla streitu í starfi,  að tengsl eru á milli erfiðra verkefna og 

mikils vinnuálags,  óskýrra og mótsagnarkenndra markmiða og vinnustreitu. Að auki 

upplifa þeir meiri streitu sem hafa minna sjálfræði. Þeir einstaklingar sem upplifa mikla 

vinnutengda streitu eru líklegri til að kljást við ýmis heilsufarsvandamál og eru þar af 

leiðandi meira fjarverandi frá vinnu. Nánar er fjallað um afleiðingar streitu í kaflanum 

neikvæð áhrif streitu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2002).  

 

2.1.2 Streita kennara 

Í kjölfar rannsókna dr. Hans Selye á sjötta áratug tuttugustu aldar fór hugtakið streita að 

birtast í félagsvísindum. Um tuttugu árum seinna eða í kringum 1975 fór að bera á 

rannsóknum í tengslum við streitu kennara. Frá þeim tíma hefur áhugi á viðfangsefninu 

farið sívaxandi, í kringum árið 1980 var rannsóknarefnið orðið vel þekkt og jókst áhuginn 

á viðfangsefninu mjög hratt. Það má því segja að allt frá  árinu 1990 hefur streita 

kennara verið vinsælt rannsóknarefni um allan heim (Kyriacou, 1998 og 2001; Kyriacou 

2002, Popov, Popov, og Damjanović, 2015).  

Þrátt fyrir sívaxandi áhuga á efninu síðastliðna áratugi má segja að streita 

kennara sé ekki ný af nálinni. Talið er að fyrstu heimildir í tengslum við streitu kennara 

hafi birst í tímaritinu The Schoolmaster þann 6. desember 1879 þar sem fjallað var um 

sjálfsvíg skólastjóra vegna álags í vinnu (Kyriacou 1998 og 2000). Árið 1976 birtist fyrsta 

stóra greinagerðin opinberlega um streitu kennara, hún bar yfirskriftina Streita í skólum 

og var gefin út af Landssambandi kennara/Sambandi kvenkennara í Bretlandi (e. 

National Association of Schoolmasters/Union of Women Teachers (NAS/UWT)). 

Greinargerðin byggði á áhrifaríkri úttekt sálfræðingsins Jack Dunhams á vinnustreitu 

kennara. Gögnum safnaði hann saman bæði munnlega og skriflega frá kennurum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á streitu hjá kennurum vegna 

hlutverkaágreinings (e. role conflict), slæmra vinnuaðstæðna og endurskipulagningu 

skólastarfs (Kyriacou, 1998).   Í kjölfarið helgaði Dunham líf sitt að hjálpa fólki að takast á 

við vinnustreitu (Dunham, 2014).  Það má segja að greinargerðin hafi verið upphafið á 

komandi rannsóknarvinnu vegna streitu kennara í Bretlandi og í kjölfarið fylgdi áhugi á 
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viðfangsefninu með auknum rannsóknum. Sömu sögu má segja með Bandaríkin en á 

svipuðum tíma fór áhugi á viðfangsefninu að kvikna þar  (Kyriacou, 1998; Coates og 

Thoresen 1976, Gold og Roth 1993).  

Ýmsir fræðimenn hafa skilgreint streitu kennara. Skilgreining Kyriacou og 

Sutcliffe (1978a) byggir á nákvæmri greiningu sem þeir gerðu árið 1978 á streitu 

kennara en í kjölfarið settu þeir saman líkan um streitu kennara sem nánar er fjallað um 

í kafla 2.1.4. Skilgreiningin er notuð víða og er hún eftirfarandi: „Streita kennara getur 

verið skilgreind sem reynsla kennarans af óþægilegum, neikvæðum tilfinningum eins og 

reiði, gremju, kvíða, þunglyndi og taugaveiklun, sem leiðir af einhverjum þætti í starfi 

hans sem kennara“ (Kyriacou, 2000, bls. 3). Dunham (1992, bls. 3) skilgreinir streitu 

kennara sem „ferli hegðunar, tilfinninga, andlegra og líkamlegra viðbragða sem stafa af 

langvarandi, vaxandi eða nýjum álagsþáttum sem eru mun æðri en bjargráð“. 

Kennarastarfið er krefjandi starf með miklum áskorunum. Rannsóknir hafa sýnt 

ítrekað að starfið er eitt af þeim störfum sem hafa háan streitustuðul. Rannsóknir benda 

á að starfsumhverfi kennara sé streituvaldandi og að oft á tíðum sé erfitt fyrir kennnara 

að finna jafnvægi á milli starfs og einkalífs (Milstein og Golaszewski, 1985; Kyriacou, 

2000; Cooper og Travers, 1996; Galton og MacBeath, 2008; Johnson o.fl., 2005; 

Cockburn, 1996). Rannsóknir hafa sýnt að um það bil 60% til 70% kennara sýna 

streitueinkenni og að 30% kennara hafi einkenni kulnunar (Bermejo-Toro og Prieto-

Ursúa, 2006). 

Kyriacou (2000) er einn af brautryðjendum í rannsóknum á streitu kennara. Í 

einni af fyrstu rannsóknum sínum sem hann framkvæmdi árið 1978 spurði hann meðal 

annars kennara hversu streituvaldandi þeir upplifðu kennarastarfið. Kennararnir 

svöruðu spurningunni með því að merkja við fimm kvarða skala, frá því að starfið væri 

ekki streituvaldandi (e. not at all stressful) til þess að vera ákaflega streituvaldandi (e. 

extremely stressful).  Í kjölfarið á þessari rannsókn hefur Kyriacou (1998 og 2000) og 

aðrir fræðimenn (t.d. Cockburn 1996) notað þennan kvarða eða svipaða kvarða í 

rannsóknum sínum á streitu kennara. Rannsóknir Kyriacou og Sutcliffe (1977, 1978b, 

1979a og 1979b) gáfu til kynna að um 20% – 30% kennara fannst starfið vera mjög 

streituvaldandi eða ákaflega streituvaldandi. Í rannsókn Cockburn (1996) sýndu 

niðurstöður að 46,4% kennara fannst starfið hóflega streituvaldandi og 43,6% upplifðu 

starfið mjög eða ákaflega streituvaldandi. Í sömu rannsókn kom í ljós að 60,5%  kennara 
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upplifðu hæfileika sína til að takast á við streitu vera miðlungs. Kyriacou (2000) setti 

fram í bók sinni Stress busting for teacher algengar niðurstöður við slíkum kvarða sem 

má sjá í töflu 1. Niðurstöður hafa þó sveiflast lítilsháttar á milli rannsókna.  

Tafla 1. Hversu streituvaldandi er að vera kennari? (Kyriacou, 2000, bls. 13). 

Almennt, hversu streituvaldandi finnst þér að vera kennari?   % kennara 

Ákaflega streituvaldandi (e. extremely stressful)      5 

Mjög streituvaldandi (e. very stressful)       20 

Hóflega streituvaldandi (e. moderately stressful)     40 

Lítið  streituvaldandi (e. mildly stressful)      30 

Ekki streituvaldandi (e. not at all stressful)      5 

 

Borg og Riding (1991) rannsökuðu streitu og starfsánægju 545 kennara í gagnfræðaskóla 

á Möltu.  Niðurstöður leiddu í ljós að 33,6% fannst starfið sitt vera mjög streituvaldandi. 

Kyriacou og Chien (2004) rannsökuðu streitu 203 kennara í grunnskóla í Tævan. Tuttugu 

og sex prósent kennara fannst starfið sitt vera mjög streituvaldandi eða ákaflega 

streituvaldandi. Helsti streituvaldur voru nýjar áherslur hjá ríkisstjórn í menntamálum. 

Kennararnir töldu árangursríkasta vopnið til að draga úr streitu kennara væri að minnka 

vinnuálagið. Þessar niðurstöður eru  í samræmi við rannsóknir á vinnustreitu kennara í 

hinum vestræna heimi þar sem rannsóknir hafa sýnt að streita kennara sé meðal annars 

vegna gífurlegs vinnuálags og umbóta í skólastarfi. Rannsóknir hafa sýnt að ekki sé 

greinanlegur munur á streitu eða kulnun kennara eftir kyni (Bermejo-Toro, L. og Prieto-

Ursúa, M., 2014) en rannsóknir hafa sýnt að starfsánægja minnkar hjá kennurum sem 

þjást af mikilli streitu (Travers og Cooper, 1996). 

 

2.1.3 Streituvaldar 

Streita er orsökuð af streituvöldum en Hans Selye var fyrstur til að nota orðið 

streituvaldur (e. stressor) (Kristín Rósa Ármannsdóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir og 

Helga Jónsdóttir, 2014).  Streituvalda má skilgreina sem andlegar eða líkamlegar kröfur 

sem gerðar eru á einstakling og einstaklingurinn sýnir viðbrögð við þeim (Landy og 

Conte, 2013). Sem dæmi um líkamlega streituvalda má nefna áhrif hávaða eða kulda á 

einstakling. Andlegir streituvaldar eru til að mynda þegar einstaklingur upplifir að hann 
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hefur ekki stjórn á aðstæðum eða þegar hann á í samskiptaörðugleikum við annan 

einstakling. Einstaklingur getur þurft að glíma við nokkra, ólíka streituvalda í einu og 

þetta getur haft þær afleiðingar að  áhrif streituvaldanna eykst jafnt og þétt. Viðbrögð 

einstaklings við þessum streituvöldum brýst fram í andlegu eða líkamlegu álagi (e. 

strain) (Landy og Conte, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingur upplifir eitthvað streituvaldandi ef hann 

skynjar ógn (e. perception of threat) í vinnuumhverfinu sínu við eigin líðan og sjálfsáliti 

(e. self – esteem) (Kyriacou, 1998 og 2000).  Skynjun á þessari ógn getur verið 

mismunandi milli kennara allt frá því að vera eitthvað sem nánast öllum kennurum 

myndi finnast streituvaldandi eins og ef nemandi ræðst á hann að öðrum þáttum sem 

kennarar myndu upplifa á mismunandi máta. Þar má nefna að halda foreldrafund eða 

fara yfir mörg verkefni á ákveðnum tíma. Skynjun á þessari ógn er ekki einungis ólík á 

milli kennara heldur getur skynjunin verið ólík hjá sama kennara dag frá degi (Kyriacou, 

2000). Streituvaldar hafa mismunandi áhrif á einstaklinga og það sem einum kennara 

finnst streituvaldandi getur öðrum þótt lítið streituvaldandi. Umhverfið spilar þar stórt 

hlutverk þar sem tiltekið atvik getur verið streituvaldandi í ákveðnum aðstæðum en lítið 

streituvaldandi í öðrum aðstæðum. Einnig hafa einstaklingsbundnir eiginleikar eins og 

kyn, aldur, menntun, persónuleiki, samfélagsleg staða og reynsla áhrif á það hvort 

einstaklingur upplifi eitthvað sem streituvaldandi eða ekki (Travers og Cooper, 1996; 

Kyriacou, 1998 og 2000; Brown og Ralph, 1998).  

Kyriacou (2000) lýsir í bók sinni Stress – busting for teachers  þremur öflum sem 

hafa áhrif á upplifun kennara á hvort eitthvað sé streituvaldandi eða ekki. Í fyrsta lagi 

þarf kennari að glíma við ólík sjónarmið í vinnuumhverfi sínu og jafnvel sjónarmið sem 

falla ekki að hans sjálfsmynd sem kennara. Til dæmis getur einum kennara fundist 

neitun nemanda við að leggja harðar að sér vera móðgun og krefst tafarlausra aðgerða  

á meðan annar kennari lítur ekki á þetta sem lítilsvirðingu við sína sjálfsmynd. Í öðru lagi 

þarf kennari að takast á við þessi ólíku sjónarmið og ef hann gerir það ekki á 

árangursríkan hátt hefur það óheppilegar afleiðingar fyrir hann. Til dæmis getur einum 

kennara fundist afar mikilvægt að undirbúa sig vel undir foreldrakynningu þar sem það 

getur haft áhrif á framtíð hans hjá skólanum á meðan öðrum kennara finnst það ekki 

eins mikilvægt. Í  þriðja lagi þegar kennari telur sig vera ófæran um að takast á við 

aðstæður með fullnægjandi hætti. Til dæmis getur einum kennara fundist mikil áskorun 
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að vera ákveðinn og fastur á sínu meðan öðrum kennara finnst það lítið mál. Atriðin þrjú 

útskýra vel af hverju ólíkar aðstæður og þættir geta orsakað streitu hjá kennurum.  Líkan 

um streitu kennara (nánar í kafla 2.1.4) sem Kyriacou og Sutcliffe (1978a) þróuðu byggir 

á þessari hugmyndafræði að aðstæður og upplifun kennarans gegni lykilhlutverki hvort 

hann upplifi eitthvað streituvaldandi eða ekki.  

Útfrá umfjöllun Kyriacou (1998, 2000, 2001) og Brown og Ralph (1994) um helstu 

streituvalda kennara má flokka þá í sex megin flokka.  

1. Tímapressa og vinnuálag: verkefnaálag, foreldrafundir, skipulagning, skráning og 

skýrslugerð, auknar kröfur til endurmenntunar utan hefðbundins vinnutíma. 

2. Stjórnsýsla og stjórnun: ófullnægjandi vinnuaðstæður með skorti á björgum og 

aðföngum, léleg samskipti og stjórnun, lítil samvinna í ákvarðanatöku, skortur á 

stuðningi frá skólastjórnendum, dreifing vinnuálags ójöfn. Fá tækifæri til 

starfsþróunar og stöðuhækkana. Léleg stjórnun á formlegum og óformlegum 

fundum. 

3. Vinnustaðamenning: skortur á jákvæðum vinnuanda og faglegum- og 

félagslegum samskiptum á milli starfsmanna, að vera metinn af öðrum, 

ófullnægjandi upplýsingaflæði og persónuleika ágreiningur, hlutverkaágreiningur 

(e. role conflict) og hlutverkamargræðni (e. role ambiguity). 

4. Breytingar: kröfur um hraðar breytingar, skortur á upplýsingum og aðföngum til 

að styðja við og auðvelda breytingar. Tilfinning fyrir þróttleysi og mistökum.  

5. Nemendur: of stórir bekkir, getublandaðir nemendahópar, hegðunarerfiðleikar, 

agastjórnun og skortur á skilningi vegna agavandamála, áhugalausir nemendur, 

kvíði vegna niðurstöðu úr prófum. 

6. Foreldrar og samfélag: aukið foreldrasamstarf, þrýstingur frá foreldrum um 

góðar einkunnir, utanaðkomandi óraunhæfar væntingar, skynjun á óánægju 

vegna niðurstaðna, almenn samfélagsleg gagnrýni um hlutverk kennarans, 

virðingarleysi fyrir starfinu og léleg laun. 

 

Kennari getur upplifað eitthvað allt annað sem sinn helsta streituvald þó það sé ekki á 

fyrrgreindum lista því eins og fram hefur komið er það einstaklingsbundið hvað kennari 

upplifir sem streituvaldandi. Til dæmis getur kennara fundist sinn helsti streituvaldur 

vera forfallakennsla fyrir samkennara sem er mikið fjarverandi, það er ekki einn af 
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algengustu streituvöldunum en er þó helsti streituvaldur fyrir þann kennara sem um 

ræðir (Kyriacou, 2000).  

Cox, Boot, Cox og Harrison (1988) hafa bent á að hverskonar breytingar er mikill 

streituvaldur hjá kennurum. Nefna má að breytingar taka tíma og gleymist oft að gera 

ráð fyrir því í skólakerfinu. Kennarar eiga að framkvæma breytingarnar ofan á aðrar 

skyldur sínar eins og að innleiða breytingar í námskrá. Rannsókn Kyriacou og Chien 

(2004) leiddi einmitt þetta í ljós og var helsti streituvaldur kennara breytingar í 

menntamálum en þar á eftir kom viðhorf almennings og misskilningur um vinnuálag 

kennara og í þriðja sæti lentu aukin stjórnsýslustörf. Kyriacou og Sutcliffe (1978b) 

komust að því að vinnuálag, erfiðir bekkir, háværir nemendur, ófullnægjandi agastefna, 

léleg laun, hegðunarerfiðleikar nemenda, lélegt starfsfyrirkomulag og það að reyna að 

viðhalda kröfum væru þeir streituvaldar sem hefðu sem mest áhrif á starfsánægju 

kennara.  

Í tengslum við rannsóknir á streitu hefur verið fjallað um víxlverkun streituvalda 

og afleiðingar streitu. Þá er verið að vísa til þess að afleiðingar vegna streitu geta jafnvel 

byrjað sem streituvaldur. Til dæmis getur ótraust samstarf við samstarfsfólk verið 

streituvaldur og á sama hátt getur lélegt samstarf við samstarfsfólk komið til vegna 

mikils vinnuálags sem er þá streituvaldurinn. Ef einstaklingur getur til að mynda ekki 

tekist á við einn streituvald getur sá streituvaldur haft þau áhrif að það myndast annar 

streituvaldur og koll af kolli (Travers og Cooper, 1996). Sutherland og Cooper (1990) 

hafa fjallað um slíka víxlverkun og settu fram módel til útskýringar sem má sjá á mynd 1 

og mynd 2. 
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Hugræn 

áhrif 

Hegðunar

áhrif

Skipulags 
áhrif

Heilsufarsáhrif

Lífeðlisleg 
áhrif

Einstaklings-
bundin áhrif

 

Mynd 1. Víxlverkun streituvalda (Sutherland og Cooper, 1990, bls. 99). 

 

Skortur á 

einbeitingu

Lítil matarlyst, 

ringulreið,
aukin tíðni á 

slysum Fjarvistir,

lélegt vinnusamband

Yfirliðstilfinning,

höfuðverkur, 
svimi

Lágur 
blóðsykur

Truflandi 

þreyta

 

 

Mynd 2. Víxlverkun streituvalda – dæmi (Sutherland og Cooper, 1990, bls. 99). 

 

2.1.4 Líkan um streitu kennara   

Kyriacou og Sutcliffe (1978a) þróuðu líkan um streitu kennara sem byggir á þeirri nálgun 

að kennarar upplifi mögulega streituvalda á ólíkan máta. Það að kennari upplifi að 

eitthvað sé streituvaldandi fer eftir því hvort mögulegur streituvaldur sé ógn við sjálfsálit 

og líðan hans. Líkanið úskýrir einnig af hverju kennari getur upplifað streitu þó engar 
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sérstakar kröfur séu settar á hann eins og til dæmis þegar kennari verður óánægður 

með að vera ekki valinn í ákveðinn vinnuhóp. Kennarinn getur upplifað það atvik sem 

ógn við líðan sína og sjálfsálit. Líkanið tekur að auki tillit til persónulegra einkenna hvers 

og eins kennara til dæmis til viðhorfs, persónuleika og hæfni til að takast á við kröfur 

sem settar eru á hann. Þessi persónulegu einkenni gegna mikilvægu hlutverki í 

streituferlinu og hafa mikið um það að segja hvernig kennari metur mögulega 

streituvalda og sömuleiðis hvernig hann tekst á við þá (Kyriacou, 2000).  

 

(d)

(a)

(b) (c)

7

Persónuleg einkenni kennara
Æviágrip
Persónuleiki
Æðri þarfir

Hæfni til að takast á við kröfur,
gildi, hegðun og trú einstaklingsins 

1
Mögulegir

streituvaldar

Líkamlegir
Sálfræðilegir

3
Raunverulegir
streituvaldar

4
Takast á við 
streituvalda

Draga úr
skynjaðri ógn

2
Eigið mat

Ógn við
sjálfsálit
vellíðan

5
Streita kennara

Neikvæðar
afleiðingar

Sálfræðilegar 
Lífeðlisfræðilegar

Hegðunarlegar

6
Langtíma 

sjúkdómseinkenni

Sálræn
Kransæða
Geðræn

8
Mögulegir

óstarfstengdir 
streituvaldar

 

Mynd 3. Líkan um streitu kennara (Kyriacou og Sutcliffe, 1978a, bls.3). 

 

Líkanið byrjar á því að greina á milli mögulegra streituvalda (e. potential stressors) 

(reitur 1) og raunverulegra streituvalda (e. actual stressors) (reitur 3) í vinnuumhverfi 

kennara. Mögulegir streituvaldar geta verið líkamlegir og sálfræðilegir þættir. Líkamlegir 

streituvaldar geta verið þættir eins og að þeytast á milli bekkja eða hávaði í 

kennslustund. Sálfræðilegir þættir geta til dæmis verið kröfur um framúrskarandi vinnu 

eða erfitt samstarf við samstarfsfélaga. Sumir streituvaldar geta þó verið sambland af 

hvoru tveggja eins og að búa til mörg próf. Því er haldið fram að mögulegir streituvaldar 

leiði einungis til streitu hjá kennara ef kennarinn skynjar streituvaldinn sem ógn við 

sjálfsálit sitt og líðan (e. threat to self-esteem and well-being). Þessir streituvaldar leiða 
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síðan til streitu hjá kennaranum sem geta komið fram í sálfræðilegum, 

lífeðlisfræðilegum og hegðunarlegum einkennum (reitur 5). 

Mögulegir streituvaldar munu einungis hafa áhrif á streitu  kennarans ef þeir eru 

fyrst skynjaðir af kennaranum og teljast ógn við sjálfsálit og líðan hans (reitur 2). Mat 

kennarans á því getur farið fram á tvo vegu. Í fyrsta lagi, ef kennari upplifir sig óhæfan til 

að takast á við þær kröfur sem eru settar á hann og skynjun hans er sú að ef hann stenst 

ekki kröfurnar hafi það þýðingarmiklar afleiðingar fyrir hann. Eða í öðru lagi, að 

kröfurnar sem eru settar á kennarann stangast á við hans æðri þarfir. Persónuleg 

einkenni kennarans (reitur 7), bæði líffræðilegs eðlis eins og aldur, kyn og 

kennslureynsla ásamt persónueinkennum eins og sveigjanleiki/ósveigjanleiki, 

kvíðatilhneiging, æðri þarfir og hæfileiki til að takast á við kröfur og viðhorfsgildi 

kennarans hefur áhrif á mat hans á þær kröfur sem eru settar á hann. Það er því í raun 

skynjun kennarans á sinni eigin getu til að takast á við þær kröfur sem eru settar á hann 

fremur en hans raunverulega hæfni til að takast á við kröfurnar (Kyriacou og Sutcliffe, 

1978a).  

Ýmislegt getur haft áhrif á upplifun kennara á vinnuumhverfi sínu og  upplifun 

hans til að hafa stjórn á aðstæðum. Þessir þættir eru nefndir í líkaninu sem mögulegir 

óstarfstengdir streituvaldar (e. potential non occoupational stressors) (reitur 8). Það eru 

þættir sem geta haft áhrif á upplifun kennarans á vinnuumhverfi sínu og eru ekki 

endilega vinnutengdir þættir eins og heilsubrestur eða vandamál í einkalífi.   

Líkanið gerir grein fyrir því hvernig persónueinkenni kennara (reitur 7) hefur áhrif 

á það hvernig hann tekst á við streituvalda (e. coping machanisms) (reitur 4). Afleiðingar 

streitu (reitur 5) koma oftast fram með neikvæðum hætti. Einkennin geta verið 

sálfræðilegs eðlis eins og minni starfsánægja, líkamlegs eðlis eins og hár blóðþrýstingur 

eða hegðunarleg einkenni eins og fjarvistir. Langvinnir og alvarlegir sjúkdómar (reitur 6) 

geta komið í kjölfar streitu. Þeir geta verið geðvefrænir eins og magasár, 

kransæðasjúkdómar eða geðræn vandamál (Kyriacou og Sutcliffe, 1978a). 

Í líkaninu eru sýndar lykkjur. Þær eru táknaðar með bókstöfunum (a), (b), (c) og 

(d). Lykkjurnar sýna mikilvæga svörun sem getur orðið í streituferlinu. Lykkja (a) sýnir 

hvernig aðferðir sem kennari notar til að takast á við streitu hefur áhrif á mat hans á 

mögulegum streituvöldum.  Til dæmis kennari sem afneitar því að það séu einhver 

vandamál getur átt í erfiðleikum með að takast á við aðrar kröfur í vinnuumhverfinu 
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sem leiða til þess að hann neyðist til að horfast í augu við vandann sem hann hafði 

upphaflega afneitað. Þetta á einnig við ef kennari tekst á við streituvalda þá fer hann 

aftur á þann stað að þurfa að meta hvort áskoranir séu ógn við sjálfsálit hans og líðan 

(reitur 2).  

Önnur lykkjan eða lykkja (b) sýnir hvernig streita sem kennari upplifir getur haft 

áhrif á mat hans á ógn við sjálfsálit og líðan. Til dæmis kennari sem upplifir 

streitueinkenni er líklegri til að skynja kröfur sem eru settar á hann sem ógn frekar en 

kennari sem þjáist ekki af streitueinkennum. Lykkja (c) sýnir hvernig langvinn 

sjúkdómseinkenni geta í raun orðið að mögulegum óstarfstengdum streituvöldum (e. 

potential non occoupational stressors) (reitur 8). Lykkjur (b) og (c) sýna þar af leiðandi 

hvernig mikil streita og langvinn sjúkdómseinkenni geta haft áhrif á upplifun kennara á 

streituvöldum. Kennari verður viðkvæmari og berskjaldaðri gagnvart nýjum kröfum. 

Þegar kennari er uppgefinn, pirraður eða óánægður í starfi er erfiðara fyrir hann að 

takast á við áskoranir og viðbótarálag verður ógn við líðan hans og sjálfsálit.  Lykkja (d) 

sýnir hvernig persónuleg atvik í einkalífinu, eins og fráfall ættingja og alvarleg veikindi 

barna hafa áhrif á streitu kennara. Kennarinn verður varnarlausari gagnvart streitu í 

vinnunni og líkur á því að hann sjái áskoranir í vinnuumhverfinu sem ógnvekjandi aukast 

(Kyriacou og Sutcliffe, 1978a; Kyriacou, 2000).  

 

2.1.5 Áhrif streitu 

Eðlilegt er að streitustig sveiflist til og frá hjá einstaklingum vegna ýmissa þátta. Hans 

Selye skilgreindi mun á milli góðrar (e. eustress) og slæmrar streitu (e. distress). Hann 

nefndi að góð streita hefði þann eiginleika að hvetja einstakling til að leggja harðar að 

sér til að ná settum markmiðum á meðan slæm streita næði yfir langvarandi tímabil og 

hefði slæmar heilsufarslegar afleiðingar (Landy og Conte, 2013). Þegar fjallað er um 

vinnustreitu er að öllu jafna verið að vísa til slæmrar streitu (e. distress) (Travers og 

Cooper, 1996). Persónubundið er hvað einstaklingur þolir mikla streitu og er því 

nauðsynlegt fyrir hvern og einn að þekkja sinn streituþröskuld því of mikil streita getur 

verið hamlandi og jafnvel hættuleg (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi 

Gunnarsson, 1993). 
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 Selye lagði fram kenningu um aðlögunarferli líkamans gegn miklu álagi (e. 

General Adaption Syndrome). Kenningin snýr að streituviðbrögðum líkamans þegar áföll 

eða sjúkdómar dynja yfir. Hann skilgreindi viðbragðið í þremur stigum.  Fyrsta stigið snýr 

að viðvörunarviðbragði (e. alarm reaction) þar sem líkaminn nýtir ýmsar bjargir til að 

takast á við streitu og breytingar verða á líffærum, til dæmis örari hjartsláttur og losun 

streitu hormóna. Í einstaka tilfellum getur viðvörunarviðbragðið orðið það kröftugt að 

einstaklingurinn missir meðvitund eða deyr. Að öllu jöfnu kemst einstaklingurinn yfir 

fyrsta stigið og þá tekur viðnámsstigið (e. resistance) við. Líkaminn reynir að takast á við 

uppruna streitunnar en viðnám við öðrum streituvöldum verður slakara. Það er á þessu 

stigi sem flestir myndu tala um streituástand og er það einstaklingsbundið hvað hver 

einstaklingur þolir.  Ef álagið heldur áfram þá kemur að því að varnirnar bresta og þriðja 

og síðasta stigið, hrörnunarstigið (e. exhaustion) tekur við. Á því stigi er einstaklingur 

ekki lengur fær um að takast á við streituna og viðnámsþrótturinn gegn henni fer 

minnkandi. Sömu einkenni koma fram og á fyrsta stiginu og ef ekki er gripið til aðgerða 

þá verða breytingarnar á líffærum varanlegar. Í kjölfarið koma fram skaðlegar afleiðingar 

á borð við sjúkdóma, kulnun og jafnvel dauða (Landy og Conte, 2013; Sæmundur 

Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993; Cooper, Dewe og O´Driscoll, 2001). 

Í daglegu amstri nútímamannsins er aukin vitund um neikvæðar afleiðingar 

streitu og heilsuspillandi áhrifum hennar á orkuforða líkamans. Frummaðurinn hafði 

sannarlega þörf á streituviðbrögðum líkamans þar sem streituvaldar þess tíma fólu 

yfirleitt í sér líkamlega ógn eins og árás villidýra. Þar sem helstu streituvaldar 

einstaklings í dag eru að miklu leyti andlegir, þá virðast þessi streituviðbrögð ekki alltaf 

við hæfi og ef þau vara of lengi geta þau auðveldlega valdið varanlegum skaða á 

líkamlegri heilsu einstaklings (Passer og Smith, 2008).   

 

2.1.5.1 Neikvæð áhrif streitu 

Streita kennara hefur margvíslegar neikvæðar afleiðingar. Streitan hefur ekki einungis 

áhrif á kennarann sjálfan eins og viðhorf, hegðun hans og líkamleg einkenni heldur 

einnig skólann og nemendur hans sem og samfélagið í heild (Travers og Cooper, 1996). 
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Brown og Ralph (1998) hafa talað um mikilvægi þess að grípa snemma inn í ef 

streitueinkenni gera vart við sig og hafa því tekið saman algeng streitueinkenni hjá 

kennurum sem má sjá í töflu 2.  

Tafla 2. Streitueinkenni kennara (Brown og Ralph, 1998, bls. 41 - 42). 

Frammistaða í vinnu Samband við 

samstarfsmenn 

Hegðunar- og tilfinningaleg 

einkenni 

Vera sífellt andlega 
fjarverandi 

Vangeta til góðrar 
tímastjórnunar 

Vangeta til að virða 
skiladaga 

Vangeta til að einbeita sér 

Mikið vinnuálag 

Vangeta til að deila 
verkefnum 

Tilfinning á skorti tengist 
frammistöðu í vinnu 

Starfsleiði 

Taka sífellt vinnu með 
heim 

Lítil framleiðni 

 

 

Aukinn pirringur og ákveðni 

Verða mjög innhverfur 

Vanhæfni til að tengjast 
samstarfsmönnum 

Tregða til samvinnu 

Sífellt óraunsæir ágreiningar 

Kaldhæðnislegur og 
óviðeigandi húmor 

Afhugun (e. demotivation) 

Fjarlægast 
stuðningssambönd 

Ljúga 

Hlutverkamargræðni 

Hlutverkaágreiningur 

Minnkuð matarlyst 

Minna sjálfsálit 

Aukin notkun áfengis, 
deyfilyfja, kaffis og tóbaks. 
Svefnleysi, slæmir draumar og 
martraðir 

Vera óþarflega 
smámunasamur 

Upplifa ósætti 

Minna sjálfstraust 

Of upptekinn til að geta slakað 
á 

Títt kvef, flensa eða aðrar 
sýkingar 

Óljósir verkir 

Vera gjarn á slys 

Þrálátar neikvæðar hugsanir 

Skjálfti 

 

Líkamlegir kvillar sem streita getur orsakað geta verið allt frá minniháttar veikindum 

eins og útbrot, hósta og vöðvabólgu til alvarlegri sjúkdóma eins og hækkaður 

blóðþrýstingur, meltingartruflanir, magasár, ýmsir hjartasjúkdómar og svefntruflanir. 

Andleg einkenni sem tengd hafa verið við streitu eru síðan meðal annars þunglyndi, 

vonleysi, kvíði og einbeitingarskortur (Þórey Agnarsdóttir, 2010; Hávar Sigurjónsson, 

2012; Kyriacou, 2000; Travers og Cooper, 1996). 

Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson (1993) hafa skipt 

streitueinkennum í þrjá flokka; líkamleg einkenni, hegðunareinkenni og andleg einkenni 

sem má sjá í töflu 3.   
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Tafla 3. Streitueinkenni (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993, bls. 521). 

Líkamleg einkenni Hegðunareinkenni Andleg einkenni 

Vöðvaspenna/vöðvabólga  

Bakverkur 

Höfuðverkur 

Gnístan tanna/stífir 
kjálkar 

Magaverkur eða uppköst 

Brjóstsviði 

Niðurgangur 

Hægðartregða 

Skjálfti 

Kvef eða ofnæmi 

Verkur fyrir brjósti 

Andþrengsli 

Útbrot 

Þurrkur í munni  

Kökkur í hálsi 

Lystarleysi 

Ofát 

Miklar reykingar 

Mikil áfengisnotkun 

Notkun róandi lyfja 

Einangrun frá sínum nánustu 

Tilhneiging til að gagnrýna, 
gera lítið úr öðrum 

Tilhneiging til að láta misnota 
sig 

Mikið sjónvarpsáhorf (< þrír 
tímar daglega) 

Tilhneiging til að gefast upp við 
verkefni 

Óstundvísi 

Verkleysi 

Tíð forföll frá vinnu 

Taugaóstyrkur eða kvíði 

Eirðarleysi 

Pirringur 

Viðkvæmni fyrir gagnrýni 

Þrálátar áhyggjur sækja á 
hugann 

Fljótfærni 

Reiði og skapofsaköst af litlu 
tilefni 

Þreyta án augljósrar ástæðu 

Kraftleysi eða lítið úthald 

Kyndeyfð 

Framtaksleysi 

Óttatilfinning eða 
hræðsluköst 

Vonleysi 

Svefntruflanir 

Mikil svefnþörf (meira en níu 
tímar) 

Einbeitingarerfiðleikar 

Grátgirni 

Gleymska á mikilvæga hluti 

 

 

 

Landy og Conte (2013) tala um að samband milli vinnutengdrar streitu og lélegrar heilsu 

sé þekkt fyrirbæri. Þeir skipta streitueinkennum í fyrrgreinda flokka en tilgreina 

jafnframt fleiri einkenni sem eru afleiðingar langvarandi streitu eins og óánægju í starfi 

og kulnun.  

Flestir kennarar geta auðveldlega tekist á við nokkra streituvalda en algengt er 

að á einhverjum tímapunkti standi kennari frammi fyrir því að það séu of mörg verkefni 

að takast á við. Þar af leiðandi verður kennarinn útkeyrður og getur ekki tekist á við allar 

þær kröfur sem settar eru á hann. Tengsl vinnustreitu og vinnutengdra streitusjúkdóma 

eru flókin (Kyriacou, 2000).  Guglielmi og Tatrow (1998) gerðu fræðilega greiningu á  

vinnutengdri streitu kennara, kulnun og heilsu. Þeir komust að því að mikil streita geti 

leitt til óæskilegrar hegðunar, eins og óhóflegrar drykkju, reykinga, óreglulegra máltíða 

og vinnu fram á nótt sem hefur þar af leiðandi áhrif á nætursvefninn. Þessi óæskilega 

hegðun er oft ástæða þess að einstaklingur sem þjáist af miklli streitu þarf að kljást við 
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veikindi fremur en bein tengsl við streituna sjálfa. Því skiptir miklu máli fyrir kennara að 

huga vel að heilsusamlegu atferli þegar þeir takast á við mikla streitu í vinnuumhverfi 

sínu (Kyriacou, 2000). 

Starfsánægja minnkar hjá kennurum sem þjást af mikilli streitu (Travers og 

Cooper, 1996). Rannsóknir hafa bent á tengsl streitu og fjarvista úr starfi hjá kennurum 

og jafnvel hefur verið talað um flótta úr stéttinni. Breskar rannsóknir hafa sýnt aukningu 

í starfsmannaveltu og fjarvistum, einnig hefur komið fram aukning hjá kennurum sem 

sækjast eftir því að fara fyrr á eftirlaun og tengja má þetta við streitu og heilsuleysi 

kennara (Travers og Cooper, 1996; Brown og Ralph, 1998). Menntastefna OECD greindi 

frá því árið 2001 að vaxandi kennaraflótti væri mikið áhyggjuefni (Galton og MacBeath, 

2008). Í Bandaríkjunum yfirgefa einn af hverjum fimm kennurum starfið á fyrstu þremur 

árunum og eykst hlutfallið í þrjá af hverjum fimm ef fyrstu fimm árin eru skoðuð (Farber, 

2010). Freyja Sigmundsdóttir (2008) gerði rannsókn á atgervisflótta íslenskra 

grunnskólakennara árið 2008. Niðurstaða rannsóknar hennar leiddi meðal annars í ljós 

að atgervisflótti grunnskólakennara væri vegna of mikils vinnuálags, lélegra launakjara 

og virðingarleysis í samfélaginu.  

Neikvæð áhrif streitu á vinnustað geta haft talsverðan kostnað í för með sér í 

formi aukinnar starfsmannaveltu og slysa, minnkuðu vinnuframlagi og auknum 

veikindaforföllum. Samkvæmt Ólafi Þóri Ævarssyni geðlækni er kenningin um að streita 

hafi aðallega áhrif á þá einstaklinga sem eru viðkvæmir og ráða síður við álag ekki rétt, 

þvert á móti sé hið andstæða rétt. Duglegir, metnaðarfullir og samviskusamir 

einstaklingar séu þá líklegri til að finna fyrir einkennum streitu þar sem þeir hlusti síður á 

varnarmerki líkamans og hlífi sér sjaldnar (Hávar Sigurjónsson, 2012).  

Vinnutengd streita hefur mikil áhrif á mætingu starfsmanna til vinnu, þegar 

streitan eykst dregur úr mætingu starfsmanna (Vinnuverndarstofnun Evrópu 2013a). 

Rannsókn á vegum Vinnuverndarstofnun Evrópu gefur til kynna að 50 – 60% allra 

tapaðra vinnudaga  megi tengja við vinnutengda streitu (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 

2000).  
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2.1.5.1.1 Kulnun 

Um 1970 fór hugtakið kulnun að líta dagsins ljós. Það var geðlæknirinn Herbert 

Freudenberger og félagssálfræðingurinn Christina Maslach sem voru brautryðjendur í 

rannsóknum og skrifum á kulnun (Gold og Roth, 1993).  

Kulnun verður hjá einstaklingi í starfi þegar langtímastreita er orðin óviðráðanleg 

með tilfinningalegri, líkamlegri og andlegri örmögnun (Caputo, 1991). Kulnun kennara 

hefur verið skipt í þrjá þætti eftir því hvernig örmögnunin er. Í fyrsta lagi er það 

örmögnun sem ræðst af viðhorfi (e. attitudinal exhaustion), í öðru lagi líkamleg 

örmögnun (e. physical exhaustion) og í þriðja  lagi tilfinningaleg örmögnun (e. emotional 

exhaustion). Kennarar sem falla undir fyrsta hópinn, viðhorfs örmögnun, hafa litla 

starfsánægju og skortir áhuga á starfi sínu. Kulnunin lýsir sér einna helst í því að 

kennarinn vill ekki gera neinar nýjungar og sinnir nemendamálum takmarkað. Kennarar 

sem eru líkamlega örmagnaðir eru líkamlega þreyttir allan skóladaginn og finnast þeir 

örmagna að honum loknum. Neikvæðar tilfinningar hafa náð yfirtöku hjá þeim 

kennurum sem eru tilfinningalega örmagnaðir. Þessi hópur glímir oft við þunglyndi 

(Kyriacou, 2000).  

Bronsberg og Vestlund (1987) lýsa ferli kulnunar í fjórum stigum í bók sinni 

Útbrunninn. Fyrsta stigið er nefnt „ákafastigið“ en á því stigi er vinnan skemmtileg, 

hvetjandi og krefjandi.  Að auki er starfsmaðurinn í góðu jafnvægi til að takast á við 

andstöðu. Annað stigið er nefnt „stöðnunarstigið“ en á því stigi fer starfsmaðurinn að 

efast um vinnu sína og árangurinn stenst ekki væntingar hans. Líkamleg einkenni fara oft 

að gera vart við sig eins og höfuðverkur og/eða magaverkur. Þriðja stigið er kallað 

„vonbrigðastigið“ en á því stigi aukast efasemdir starfsmannsins um vinnu sína enn 

frekar. Einstaklingurinn verður neikvæður og hefur miklar áhyggjur af komandi framtíð. 

Pirringur og deilur við samstarfsfólk koma fram og einstaklingurinn dregur sig í hlé frá 

vinnunni og missir áhugann á starfi sínu. Fjórða stigið er nefnt „sinnulausa stigið“. Á því 

stigi er einstaklingurinn að gefast upp gagnvart vinnunni og sér enga lausn. Hann glatar 

sjálfstrausti, áorkar litlu og fjarlægist vinnufélaga, vini og fjölskyldu. Á endanum brennur 

einstaklingurinn út með líkamlegu eða andlegu hruni. Í kjölfarið neyðist hann til að vera 

frá vinnu til lengri tíma eða fá önnur verkefni í vinnunni. Að skipta um starfsvettvang 

getur orðið sumum einstaklingum nauðsyn og í verstu tilfellum þurfa einstaklingar að 
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hætta alfarið störfum (Bronsberg og Vestlund, 1987). Einstaklingar sem brenna út í starfi 

fara í gegnum ferlið á mislöngum tíma. Sumir staðna jafnvel á einu stigi og eru þar allt 

sitt líf (Bronsberg og Vestlund, 1987 og Caputo, 1991).  

Haft er eftir Högna Óskarssyni geðlækni að „þeir sem gera miklar kröfur til sín í 

starfi, hafa mikinn metnað og eru haldnir fullkomnunaráráttu er frekast hætt við  kulnun 

í starfi“ (Hávar Sigurjónsson, 2012, bls. 173). Helstu streituvaldar fyrir kulnun eru lítil 

sjálfsstjórn (e. autonomy), hlutverkágreiningur (e. role conflict) og hlutverkamargræðni 

(e. role ambiguilty). Einnig hafa takmörkuð tækifæri einstaklinga til að nýta hæfni sína 

og lítil jákvæð endurgjöf áhrif ásamt stanslausu vinnuálagi. Persónueinkenni geta 

jafnframt ýtt undir líkur á kulnun í starfi ásamt háleitum markmiðum einstaklings og 

tilhneigingu hans til að helga sig einhverju í of miklu magni (Caputo, 1991).   

 

2.1.5.2 Jákvæð áhrif streitu 

Að forðast streituástand alveg er ekki álitlegur kostur því einstaklingar þurfa á streitu að 

halda til að auka afköst sín við ýmis verkefni. Það er því mikilvægt fyrir einstaklinga að 

þekkja sín streituviðbrögð og læra að nýta þau á sem bestan máta (Sæmundur 

Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993). 

Vinnustreita er þekkt fyrirbæri og er mikilvægt fyrir hverja skipulagsheild að huga að 

því hvað sé hæfileg streita. Í meira en öld hafa sálfræðingar skoðað samhengi á milli 

streitu og frammistöðu og lýst samspili þessara tveggja þátta með öfugu u-i (Landy og 

Conte, 2013) eins og sjá má á mynd 4.  
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Mynd 4. Samspil streitu og frammistöðu (Sutherland og Cooper, 1990, bls. 3). 
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Eins og myndin sýnir þarf hæfileg streita að vera til staðar svo hámarks afköst náist 

(Landy og Conte, 2013). Streita getur því vissulega verið af jákvæðum toga þegar 

hæfilega mikið af henni er til staðar. Sú streita getur þá aukið frammistöðu og 

afkastagetu og rétt magn af streitu getur stuðlað að því að einstaklingur nær sínum 

besta árangri (Judkins, Massey og Huff, 2006). 

 

2.1.6 Úrræði/bjargir gegn streitu 

Samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) 

eiga starfsmenn rétt á góðu vinnuumhverfi þar sem heilsu þeirra er ekki ógnað með 

neinum hætti. Samkvæmt lögunum eiga vinnustaðir að „tryggja öruggt og heilsusamlegt 

starfsumhverfi, sem jafnan sé í samræmi við félagslega og tæknilega þróun í 

þjóðfélaginu“. Ásamt því að „tryggja skilyrði fyrir því, að innan vinnustaðanna sjálfra sé 

hægt að leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál, í samræmi við gildandi lög og reglur, í 

samræmi við ráðleggingar aðila vinnumarkaðarins og í samræmi við ráðleggingar og 

fyrirmæli Vinnueftirlits ríkisins“. Úrræði og verkferlar í tengslum við streitu eru þó oft 

ábótavant á vinnustöðum. Einungis 30% fyrirtækja í Evrópu eru með verkferla til að 

takst á við vinnutengda streitu (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013a). 

Kennarastarfið er streituvaldandi starf og má segja að það mikilvægasta í 

baráttunni gegn streitu kennara er að viðurkenna að svo sé (Dunham, 1992; Kyriacou, 

2000).  Mikilvægt er að hver og einn kennari þekki sín fyrstu viðbrögð við streitu til að 

geta tekist á við streituvaldandi þætti sem fyrst (Kyriacou, 2000). Kennari þarf að gera 

sér grein fyrir þeim aðstæðum sem valda honum streitu og grípa til viðeigandi aðgerða 

(Brown og Ralph, 1998). Brown og Ralph (1998) nefna þrennt sem kennari þarf að gera 

til að takast á við streitu. Í fyrsta lagi að vita hvenær hann upplifir streitu, í öðru lagi vita 

að hann sé þjáður af streitu og í þriðja lagi gera ráðstafanir hvernig hann ætli að ná 

tökum á streitunni. Algengt er að einstaklingur geri sér ekki grein fyrir  því að hann sé 

þjáður af streitu fyrr en streitu einkenni koma fram eða jafnvel ekki fyrr en einhver 

utanaðkomandi bendir honum á það (Kyriacou, 2000).  

 Ákveðinn fjöldi kennara tengir streitu við persónulega veikleika og faglegan 

vanmátt og fyrir þeim hópi er það að viðurkenna streitu það sama og viðurkenna að þeir 

séu slæmir kennarar. Þessir kennarar eru hræddir við að ræða fagleg vandamál við 
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samstarfsmenn og óska síður eftir aðstoð þar sem þeir gefa sér það að þeir verða litnir 

hornauga (Dunham, 1992).  

 Kyriacou (1998) skiptir úrræðum til að takast á við streitu í tvo flokka, 

annarsvegar beinar  aðgerðir (e. direct action techniques) og líknandi aðgerðir (e. 

palliative techniques). Beinar aðgerðir snúa að árangursríkri stjórnun og/eða 

skipulagningu kennarans þannig að kennarinn hafi stjórn á streituvöldum eða fjarlægi þá 

úr vinnuumhverfinu. Til þess að aðferðin virki þarf kennarinn í fyrsta lagi að gera sér 

grein fyrir þeim streituvöldum sem finnast í vinnuumhverfi hans. Í öðru lagi þarf hann að 

setja fram áætlun um það hvernig best sé fyrir hann að takast á við og stjórna þeim 

kröfum sem framkalla streituna eða breyta aðstæðum þannig að kröfurnar séu ekki 

lengur til staðar í vinnuumhverfinu. Til dæmis ef kennari er sífellt áhyggjufullur yfir því 

að hafa ekki tíma til að fara yfir verkefni væri mögulegt fyrir hann að reyna að breyta 

verkefnum þannig að þau krefðust minni yfirferðar eða skipuleggja kennslustund þar 

sem yfirferð verkefna væri hluti af henni. Beinar aðgerðir geta snúið að því að þróa nýja 

þekkingu, hæfni, vinnulag eða málamiðlun á milli samstarfsfólks. Beinar aðgerðir ná ekki 

alltaf tilætluðum árangri og einnig getur komið upp sú staða að beinar aðgerðir séu ekki 

mögulegar. Þá þarf að grípa til annarra aðgerða sem eru nefndar líknandi aðferðir (e. 

palliative techniques). Það eru athafnir sem snúa að andlegum og líkamlegum aðferðum 

og hafa þann tilgang að lágmarka streitu. Andlegar aðferðir eru til dæmis að skoða hluti í 

víðara samhengi, það getur leitt í ljós að vandamálið sé ekki eins stórt og kennarinn 

upplifði. Árangursríkt getur einni verið að einblína á það jákvæða og nota kímnigáfu í 

streituvaldandi aðstæðum. Líkamlegar aðferðir snúa að athöfnum sem hafa þann tilgang 

að draga úr spennu og áhyggjum. Aðferðirnar hjálpa kennaranum að varðveita eða 

endurheimta tilfinninguna að vera afslappaður. Þetta eru aðferðir sem eru oft notaðar 

þegar vinnudegi líkur eins og stunda líkamsrækt eða jóga, syngja í kór, eða fara í heitt 

bað (Kyriacou, 1998). 

De Frank og Cooper (1987) tala um tvenns konar aðferðir til að takast á við 

streitu, annars vegar fyrirbyggjandi aðferðir (e. preventative approach) og hins vegar 

læknandi aðferðir (e. curative approach). Fyrirbyggjandi aðferðir snúa að því að 

takmarka eða hindra streituvalda í umhverfinu en með læknandi aðferðum er dregið úr 

streitu eða henni eytt þegar streitan hefur þegar sagt til sín. Inngripin geta snúið að 

einstaklingnum, skipulagsheildinni eða tengsla á milli hvoru tveggja. Þrátt fyrir að 
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rannsóknir bendi til þess að árangursríkt geti verið að fjarlægja og draga úr einhverjum 

þáttum í starfi kennarans þegar streitan í starfinu er orðin of  mikil eru rannsóknir sem 

sýna að það hafi gagnstæð áhrif (Gold og Roth, 1993). 

Vinnuverndarstofnun Evrópu (2013a) fjallar um mikilvægi forvarnarstarfs þar 

sem stjórnendur og starfsmenn gegna lykilhlutverki. Stofnunin mælir með gerð 

forvarnaáætlana þar sem vandamál og álagsþættir eru metnir, bæði af stjórnendum og 

starfsmönnum. Í fyrsta lagi þarf að greina hættur og skoða hvort einhverjir starfsmenn 

eða ákveðnir hópar eru líklegri til að þjást af vinnustreitu. Stjórnendur og starfsmenn 

þurfa að vera meðvitaðir um sálfélagslegar áhættur og ummerki vinnutengdrar streitu. Í 

öðru lagi þarf að leggja mat á áhætturnar og forgangsraða verkefnum. Í þriðja lagi þarf 

að gera áætlun með fyrirbyggjandi aðgerðum, annað hvort forðast áhættuna eða 

lágmarka hana.  Í fjórða lagi þarf að framkvæma áætlunina og skilgreina úrbætur. Í 

fimmta lagi þarf að viðhalda eftirliti og endurskoða áætlanir. Mikilvægt er að gefa því 

gaum að einstaklingar bregðast við á ólíkan máta þrátt fyrir sömu kringumstæður. Í 

áhættumati sem þessu þarf að byrja á því að meta núverandi vinnuumhverfi með 

könnunum og viðtölum við starfsfólk. Í framhaldi eru lausnir og úrræði fundin með 

umræðu starfsmanna og stjórnenda.  

 Þegar skoða á hugsanlega áhrifaþætti tengda vinnustreitu og athuga hvort 

vinnustreita sé að hrjá starfsmenn vinnustaðarins er gott skoða hvernig 

vinnustaðamenning og starfsandi er. Góð vinnustaðamenning gegnir mikilvægu 

hlutverki í að lágmarka streitu og því er mikilvægt að hlúa að jákvæðu, opnu og 

heilbrigðu starfsumhverfi (Brown og Ralph, 1998; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2002). 

Einnig er gott að velta fyrir sér hvernig samskiptum er háttað á meðal starfsfólks og á 

milli starfsmanna og stjórnenda og veita einstaklingsbundnum þáttum gaum. Að auki 

þarf að skoða hvort kröfur sem eru settar á starfsfólk eru of litlar eða of miklar,  kanna 

hvernig sjálfræði sé háttað á vinnustaðnum og athuga hvort hlutverk starfsmanna séu 

skýr. Jafnframt getur verið árangursríkt að skoða hvernig breytingar á vinnustaðnum 

hafa verið innleiddar og hvernig hefur tekist til (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2002).  

  Mikilvægt er að takast á við vinnustreitu kennara á sem á árangursríkan máta 

því ef of margir kennarar þjást af streitu getur það haft varanlegar afleiðingar fyrir 

árangur skólans (Brown og Ralph, 1998). 
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2.2 Íslenskar rannsóknir 

Eins og fram hefur komið þá hafa margar rannsóknir verið gerðar í gegnum árin um allan 

heim á streitu kennara. Flestar hafa þær verið megindlegar rannsóknir með 

spurningalistum (Kyriacou, 2001). Aðra sögu er þó að segja hér á landi og hefur streita 

meðal íslenskra grunnskólakennara verið lítið rannsökuð. Helst er að nefna 

meistararitgerðir sem hafa verið skrifaðar í tengslum við kulnun í menntakerfinu.  

Anna Þóra Baldursdóttir (2000, 2002) rannsakaði kulnun á meðal kennara og 

leiðbeinenda í grunnskólum Íslands árið 2000. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

að kulnunar gætir hjá íslenskum kennurum og að um 65% kennara höfðu hugleitt að 

hætta kennslu. Þrjár helstu ástæður þess að kennarar höfðu íhugað að hætta kennslu  

voru launakjör, vinnuálag og virðingarleysi gagnvart starfinu. Einnig sýndu niðurstöður 

að kennarar fundu fyrir dvínandi áhuga á starfinu og voru ástæður þess launakjör og lítil 

umbun í starfi, ásamt neikvæðu viðhorfi í þjóðfélaginu til starfa kennara og litlar 

fjárveitingar til skólamála. Kennarar voru að auki spurðir út í helstu álagsþætti í sínu 

starfi og niðurstöður sýndu að tveir algengustu álagsþættirnir væru annars vegar 

vinnuálag og launakjör og hins vegar aga- og hegðunarvandamál nemenda.  

Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir (2007a, 2007b og 2008) 

gerðu framhaldsrannsókn í kjölfarið á störfum grunnskólakennara árið 2005. 

Niðurstöður gáfu til kynna minni kulnun og meiri vinnugleði hjá grunnskólakennurum en 

frá fyrri rannsókn árið 2000. Fleiri kennarar höfðu þó hugleitt að hætta kennslu eða 

72%. Helstu ástæður voru laun, vinnuálag og virðingarleysi í þjóðfélaginu gagnvart starfi 

kennara. Umtalsverðar breytingar voru á tilgreindum álagsþáttum á milli rannsóknanna 

tveggja. Í þeirri síðari nefndu kennarar síður launakjör sem álagsþátt heldur voru erfiðir 

nemendur og úrræðaleysi í og utan veggja skólans helst nefnt (Anna Þóra Baldursdóttir 

og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a). Meirihluta kennara fannst skilgreindur vinnutími 

ekki duga til að sinna starfinu og kennurum fannst vinnuálag umtalsvert (Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007b).  

 Brynhildur Magnúsdóttir (2012) framkvæmdi megindlega rannsókn á starfi og 

líðan kennara í einum framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu árið 2011. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að kennurum leið almennt vel, streitustig mældist ekki hátt 

og lítið var um kulnun. Fjórðungur kennara hafði þó íhugað oft eða  reglulega að hætta 

kennslu vegna launa, vinnuálags og virðingarleysis. Streita, sjálfræði í starfi, samspil 
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vinnu og einkalífs, skýrleiki hlutverka og líkamlegar kvartanir voru þeir umhverfisþættir 

sem höfðu mesta fylgni við kulnun. Streita minnkaði með auknum stuðningi yfirmanns 

og bættum starfsanda. 

 Gerður Ólína Steinþórsdóttir (2014) gerði megindlega rannsókn á kulnun 

skólastjóra í leik- og grunnskólum árið 2014. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að 

kulnun var á bilinu 13% - 29% hjá skólastjórum og mældist að jafnaði meiri hjá 

leikskólastjórum. Kulnunin var skoðuð út frá mismunandi þáttum og greindist 13% 

grunnskólastjóra með persónutengda kulnun og 24% leikskólastjóra. Hlutfall þeirra 

grunnskólastjóra sem höfðu upplifað kulnun sem tengdist starfsfólki var 16% og hlutfall 

leikskólastjórar við slíkri kulnun var 29%. Hlutfall grunnskólastjóra sem höfðu upplifað 

kulnun sem tengdist starfi þeirra sem skólastjórar var 15% og 29% leikskólastjóra 

upplifðu slíka kulnun. Í rannsókninni kom í ljós fylgni á milli starfsanda og 

kulnunarmælikvarða.  

 Halla Ösp Hallsdóttir (2015) framkvæmdi megindlega rannsókn á kulnun 

leikskólakennara sem leiddi í ljós um að þriðjungur leikskólakennara sýnir 

persónutengda og starfstengda kulnun. Fylgni var á milli menntunarstigs og kulnunar og 

kom kulnun frekar fram hjá yngri leikskólakennurum en þeim eldri. Neikvætt viðhorf 

leikskólakennara til leikskólastjóra jók líkur á kulnun og starfsmannavelta sömuleiðis. 

Samstarf með fagmönnun á deild dró úr líkum á kulnun tengt samstarfsfólki og 

foreldrum.  
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2.3 Skólaumhverfið á Íslandi 

Grunnskólar á Íslandi hafa verið reknir af sveitarfélögunum síðan árið 1996. Fyrir þann 

tíma sá ríkið um rekstur þeirra (Ríkiskassinn, e.d.). Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) bera sveitarfélög ábyrgð á rekstri og kostnaði almennra grunnskóla. Á vef 

Hagstofunnar má sjá að árið 2015 voru 168 grunnskólar starfræktir á Íslandi með 43.760 

nemendum og 4876 kennurum og leiðbeinendum. Kennarar í grunnskólum landsins eru 

83% konur og má því með réttu segja að grunnskólakennarar á Íslandi sé kvennastétt 

(Hagstofa Íslands, e.d. a,b og c). Skólaskylda er að jafnaði 10 ár, þ.e. frá 6 – 16 ára en 

getur verið skemmri með einhverjum undantekningum (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er rammi um skólastarf á Íslandi og útskýrir þá 

menntastefnu sem er lögbundin hér á landi. Á Íslandi er farið eftir stefnunni skóli án 

aðgreiningar og í aðalnámskrá er tilgreint: 

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 
nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins með 
manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar er 
gengið út frá því að allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms og að námið sé á 
forsendum hvers einstaklings. Í skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem 
einkennist af virðingu fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi 
heimaskóla óháð atgervi þeirra og stöðu. Þessi grundvallarhugmyndafræði í 
skólastarfi hér á landi felur í sér alhliða hlutdeild, aðgengi og þátttöku allra nemenda 
í skólastarfinu. Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði 
að bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og 
mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að 
útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2011 bls. 43).  
 

 Árið 2011 var gefin út ný aðalnámskrá grunnskóla, í fyrstu var einungis gefinn út 

almenni hluti námskrárinnar en árið 2013 bættust greinasviðin við með nýjum áherslum 

tengdar lykilhæfni og námsviðmiðum. Árið 2015 og 2016 tók námskráin síðan enn meiri 

breytingum með umbyltingu í einkunnagjöf. Á Íslandi var verið að fara úr tölum yfir í 

bókstafi á 5 bila kvarða. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011) er meginhlutverk 

kennarans:  

…kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með nemendum, að vekja og viðhalda 
áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og 
stuðla að góðum starfsanda og vinnufrið meðal nemenda. Þessu hlutverki má 
einnig lýsa sem forystuhlutverki; að vera leiðtogi í námi nemandans. Þetta 
felur í sér áherslu á að skapa nemendum frjóar og fjölbreytilegar 
námsaðstæður. Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra 
nemenda í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri. Mikilvægt er að 
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kennarar vinni saman að menntun nemenda eftir því sem framast er kostur 
og að kennsla og uppeldi verði ekki aðgreind allt frá upphafi til loka 
grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 44). 

  

Frá  því að sveitarfélög tóku við rekstri grunnskóla hafa stjórnvöld haft áhuga á því að 

gera breytingar á vinnutímafyrirkomulagi skólanna sem fælust í því hafa stífari ramma 

um viðveru (Árni Einarsson, 2015). Markmiðinu var náð árið 2014 þegar 

Kennarasamband Íslands og sveitarfélögin skrifuðu undir nýjan kjarasamning handa 

grunnskólakennurum og kennarar samþykktu samninginn í kjölfarið. Nýja 

kjarasamningnum fylgdi miklar breytingar á vinnufyrirkomulagi grunnskólakennara 

(Mbl.is, 2014). 

 Alvarlegar vísbendingar eru um yfirvofandi kennaraskort hér á landi. Undanfarin 

ár hefur aðsókn minnkað mikið í kennaranám og nær Háskóli Íslands og Háskólinn á 

Akureyri ekki að brautskrá nægilega marga kennara til að viðhalda eðlilegri nýliðun í 

kennarastéttinni. Að auki er talið að einungis um helmingur menntaðra 

grunnskólakennara sinni starfi sem grunnskólakennari. Kennaraskorturinn er því ekki 

einungis vegna lélegrar nýliðunar í kennslu heldur einnig vegna kennara sem kjósa að 

starfa við annað en kennslu (Ríkisendurskoðun, 2017). Samkvæmt skýrslu 

Ríkisendurskoðunar um kostnað og skilvirkni kennaramenntunar (2017) er mikilvægt að 

stjórnvöld bregðist við fækkun kennaranema með viðunandi hætti og skólasamfélagið  

laði til sín til menntaða kennara, ekki síst hina yngri. Huga þarf að því að vinnuumhverfið 

verði þannig að þeir endist í starfi.   
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3 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort vinnutengd streita hrjái 

grunnskólakennara hér á landi. Jafnframt skoða helstu streituvalda í íslensku 

skólasamfélagi, hvaða aðferðir kennarar nota til að takast á við eigin streitu og hvaða 

bjargir þeir vilja sjá í skólasamfélaginu. Einnig var leitast eftir því að athuga hvort það 

væri fylgni á milli raunverulegrar streitu kennara og upplifun hans á hversu streitumikið 

starfið er. Út frá þessum markmiðum var ákveðið að styðjast við megindlega 

rannsóknaraðferð (e. quantitative research methods) til að ná til stórs hóps og senda út 

rafræna spurningalista.  

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, þátttakendur, 

mælitæki, undirbúning, framkvæmd og að lokum er umfjöllun um tölfræðilega úrvinnslu  

í tengslum við rannsóknina. 

 

3.1 Aðferðafræði rannsóknar 

Hugtakið rannsókn er skilgreint á ýmsan máta. Allar skilgreiningarnar eiga það 

sameiginlegt að þær snúa að því að rannsaka eitthvað á nákvæman og kerfisbundinn 

hátt með vísindalegri aðferð. Rannsóknir eru framkvæmdar til að uppgötva og safna 

saman staðreyndum, prófa tilgátur og sýna tengsl. Aðferðafræði rannsókna er skipt í 

megindlegar (e. quantitative research methods)  og eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative research methods) (Merriam, 2009; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessari 

rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research 

methods) en tilgangur þeirrar aðferðar er að lýsa, útskýra og jafnvel spá fyrir um 

eitthvað ásamt því að setja fram og prófa tilgátur og kenningar. Slík aðferð snýr að því 

að mæla meðal annars hegðun, skoðun eða þekkingu einstaklinga. Oft er verið að leita 

eftir svörum við spurningum eins og hversu oft, hversu margir, hversu mikið, hvenær og 

hverjir. Úrtak er að jafnaði stórt og greining gagna fer fram með tölfræði- og 

stærðfræðilegri úrvinnslu. Í seinni tíma hafa tölvur og ýmis forrit aðstoðað rannsakendur 

við þá vinnslu. Skýr greinarmunur er á staðreyndum og skoðunum þegar megindlegri 

rannsóknaraðferð er beitt. Þátttaka rannsakanda er takmörkuð og lítil sem engin 
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samskipti eru við þátttakendur (Cooper og Schindler, 2011). Þegar megindleg 

rannsóknaraðferð er notuð er algengt að rannsakandi vilji; alhæfa frá úrtaki yfir á þýði, 

fá heildaryfirlit yfir þann hóp sem verið er að skoða; setja fram lýsandi niðurstöður; 

draga ályktanir um tengsl á milli breyta, finna orsakasamband eða kanna forspá í 

langtímarannsóknum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 

3.2 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru starfandi grunnskólakennarar og leiðbeinendur á Íslandi eða 

um 4600  einstaklingar (Kennarasamband Íslands, e.d.). Konur eru 83% af þýðinu og 

karlar eru 17% (Guðbjörg Ragnarsdóttir, tölvupóstur 30. apríl 2017). Einfalt slembiúrtak 

var notað en slíkt úrtak gefur öllum einstaklingum í þýðinu jafn mikla möguleika á því að 

lenda í úrtakinu (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Úrtakið var tekið með 

aðstoð Kennarasambands Íslands og var rannsóknin send á 500 netföng en í ljós kom að 

495 netföng voru virk. Alls svöruðu 216 kennarar könnuninni eða 44% þeirra sem lentu í 

úrtakinu. Konur voru 86% þátttakenda og karlar 14% þáttakenda. 

 

3.3 Mælitæki 

Spurningalisti er algengt mælitæki í megindlegum rannsóknum og í þessari rannsókn var 

notast við rafrænan spurningalista með 24 lokuðum spurningum (sjá viðauka 1). Segja 

má að listinn hafi verið þríþættur. Í fyrsta lagi spurningar sem höfundur setti saman út 

frá sinni eigin þekkingu sem grunnskólakennari og vitneskju sem hann öðlaðist við skrif á 

fræðilega hluta rannsóknarinnar. Þar á meðal voru skoðaðar spurningar sem Anna Þóra 

Baldursdóttir (2000) notaði í rannsókn sinni á kulnun grunnskólakennara og 

leiðbeinenda í grunnskólum (spurningar 1 – 16, 22 og 23). Í öðru lagi spurningar sem 

hafa oft verið notaðar í erlendum rannsóknum á streitu kennara (spurningar 17 – 21) 

(Kyriacou og Chien, 2004) og í þriðja lagi streitukvarðinn PSS (e. Perceived stress scale) 

(spurning 24) eftir Sheldon Cohen (1994). Sá kvarði er algengt sálfræðilegt mælitæki til 

að mæla skynjaða streitu, kvarðinn metur  streitu í núinu og eru streitustig mæld á 

bilinu 0 – 40. Kvarðinn samanstendur af 10 spurningum sem snúa að tilfinningum og 

hugsunum undanfarinn mánuð og er hverri spurningu svarað á raðkvarðanum; 0 = 
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aldrei, 1 = nánast aldrei, 2 = stundum, 3 = frekar oft, 4 = mjög oft. Spurningarnar eru 

bæði neikvæðar (sp. 1, 2, 3, 6, 9 og 10) og jákvæðar (sp. 4, 5, 7 og 8). Samkvæmt 

kvarðanum geta þátttakendur fengið 0 – 4 stig fyrir hverja spurningu og er almenna 

reglan sú að því fleiri stig sem mælast því meiri er streitan. Til að reikna út stigin þarf að 

umsnúa jákvæðu spurningunum þ.e.  aldrei = 4,  nánast aldrei = 3, stundum = 2, frekar 

oft = 1 og mjög oft = 0. Almennt viðmiðunargildi er 13 en ef kynin eru skoðuð hvort fyrir 

sig þá er viðmiðunargildið hjá konum 13,7 stig en 12,1 hjá körlum (Cohen og Williamson, 

1988; Cohen 1994). Innra réttmæti kvarðans hefur verið mælt 0,85 samkvæmt alfastuðli 

(Cohen o.fl., 1991). Út frá þessum kvarða var streitustig kennara reiknað og skoðað í 

samanburði við viðmiðunargildin.  

 Fyrstu 10 spurningar listans eru bakgrunnsspurningar, tilgangur þeirra var að fá 

yfirsýn yfir hópinn sem tók þátt í rannsókninni og nota þær til að bera saman streitu hjá 

mismunandi hópum innan stéttarinnar. Spurning 13, 14 og 18 skoða hvernig kennarar 

upplifa vinnuálag og streitu í starfi sínu (rannsóknarspurning 1). Í spurningu 17 voru 

streituvaldar í skólaumhverfinu skoðaðir (rannsóknarspurning 4) og bjargir sem 

kennarar nota gegn sinni eigin streitu voru skoðaðar í spurningu 19 (rannsóknarspurning 

5). Spurningar 11, 12, 15, 16, 20 og 21 skoðuðu aðkomu skóla og hins opinbera að 

streitu kennara (rannsóknarspurning 6). Spurning 22 skoðaði hvort kennarar hafa íhugað 

að hætta kennslu síðastliðin þrjú ár og spurning 23 mat ástæður þess 

(rannsóknarspurning 7). Spurning 24 (PSS streitukvarðinn) skoðaði hversu margir 

kennarar hafa þjáðst af streitu síðastliðinn mánuð áður en þeir tóku þátt í rannsókninni 

(rannsóknarspurning 2 og 3).  

 Kynningarbréf (sjá viðauka 2) var sent með spurningalistanum þar sem meðal 

annars var kynning á rannsakanda og leiðbeinanda, markmið með rannsókninni voru 

tilgreind og tekið fram að upplýsingar frá þátttakendum væru órekjanlegar. 

 

3.4 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknar hófst á haustmánuðum 2016. Í fyrstu skoðaði höfundur 

fræðilegt efni um vinnutengda streitu grunnskólakennara og komst að því að lítið hafði 

verið skrifað um þetta viðfangsefni hér á landi. Samhliða fræðilegum skrifum hafði 

höfundur samband við Kennarasamband Íslands og bað um aðstoð til að velja í úrtakið. 
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Sambandið tók mjög vel í þá beiðni og sendi út rafrænan spurningalista í gegnum Survey 

Monkey á netföng þátttakenda. Listinn var sendur út 22. mars 2017 og var opinn í 10 

daga. Á því tímabili fengu þátttakendur eina ítrekun. Áður en spurningalistinn var 

sendur út var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (sjá viðauka 3). 

 

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Byrjað var á því að flytja öll gögn úr Mounkey Survey gagnagrunninum yfir í 

tölfræðiforritið SPSS. Þar voru breytur skilgreindar, tíðnitöflur útbúnar, meðaltöl og 

staðalfrávik fundin. Cronbach‘s alpha (α) var notað til þess að meta innri áreiðanleika 

PSS streitukvarðans en innri áreiðanleiki er mældur á bilinu 0 – 1. Mismunandi skoðanir 

eru á  því hvernig meta eigi áreiðanleikastuðla en yfirleitt er talið viðunandi þegar 

alfastuðullinn er hærri en 0,7 (Field, 2005). Til þess að meta hvort um marktækan mun 

væri að ræða milli tveggja hópa var t – próf óháðra úrtaka notað. Til þess að meta hvort 

um marktækan mun væri að ræða milli þriggja eða fleiri hópa var einhliða dreifigreining 

(e. one – way ANOVA) notuð.  Til að skoða tengsl milli tveggja breyta á jafnbilakvarða 

var Pearson‘s fylgnipróf notað. Gögn voru síðan flutt yfir í Microsoft Excel þar sem 

tíðnitöflur, skífurit og súlurit voru sett fram með lýsandi tölfræði.  

 

3.6 Annmarkar rannsóknar 

Úrtakið voru 500 grunnskólakennarar og svöruðu 216 kennarar spurningalistanum. Eftir 

á að hyggja hefði eflaust verið árangursríkara að senda spurningalistann á stærra úrtak 

til að fá fleiri þátttakendur. Úrtakið var valið af Kennarasambandi Íslands og átti að 

senda spurningalistann eingöngu á starfandi grunnskólakennara og leiðbeinendur. Í ljós 

kom að a.m.k. einn starfandi námsráðgjafi fékk spurningalistann sendan en 

gagnagrunnurinn hjá Kennarasambandinu gerir ekki greinarmun á félögum í Félagi 

grunnskólakennara.  

Ekki er hægt að alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar á þýðið þar sem þátttakendur 

voru frekar fáir en niðurstöðurnar gefa engu að síður góðar vísbendingar um streitu 

grunnskólakennara á Íslandi. Sér í lagi þar sem bakgrunnsspurningar sýndu góða 

dreifingu á þátttakendum.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar raktar en niðurstöðurnar byggja á 

svörum 216 grunnskólakennara sem starfa við kennslu á öllum skólastigum víðsvegar af 

landinu. Niðurstöðunum er skipt í sex undirkafla. Kafli 4.1 gerir grein fyrir 

bakgrunnsspurningum, kafli 4.2 er tvískiptur, annars vegar kafli 4.2.1 sem fjallar um 

vinnuálag og hversu streituvaldandi grunnskólakennurum þykir starfið vera ásamt 

samanburði við erlendar rannsóknir. Hins vegar kafli 4.2.2 sem fjallar um niðurstöður 

PSS streitukvarðans ásamt því að skoða hvort marktækur munur væri á  milli ýmissa 

hópa. Kafli 4.3 fjallar um streituvalda og bjargir sem kennarar nota gegn streitu eru 

skoðaðar í kafla 4.4. Kafli 4.5 fjallar um aðkomu skólanna og hins opinbera að streitu 

grunnskólakennara. Fjöldi þeirra sem svara spurningum er merkt með N. 

 

4.1 Bakgrunnur 

Alls tóku 216 grunnskólakennarar þátt í rannsókninni og má sjá á bakgrunnsspurningum 

að úrtakið náði til fjölbreytts hóps kennara. Þátttakendur voru á öllum aldri, höfðu 

stundað mismunandi skólagöngu og höfðu mismikla kennslureynslu. Kennararnir 

störfuðu á öllum skólastigum, sinntu ólíkum verkefnum og gegndu margs konar 

starfshlutfalli. Stærð nemendahópa sem þeir kenndu voru fjölbreyttir og stærð skóla var 

mismunandi. Konur voru 86% þátttakenda (N = 185) og karlar voru 14% þátttakenda (N 

= 29).  
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Aldursdreifingu má sjá í töflu 4 en flestir þátttakendur voru á aldrinum 41 – 60 ára eða 

65,6%. Fáir þátttakendur voru undir 30 ára eða 0,9%. 

Tafla 4. Aldursdreifing í hópi þátttakenda. 

Prósenta % Fjöldi (N)

0,9% 2

19,9% 43

37,5% 81

28,2% 61

13,4% 29

Samtals 216

51 - 60 ára

Undir 30 ára

41 – 50 ára

Aldur

Eldri en 60 ára

31 – 40 ára

 

 

Grunnpróf úr háskóla (B.Ed, BS eða BA) eða gamalt kennarapróf var algengasta 

menntunin og voru 75,5% með slíka skólagöngu. Með masterspróf voru 22,7% 

þátttakenda og 1,8% var með aðra menntun. Sjá má skiptingu skólagöngu/prófa í töflu 

5. 

Tafla 5. Skólaganga/próf þátttakenda. 

Menntun Prósenta % Fjöldi (N)

Háskólapróf (B.Ed, BA, BS) og kennarapróf 75,5% 163

Masterspróf (M.Ed, MA, MS) 22,7% 49

Annað 1,8% 4

Samtals 216  

 

Kennslureynsla þátttakenda var frá nokkrum mánuðum upp í 11 ár eða lengur. Flestir 

höfðu starfað við kennslu í  meira en 11 ár eða 75,6% þátttakenda.  Einungis 7% kennara 

sem tóku þátt í rannsókninni höfðu starfað í eitt til fimm ár. Á mynd 5 má sjá nánari 

útlistun á kennslureynslu þátttakenda (N  = 213).  
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0,9%

7%

16,4%

75,6%

Minna en 1 ár

1 - 5 ár

6 - 10 ár

11 ár eða lengur

 

Mynd 5. Kennslureynsla þátttakenda. 

 

Flestir þátttakendur sinntu 100% starfi eða 72,3%. Hlutastarfi gegndu 16,5% og 11,3% 

voru í meira en 100% starfi. Á mynd 6 má sjá nánari skiptingu á starfshlutfalli 

þátttakenda (N = 213). 

 

 

Mynd 6. Starfshlutfall þátttakenda. 

 

Kennarar voru spurðir hvaða kennslu þeir sinntu aðallega og voru flestir kennarar sem 

störfuðu við umsjónarkennslu eða 42,5%. Á mynd 7 má sjá nánari skiptingu (N = 214). 
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Mynd 7. Kennsla sem þátttakendur sinntu aðallega. 

 

Nokkuð jöfn skipting var á því hvaða aldurshópi þátttakendur kenndu aðallega. Hlutfall 

þeirra sem kenndu á yngsta stigi (1. – 4. bekkur) voru 38,7%, hlutfall þeirra sem kenndu 

á miðstigi (5. – 7. bekkur) var 35,8% og 25,5% kenndu á unglingastigi (8. – 10. bekkur). Á 

mynd 8 má sjá nánari skiptingu kennara eftir aldurshópi (N = 204). 

 

38,7%

35,8%

25,5%

Yngsta stig (1. - 4. bekkur)

Miðstig (5. - 7. bekkur)

Unglingastig (8. - 10. bekkur

 

Mynd 8. Skipting kennara eftir aldurshópi.  
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Stærð nemendahópa sem kennararnir kenndu voru misstórir, frá því að vera fimm eða 

færri nemendur í hóp til hópa með fleiri en 26 nemendur. Á mynd 9 má sjá hvernig 

nemendahóparnir skiptust hjá kennurunum (N= 209). 

 

 

6,2%

11,5%

20,1%

29,2%

28,3%

4,8%

5 eða færri nemendur

6 - 10 nemendur

11 - 15 nemendur

16 - 20 nemendur

21 - 25 nemendur

26 nemendur eða fleiri

 

Mynd 9. Stærð nemendahópa.  

 

Flestir grunnskólakennararnir (51,6%) störfuðu í skóla með fleiri en 400 nemendur og 

fæstir (8,9%) í skóla sem var með 101 – 200 nemendur. Á mynd 10 má sjá skiptingu á 

þeim skólum sem kennararnir störfuðu í (N = 213). 

 

9,9%

8,9%

12,2%

17,4%

51,6%

Undir 100 nemendur

101 - 200 nemendur

201 - 300 nemendur

301 - 400 nemendur

Fleiri en 400 nemendur

 

Mynd 10. Stærð skóla.  
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Flestir störfuðu í skóla á höfuðborgarsvæðinu eða 61,3% og 38,7% störfuðu í skóla sem 

var staðsettur utan höfuðborgarsvæðis (N = 212). 

 

4.2 Streita og vinnuálag grunnskólakennara 

Kaflinn er tvískiptur, annars vegar almenn umfjöllun um niðurstöður vegna streitu og 

vinnuálags grunnskólakennara og hins vegar umfjöllun um streitu kennara út frá PSS 

streitukvarðanum.  

 

4.2.1 Almennt um streitu og vinnuálag 

Grunnskólakennurum þykir streituvaldandi að gegna starfi sínu og töldu alls 99,5%  

starfið vera á einhvern hátt streituvaldandi. Alls þóttu 76,1% starfið vera ákaflega 

streituvaldandi eða mjög streituvaldandi. Á mynd 11 má sjá nánari útlistun á því hversu 

streituvaldandi kennurum þykir starfið (N = 201). 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Ákaflega
streituvaldandi

Mjög
streituvaldandi

Hóflega
streituvaldandi

Lítið
streituvaldandi

Ekki
streituvaldandi  

Mynd 11. Hversu streitumikið er starf grunnskólakennara? 

 

Ef þessar niðurstöður eru bornar saman við algengar erlendar niðurstöður út frá 

svipuðum kvarða kemur í ljós að grunnskólakennurum á Íslandi þykir starfið mun 
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streitumeira en almennt gerist. Samanburð á Íslandi annars vegar og meðaltali sem 

Kyriacou (2000, bls. 13)  hefur sett fram hins vegar má sjá á mynd 12. 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Ákaflega
streituvaldandi

Mjög
streituvaldandi

Hóflega
streituvaldandi

Lítið
streituvaldandi

Ekki
streituvaldandi

Ísland % Erlendar rannsóknir

 

Mynd 12. Samanburður á hversu streituvaldandi íslenskum grunnskólakennurum þykir starfið vera og 
hversu streituvaldandi erlendum kennurum þykir það vera.  

 

Kennarar voru spurðir út í hvernig þeir upplifðu vinnuálag á síðustu önn (þ.e. haust 

2016) og var 90,1% kennara sem fannst vinnuálagið mjög mikið eða mikið á þeirri önn. Á 

mynd 13 má sjá nánar hvernig svarhlutfallið skiptist (N = 213). 

 

 

51,60%
38,50%

9,40%

0,50% 0,00%

Mjög mikið

Mikið

Miðlungs

Frekar lítið

Lítið

 

Mynd 13. Vinnuálag á haustönn 2016. 
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Kennarar voru einnig spurðir út í það hvenær þeim fyndist vinnuálagið vera mest í starfi 

kennara og fannst yfirgnæfandi meirihluta eða 74,5% vinnuálagið vera jafnt yfir allt árið. 

Á mynd 14 má sjá nánari skiptingu á svarhlutfalli þátttakenda.  

10,60%

9,60%

5,30%

74,50%

Við upphaf skólaárs

Á miðju skólaári

Við lok skólaárs

Jafnt yfir allt árið

 

Mynd 14. Dreifing vinnuálags yfir skólaárið. 

 

4.2.2 PSS streitukvarði 

Streitukvarðinn PSS (e. Perceived Stress Scale) var lagður fyrir grunnskólakennara og að 

meðaltali skoruðu þátttakendur 16,6 stig (sf = 6,36) á PSS kvarðanum. Hæsta gildið var 

33, lægsta gildið var 1 og tíðasta gildið var 15 og 16. Cronbach alpha fyrir 

streitukvarðann var 0,757 sem þýðir að innri áreiðanleiki kvarðans er viðunandi. Ef 

niðurstöður er bornar saman við almenna viðmiðunargildið 13 má sjá að 67% kennara 

var yfir þeim viðmiðum. Á  mynd 15 má sjá nánar hvernig streitustigin dreifðust á meðal 

þátttakenda (N = 194). 
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Mynd 15. Dreifing streitustiga meðal þátttakenda. 

 

Þegar rýnt er í niðurstöður kvarðans kemur í ljós að um 80% þátttakenda höfðu fundið 

fyrir einhverskonar taugaspennu eða streitu síðastliðinn mánuð og rúmlega helmingur 

þeirra höfðu upplifað það frekar oft eða mjög oft. Hlutfall þeirra sem höfðu farið í 

uppnám vegna einhvers sem gerðist óvænt var 41,7% og 42,3% þátttakenda hafði 

upplifað að geta ekki stjórnað mikilvægum þáttum í sínu lífi. Þegar kennarar voru spurðir 

hversu oft þeir hefðu verið öruggir um hæfni sína til að takast á við eigin vandamál voru 

28,3% sem svöruðu aldrei eða nánast aldrei. Hlutfall þeirra sem fannst þeir ekki ráða við 

allt sem þeir þyrftu að gera var 65,2% og 17,2% þátttakenda leið þannig að þeir hefðu 

nánast aldrei eða aldrei allt á hreinu. Hlutfall þeirra kennara sem hafði nánast aldrei eða 

aldrei stjórn á því sem pirraði eða skapraunaði þeim var 11,9%. Þegar kennarar voru 

spurðir að því hversu oft þeir hefðu verið reiðir vegna hluta sem þeir hefðu ekki stjórn á 

höfðu 46,4% upplifað slíkt síðastliðinn mánuð. Hlutfall þeirra kennara sem höfðu liðið 

þannig að vandamálin hrönnuðust upp og þeir gætu ekki lokið þeim var 57,6%. 

Meirihluti kennara eða 89,1% upplifðu að hlutir væru að ganga sér í hag. Í töflu 6 má sjá 

nánar hvernig svarhlutfall streitukvarðans skiptist á milli spurninga. 
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Tafla 6. Svarhlutfall PSS streitukvarðans. 

Spurning Aldrei

Nánast 

aldrei Stundum

Frekar 

oft Mjög oft

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þú farið í uppnám vegna 

einhvers sem gerðist óvænt?

25,3% 33,0% 23,2% 11,3% 7,2%

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þér liðið þannig að þú hefur 

ekki getað stjórnað mikilvægum 

þáttum í lífi þínu?

27,3% 30,4% 25,3% 11,3% 5,7%

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þú fundið fyrir taugaspennu 

og streitu?

6,7% 13,0% 34,7% 25,9% 19,7%

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þú verið örugg/ur um hæfni 

þína til að takast á við eigin 

vandamál?

17,5% 10,8% 22,7% 32,0% 17,0%

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þér liðið þannig að hlutirnir 

væru að ganga þér í hag?
2,1% 8,9% 33,0% 43,5% 12,6%

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þér fundist að  þú réðir ekki 

við allt sem þú þyrftir að gera?
10,9% 23,8% 26,9% 22,8% 15,5%

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þú haft stjórn á því sem hefur 

pirrað þig eða skapraunað þér?
3,1% 8,8% 29,5% 38,3% 20,2%

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þér liðið þannig að þú sért 

með allt á hreinu?

2,6% 16,1% 32,6% 35,8% 13,0%

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þú verið reið/reiður vegna 

hluta sem þú hafðir ekki stjórn á?
23,4% 30,2% 24,5% 19,3% 2,6%

Hversu oft síðastliðinn mánuð 

hefur þér liðið þannig að 

vandamálin hrannast upp og þú 

getir ekki lokið  þeim?

16,1% 26,4% 28,5% 21,8% 7,3%

 

 

Niðurstöður sýndu að konur (N = 165; M = 17,1; sf = 6,27) voru með töluvert meiri 

streitueinkenni heldur en karlar (N = 27; M = 14,4; sf = 6,0) (t(190) = 2,08; p = 0,039). Ef 

þessar niðurstöður er skoðaðar út frá viðmiðunargildum fyrir kvarðann  sem eru 13,7 

stig fyrri konur og 12,1 stig fyrir karla (Cohen, 1994) þá má sjá að bæði kven- og karl 
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grunnskólakennarar á Íslandi eru að mælast með meiri streitueinkenni en viðmið 

kvarðans.  

Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á streitu eftir aldri kennara (F(3, 

190) = 5,513, p = 0,001). Kennarar á aldrinum 41 – 50 ára sýndu meiri streitu en aðrir 

aldurshópar. Í töflu 7 má sjá fjölda, meðaltal og staðalfrávik streitu eftir aldri.  

 Tafla 7. Streita eftir aldri.  

Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik

40 ára eða yngri 39 16,5 5,17

41 - 50 ára 72 18,4 6,65

51 - 60 ára 58 16,3 6,19

61 árs eða eldri 25 12,6 5,90

Samtals 194 16,6 6,36  

 

Það var enginn marktækur munur á streitu milli þeirra sem höfðu grunnpróf úr háskóla 

(B.Ed/BS/BA) eða kennarapróf (N = 148; M = 17,04; sf = 6,250) og þeirra sem höfðu 

masterspróf (MS/MA/M.Ed) (N = 42; M = 15,93; sf = 6,399; t(188) = 1,012; p = 0,313). 

 Það var enginn marktækur munur á streitu kennara sem höfðu unnið í 10 ár eða 

skemur (N = 44; M = 16,91; sf = 5,925) eða 11 ár eða lengur (N = 149; M = 16,65; sf = 

6,419) (t(191) = 0,238; p = 0,812).  

Það var enginn marktækur munur á streitu kennara eftir því á hvaða aldursstigi 

þeir kenna (F(2, 182) = 2,134; p = 0,121). Þrátt fyrir það mældust kennarar á yngsta stigi 

með meðaltalið 18,04 (N = 71; sf = 5,982) á streitukvarðanum á meðan kennarar á 

miðstigi mældust með meðaltalið 15,96 (N = 67; sf = 6,482) og kennarar á elsta stigi 

mældust með meðaltalið 16,34 (N = 47, sf = 6,312) sjá í töflu 8.  

Tafla 8. Streita eftir skólastigi. 

Skólastig Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik

Yngsta stig (1. - 4. bekkur) 71 18,0 5,98

Miðstig (5. - 7. bekkur) 67 16,0 6,48

Unglingastig (8. - 10. bekkur) 47 16,3 6,31

Samtals 185 16,9 6,29  
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Það var enginn marktækur munur á milli streitu kennara sem voru með 10 eða færri 

nemendur (N = 35; M = 16,00; sf = 5,336), þeirra kennara sem voru  með 11 - 20 

nemendur (N = 90; M = 16,64; sf = 6,227) og þeirra sem voru með 21 eða fleiri 

nemendur (N = 66; M = 17,32; sf = 6,855; F(2, 188) = 0,528; p = 0,591). 

Það var enginn marktækur munur á milli streitu kennara og hvaða stöðu þeir 

gegna (F(6, 187) = 1,914; p = 0,081). Þrátt fyrir að enginn marktækur munur mældist á 

milli hópanna þá voru umsjónarkennarar með töluvert hærra meðaltal en aðrir hópar. Í 

töflu 9 má sjá fjölda, meðaltal og staðalfrávik streitu eftir tegund kennslu. 

Tafla 9. Streita eftir tegund kennslu. 

Tegund kennslu Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik

Almenn kennsla 9 15,8 6,63

Umsjónarkennari 83 18,1 6,14

List- og 

verkgreinar 27 13,9 5,99

Íþróttakennsla 11 16,8 6,69

Sérkennsla 32 16,5 4,69

Faggreinakennsl

a á unglingastigi
22 15,5 7,59

Annað 10 14,9 8,36

Samtals 194 16,6 6,36  

 

Það var enginn marktækur munur á milli kennara innan höfuðborgarsvæðisins (N = 116; 

M = 16,80; sf = 6,310) og þeirra sem starfa utan höfuðborgarsvæðisins (N = 77; M = 

16,44; sf = 6,488; t(191) = 0,384; p = 0,701). 

 Það var enginn marktækur munur á milli streitu og starfshlutfalls hjá  kennurum 

(F(4, 188) = 2,160; p = 0,075). Þó má sjá að streita er mun minni hjá þeim sem eru í 50%  

eða minna starfshlutfalli. Í töflu 10 má sjá fjölda, meðaltal og staðalfrávik streitu eftir 

starfshlutfalli.  
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Tafla 10. Streita og starfshlutfall. 

Starfshlutfall Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik

50% eða minna 8 10,5 8,52

51-70% 6 16,3 7,89

71-99% 20 18,0 5,91

100% 139 16,7 6,21

Meira en 100% 20 16,8 5,69

Samtals 193 16,6 6,36  

 

Það var enginn marktækur munur á streitu kennara eftir stærð skóla (F(4, 189) = 0,349; 

p = 0,845) en í töflu 11 má skiptingu á fjölda, meðaltali og staðalfráviki eftir stærð skóla.  

Tafla 11. Streita og stærð skóla. 

Stærð skóla Fjöldi (N) Meðaltal Staðalfrávik

Undir 100 nemendur 20 17,8 7,54

101-200 nemendur 18 16,1 6,39

201-300 nemendur 24 17,2 6,20

301-400 nemendur 34 17,0 6,41

400 eða fleiri nemendur 98 16,3 6,20

Samtals 194 16,6 6,36  

 

Pearson's fylgnipróf sýndi fram á jákvæð tengsl milli  PSS streitukvarðans og hvort 

kennarar telja starfið vera streituvaldandi (r = 0,487; N = 193; p < 0,001). 

 

4.3 Streituvaldar 

Kennarar voru spurðir út í hversu streituvaldandi þeir þykja ákveðnir streituvaldar og 

svöruðu á fimm bila kvarða frá því að vera ekki streituvaldandi í að vera mjög 

streituvaldandi. Þeir þrír streituvaldar sem kennurum finnst mest streituvaldandi eru 

erfiðir nemendur, innleiðing nýrrar aðalnámskrár og kjör. Um eða yfir 45% kennara 

þykja fyrrgreindir streituvaldar mjög mikið streituvaldandi. Þar á eftir koma nemendur 

með sérþarfir, of margir nemendur í bekk og kjarabarátta en yfir 30% kennara þykja 

þessir streituvaldar mjög mikið streituvaldandi.  Í töflu 12 má sjá yfirlit yfir alla mögulega 

streituvalda sem spurt var um og hvernig áhrif þeir hafa á kennara ásamt meðaltali og 
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staðalfráviki. Í töflu 13 má sjá yfirlit yfir fjölda kennara sem svöruðu hverri spurningu og 

heildarfjölda (N) (N = 202).  

Tafla 12. Streituvaldar, prósenta, meðaltal og staðalfrávik.  

Streituvaldur

Ekki 

streituvaldand

Lítið 

streituvaldandi Streituvaldandi

Mikið 

streituvaldand

Mjög mikið 

streituvaldandi Meðaltal Staðalfrávik

Erfiðir nemendur 1,5% 3,0% 16,4% 29,9% 49,3% 4,2 0,93

Innleiðing nýrrar aðalnámskrár 3,5% 8,0% 19,6% 24,1% 44,7% 4,0 1,13

Kjör 3,5% 7,5% 23,4% 20,9% 44,8% 4,0 1,14

Nemendur með sérþarfir (t.d. 

ADHD, einhverfa)
2,5% 10,4% 23,3% 29,2% 34,7% 3,8 1,09

Of margir nemendur í bekk 10,0% 10,4% 20,4% 23,9% 35,3% 3,6 1,32

Kjarabarátta 6,9% 13,9% 20,3% 26,2% 32,7% 3,6 1,26

Innihald aðalnámskrár 6,0% 18,0% 24,5% 23,5% 28,0% 3,5 1,24

Vanþekking og viðhorf samfélags 

á vinnuálagi og störfum kennara
5,0% 12,1% 33,2% 28,6% 21,1% 3,5 1,10

Gerð skólanámskrár 6,0% 17,0% 29,0% 26,0% 22,0% 3,4 1,18

Slæmar vinnuaðstæður 11,1% 11,1% 32,7% 28,1% 17,1% 3,3 1,20

Getulitlir nemendur 3,0% 26,8% 33,8% 19,7% 16,7% 3,2 1,10

Foreldrasamskipti 6,0% 34,7% 33,2% 15,6% 10,6% 2,9 1,08

Nemendur sem skortir hvatningu 5,5% 28,6% 48,2% 15,6% 2,0% 2,8 0,84

Aðbúnaður og kennslugögn 15,9% 23,4% 35,8% 17,4% 7,5% 2,8 1,14

Komast yfir námsefni 10,5% 36,0% 27,0% 20,0% 6,5% 2,8 1,09

Viðhorf nemenda gagnvart 

verkefnum
9,0% 35,3% 34,8% 17,9% 3,0% 2,7 0,96

Stjórnunarhættir yfirmanna 15,4% 31,8% 29,9% 16,9% 6,0% 2,7 1,11

Getumiklir nemendur 24,1% 44,2% 19,6% 9,5% 2,5% 2,2 1,00

Of stuttur kaffitími/matur 38,1% 27,2% 19,8% 7,4% 7,4% 2,2 1,23

Samskipti milli samstarfsmanna 41,1% 36,6% 14,4% 5,4% 2,5% 1,9 1,00

Samkeppni á milli kennara 55,8% 32,5% 7,1% 3,6% 1,0% 1,6 0,85

Samkeppni á milli bekkja 60,0% 32,5% 6,5% 1,0% 0,0% 1,5 0,66  

Tafla 13. Streituvaldar, fjöldi og heildarfjöldi. 

Streituvaldur

Ekki 

streituvaldandi

Lítið 

streituvaldand Streituvaldandi

Mikið 

streituvaldandi

Mjög mikið 

streituvaldandi N

Erfiðir nemendur 3 6 33 60 99 201

Kjör 7 15 47 42 90 201

Innleiðing nýrrar aðalnámskrár 7 16 39 48 89 199

Of margir nemendur í bekk 20 21 41 48 71 201

Nemendur með sérþarfir (t.d. 

ADHD, einhverfa)
5 21 47 59 70 202

Kjarabarátta 14 28 41 53 66 202

Innihald aðalnámskrár 12 36 49 47 56 200

Gerð skólanámskrár 12 34 58 52 44 200

Vanþekking og viðhorf 

samfélags á vinnuálagi og 

störfum kennara
10 24 66 57 42 199

Slæmar vinnuaðstæður 22 22 65 56 34 199

Getulitlir nemendur 6 53 67 39 33 198

Foreldrasamskipti 12 69 66 31 21 199

Aðbúnaður og kennslugögn 32 47 72 35 15 201

Of stuttur kaffitími/matur 77 55 40 15 15 202

Komast yfir námsefni 21 72 54 40 13 200

Stjórnunarhættir yfirmanna 31 64 60 34 12 201

Viðhorf nemenda gagnvart 

verkefnum
18 71 70 36 6 201

Getumiklir nemendur 48 88 39 19 5 199

Samskipti milli samstarfsmanna 83 74 29 11 5 202

Nemendur sem skortir 

hvatningu

11 57 96 31 4 199

Samkeppni á milli kennara 110 64 14 7 2 197

Samkeppni á milli bekkja 120 65 13 2 0 200  



 

56 

Ef skoðaðir eru þeir streituvaldar sem kennurum finnst á einhvern hátt streituvaldandi 

kemur í ljós að yfir 80% kennara þykja erfiðir nemendur (95,6%), innleiðing nýrrar 

aðalnámskrár (89,1%), kjör (88,4%), nemendur með sérþarfir (87,2%), vanþekking og 

viðhorf samfélagsins á vinnuálagi og störfum kennara (82,9%) vera streituvaldandi. Yfir 

70% kennara þykir of margir nemendur í bekk (79,6%), kjarabarátta (79,2%), innihald 

aðalnámskrár (76%), slæmar vinnuaðstæður (77,9%), gerð skólanámskrár (77%) og 

getulitlir nemendur (70,2%) vera streituvaldandi. Sjá nánar í töflu 14.  

Tafla 14. Streituvaldar flokkaðir í tvo flokka eftir því að vera lítið eða ekki streituvaldandi í að vera 
streituvaldandi á einhvern hátt. 

Streituvaldur

Ekki eða lítið 

streituvaldandi

Streituvaldandi, mikið 

streituvaldandi, mjög 

mikið streituvaldandi

Erfiðir nemendur 4,5% 95,5%

Kjör 10,9% 89,1%

Innleiðing nýrrar aðalnámskrár 11,6% 88,4%

Nemendur með sérþarfir (t.d. ADHD, 

einhverfa)
12,9% 87,1%

Vanþekking og viðhorf samfélags á 

vinnuálagi og störfum kennara
17,1% 82,9%

Of margir nemendur í bekk 20,4% 79,6%

Kjarabarátta 20,8% 79,2%

Slæmar vinnuaðstæður 22,1% 77,9%

Gerð skólanámskrár 23,0% 77,0%

Innihald aðalnámskár 24,0% 76,0%

Getulitlir nemendur 29,8% 70,2%

Nemendur sem skortir hvatningu 34,2% 65,8%

Aðbúnaður og kennslugögn 39,3% 60,7%

Foreldrasamskipti 40,7% 59,3%

Viðhorf nemenda gagnvart verkefnum 44,3% 55,7%

Komast yfir námsefni 46,5% 53,5%

Stjórnunarhættir yfirmanna 47,3% 52,7%

Of stuttur kaffitími/matur 65,3% 34,7%

Getumiklir nemendur 68,3% 31,7%

Samskipti milli samstarfsmanna 77,7% 22,3%

Samkeppni á milli kennara 88,3% 11,7%

Samkeppni á milli bekkja 92,5% 7,5%  
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4.4 Bjargir/úrræði grunnskólakennara gegn sinni eigin streitu 

Kennarar voru spurðir hvaða aðferðir (bjargir) þeim þætti árangursríkar fyrir sig þegar 

þeir upplifðu streitu. Í ljós kom að þær sex bjargir sem kennarar virðast  mest nota er að 

viðhalda góðu heimilislífi, skipuleggja fram í tímann og forgangsraða, sjá húmorinn í 

aðstæðum, verja tíma í frístundir, ganga úr skugga um að hann skilji efnið sem hann er  

að fara að kenna og slaka á eftir vinnu. Í töflu 15 má sjá annars vegar yfirlit í prósentum 

yfir þær bjargir sem spurt var um og hversu árangursríkar kennurum þykja bjargirnar 

vera og í töflu 16 má hins vegar sjá sömu töflu út frá heildarfjölda kennara.  

Tafla 15. Bjargir kennara gegn eigin streitu. Prósenta, meðaltal og staðalfrávik. 

Bjargir kennara gegn streitu

Árangurlaus 

eða aldrei 

notuð

Frekar 

árangursrík

Miðlungs 

árangursrík

Mjög 

árangursrík

Sérlega 

árangursrík Meðaltal Staðalfrávik

Viðhalda góðu heimilislífi 3,0% 10,0% 18,0% 36,0% 33,0% 3,9    1,08

Skipuleggja fram í tímann og 

forgangsraða
3,5% 8,1% 17,2% 43,4% 27,8% 3,8    1,03

Sjá húmorinn í aðstæðum 4,0% 11,1% 16,7% 34,3% 33,8% 3,8    1,14

Verja tíma í frístundir 5,0% 9,5% 15,6% 39,7% 30,2% 3,8    1,12

Ganga úr skugga um að þú 

skiljir vel efnið sem þú ert að 

fara að kenna

6,7% 10,9% 13,0% 40,9% 28,5% 3,7    1,18

Slaka á eftir vinnu 4,0% 10,6% 21,2% 40,9% 23,2% 3,7    1,07

Læra hvernig á að stjórna 

tilfinningum
7,5% 9,0% 28,1% 30,7% 24,6%

3,6    1,17

Ganga úr skugga um að 

einhver skilur þig og standi 

með þér

6,5% 10,6% 30,2% 30,7% 22,1% 3,5    1,14

Greina og reyna að hafa 

yfirsýn yfir vandamálið
2,5% 11,7% 28,9% 46,2% 10,7% 3,5    0,92

Kynnast nemendum betur 4,6% 17,4% 24,1% 39,5% 14,4% 3,4    1,08

Ræða vandamál við 

samstarfsfélaga eða vini
3,5% 20,9% 24,9% 41,3% 9,5% 3,3    1,02

Deila mistökum 4,6% 17,8% 33,0% 34,0% 10,7% 3,3    1,03

Forðast ágreining 7,7% 19,5% 29,7% 25,6% 17,4% 3,3    1,18

Byrja skólaárið á vel 

skilgreindum reglum og 

væntingum

7,1% 22,7% 20,2% 41,4% 8,6% 3,2    1,11

Hugsa um næsta frí 18,6% 21,1% 26,1% 22,1% 12,1% 2,9    1,29

Vera ein/einn 22,6% 16,4% 28,7% 22,1% 10,3% 2,8    1,29

Gleyma því sem gerðist í 

skólanum eftir vinnu
34,5% 15,2% 16,2% 21,3% 12,7% 2,6    1,46

Mennta þig meira 26,0% 25,5% 25,0% 15,6% 7,8% 2,5    1,25

Auka samskipti við foreldra 20,4% 51,5% 0,0% 20,9% 7,1% 2,4    1,23

Djúpöndun 38,8% 18,9% 16,8% 18,4% 7,1% 2,4    1,35

Ráðgjöf sálfræðings 60,4% 8,1% 17,3% 9,1% 5,1% 1,9    1,26

Lesa bækur um streitu 54,1% 17,0% 16,5% 9,8% 2,6% 1,9    1,15

Vera fjarverandi frá vinnu 66,0% 4,6% 13,7% 10,7% 5,1% 1,8    1,29

Skipta um skóla 81,0% 10,8% 3,6% 1,5% 3,1% 1,3    0,87  
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Tafla 16. Bjargir kennara gegn streitu. Fjöldi og heildarfjöldi.  

Bjargir kennara gegn streitu

Árangurlaus eða 

aldrei notuð

Frekar 

árangursrík

Miðlungs 

árangursrík

Mjög 

árangursrík

Sérlega 

árangursrík N

Viðhalda góðu heimilislífi 6 20 36 72 66 200

Skipuleggja fram í tímann og 

forgangsraða
7 16 34 86 55 198

Sjá húmorinn í aðstæðum 8 22 33 68 67 198

Verja tíma í frístundir 10 19 31 79 60 199

Ganga úr skugga um að þú skiljir vel 

efnið sem þú ert að fara að kenna
13 21 25 79 55 193

Slaka á eftir vinnu 8 21 42 81 46 198

Læra hvernig á að stjórna tilfinningum 15 18 56 61 49 199

Ganga úr skugga um að einhver skilur 

þig og standi með þér
13 21 60 61 44 199

Greina og reyna að hafa yfirsýn yfir 

vandamálið
5 23 57 91 21 197

Kynnast nemendum betur 9 34 47 77 28 195

Ræða vandamál við samstarfsfélaga 

eða vini
7 42 50 83 19 201

Deila mistökum 9 35 65 67 21 197

Forðast ágreining 15 38 58 50 34 195

Byrja skólaárið á vel skilgreindum 

reglum og væntingum
14 45 40 82 17 198

Hugsa um næsta frí 37 42 52 44 24 199

Vera ein/einn 44 32 56 43 20 195

Gleyma því sem gerðist í skólanum eftir 

vinnu
68 30 32 42 25 197

Mennta þig meira 50 49 48 30 15 192

Auka samskipti við foreldra 40 101 0 41 14 196

Djúpöndun 76 37 33 36 14 196

Ráðgjöf sálfræðings 119 16 34 18 10 197

Lesa bækur um streitu 105 33 32 19 5 194

Vera fjarverandi frá vinnu 130 9 27 21 10 197

Skipta um skóla 158 21 7 3 6 195  

 

4.5 Aðkoma skólanna og hins opinbera að streitu  grunnskólakennara 

Kennarar voru spurðir hvort þeir höfðu fengið skipulagðan stuðning á fyrsta starfsári við 

kennslu og taldi 75,2% kennara sig hafa fengið frekar lítinn eða lítinn stuðning. Alls töldu 

24,9% kennara sig hafa fengið mikinn eða mjög mikinn stuðning. Á mynd 16 má sjá 

nánari skiptingu. Þegar kennarar voru spurðir að því hvort þeir teldu mikilvægt að 

nýliðar í starfi fengu skipulagðan stuðning var yfirgnæfandi meirihluta sem fannst svo 

vera eða 94,4%. 
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Mynd 16. Stuðningur við kennara á fyrsta starfsári við kennslu.  

 

Grunnskólakennarar voru spurðir hvort þeir upplifðu að nægar bjargir/úrræði væru til 

staðar í sínum skóla til að takast á við streitu og var yfirgnæfandi meirihluti sem taldi að 

svo væri ekki eða 69,7%. Nánari skiptingu á svarhlutfalli má sjá á mynd 17.  

 

 

Mynd 17. Eru nægar bjargir/úrræði til staðar í grunnskólum? 

 

Kennarar voru spurðir hversu árangursríkar þeir teldu ákveðnar aðferðir gegn streitu í 

skólum eða hjá hinu opinbera vera. Í ljós kom að það voru tveir þættir sem skáru sig frá 

öðrum þáttum. Þeir voru annars vegar að draga úr vinnuálagi kennara en 92,7% kennara 
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þykir sú aðferð mjög eða sérlega árangursík og hins vegar bæta kjör en 86,7% kennara 

þykir sú aðferð mjög eða sérlega árangursrík. Kennurum fannst fjórar aðrar aðferðir 

einnig mjög eða sérlega árangursríkar og mældust hjá yfir 70% þátttakenda. Þær voru 

betrumbæta vinnuaðstæður (78%), auka aðgengi að kennsluaðföngum (71%), leggja 

fram heildstæða sýn á innleiðingu nýrrar aðalnámskrár (74,2%) og einfalda aðalnámskrá 

(70,4%). Aðrar aðferðir mældust með lægra fylgi en yfir 50% kennara fannst þó allar 

aðferðir mjög eða sérlega árangursríkar, sjá nánar í töflu 17. 

Tafla 17. Aðgerðir hins opinbera gegn streitu grunnskólakennara. 

Aðgerðir hins opinbera gegn 

streitu grunnskólakennara Árangurslausar

Smá 

árangursrík

Miðlungs 

árangursrík

Mjög 

árangursrík

Sérlega 

árangursrík Meðaltal Staðalfrávik

Draga úr vinnuálagi kennara 1,0% 0,5% 5,7% 18,2% 74,5% 4,6 0,709

Bæta kjör 2,1% 1,6% 9,6% 19,1% 67,6% 4,5 0,892

Betrumbæta vinnuaðstæður 1,0% 6,8% 14,1% 39,3% 38,7% 4,1 0,945

Aukið aðgengi að 

kennsluaðföngum (t.d. 

tækjum, tólum og 

kennslugögnum)

1,6% 6,8% 20,5% 34,7% 36,3% 4,0 0,994

Leggja fram heildstæða sýn um 

innleiðingu nýrrar 

aðalnámskrár

7,4% 2,6% 15,8% 38,4% 35,8% 3,9 1,134

Einfaldari aðalnámskrá 9,0% 5,8% 14,8% 38,1% 32,3% 3,8 1,215

Bjóða upp á persónulegan 

stuðning s.s. ráðgjafa, 

sálfræðing eða annan 

sérfræðing

6,3% 9,5% 19,6% 33,3% 31,2% 3,7 1,182

Breyta menntastefnu sjaldnar 10,8% 5,9% 22,6% 32,3% 28,5% 3,6 1,256

Teymiskennsla 6,4% 13,4% 30,5% 29,9% 19,8% 3,4 1,140

Hafa sameiginlegan  vettvang 

fyrir kennara til að ræða 

álagsþætti í starfi og miðla 

reynslu og aðferðum gegn 

streitu

9,4% 13,1% 26,2% 32,5% 18,8% 3,4 1,203

 

 

Kennarar voru spurðir að því hvort það væru skýrar verklagsreglur um hvernig það eigi 

að taka á vandamálum (s.s. námsörðugleikum, hegðunarvandamálum, félagslegum 

vandamálum eða öðrum vandamálum sem kunna að koma upp) meðal nemenda. Töldu 

51,2% verklagsreglur vera skýrar eða mjög skýrar og 30,8% þátttakenda töldu þær vera 

óskýrar eða engar. Á mynd 18 má sjá nánari útlistun á því hvernig svarhlutfall dreifðist 

(N = 211). 
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Mynd 18. Skýrleiki verklagsregla á vandamálum nemenda. 

 

Kennarar voru einnig spurðir að því hversu skýrar verklagsreglur væru í skólanum sem 

þeir störfuðu í til að taka á samskiptavandamálum starfsmanna og töldu 21,7% 

þátttakenda slíkar verklagsreglur skýrar eða mjög skýrar og 50% töldu slíkar 

verklagsreglur vera óskýrar eða engar. Á mynd 19 má sjá nánari útlistun á svarhlutfalli 

(N = 212). 
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Mynd 19. Skýrleiki verklagsregla til að taka á samskiptavandamálum starfsmanna.  
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Kennarar voru spurðir að því hvort þeir hefði hugleitt að hætta kennslu síðastliðin þrjú 

ár og höfðu 71,6% kennara hugleitt það oft eða nokkrum sinnum. Einungis 13,7% höfðu 

aldrei hugleitt það og 14,7% höfðu sjaldan hugleitt það.   Sjá nánar á mynd 20 (N = 197). 

 

33,5%

38,1%

14,7%

13,7%

Já oft

Já nokkrum sinnum

Sjaldan

Aldrei

 

Mynd 20. Hversu oft hafa grunnskólakennarar íhugað að hætta kennslu síðastliðin þrjú ár? 

 

Kennarar voru spurðir hvaða ástæður lægu að baki þess að íhuga að hætta kennslu og 

áttu þeir að merkja við þrjú atriði eftir vægi, þ.e. að merkja 1 sem mikilvægstu 

ástæðuna, 2 sem næst mikilvægustu og 3 sem þriðju mikilvægustu. Niðurstöður sýndu 

að helstu þrjár ástæðurnar voru kjör, vinnuálag og streita. Í töflu 18 má sjá fjölda 

kennara sem svaraði hverju atriði, merkt eftir vægi.  

Tafla 18. Ástæður þess að kennarar íhuga að hætta kennslu. 

Ástæður Fjöldi (%) og (N) 1. sæti (%) og (N) 2. sæti (%) og (N) 3. sæti (%) og (N)

Kjör  73,6% (120) 42,9% (70) 20.2% (33) 10.4% (17)

Vinnuálag 72,4% (118) 33,1% (54) 27,6% (45) 11,7% (19)

Streita 36,2% (59) 5,5% (9) 9,8% (16) 20,9% (34)

Virðingarleysi annarra gagnvart 

kennarastarfinu
28,8% (47) 2,5% (4) 13,5% (22) 12,9% (21)

Stefna hins opinbera í menntamálum 25,2% (41) 4,9% (8) 8% (13) 12,3% (20)

Starfsumhverfi 14,1% (23) 1,8% (3) 2,5% (4) 9,8% (16)

Vinnutími 12,3% (20) 3,1% (5) 3,7% (6) 5,5% (9)

Stjórnun skólans 11,7% (19) 2,5% (4) 3,7% (6) 5,5% (9)

Samskipti við foreldra 5,5% (9) 1,2% (2) 1,2% (2) 3,1% (5)

Samskipti við skólastjórnendur 4,9% (8) 1,2% (2) 1,8% (3) 1,8% (3)

Samskipti við nemendur 4,3% (7) 0 1,8% (3) 2,5% (4)

Samskipti við samkennara 3,7% (6) 0 1,8% (3) 1,8% (3)
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5 Umræða og samantekt 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í 

samhengi við fræðilegt yfirlit. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort vinnutengd 

streita hrjái grunnskólakennara hér á landi. Jafnframt skoða helstu streituvalda í íslensku 

skólasamfélagi, hvaða aðferðir kennarar nota til að takast á við eigin streitu og hvaða 

bjargir þeir vilja sjá í skólasamfélaginu. Einnig var kannað hvort það væri fylgni á milli 

raunverulegrar streitu kennara og upplifunar þeirra á því hversu streitumikið starfið er.  

 

5.1 Streita og vinnuálag 

Íslenskir grunnskólakennarar upplifa starfið sitt streituvaldandi en alls töldu 99,5% 

þátttakenda að starfið væri streituvaldandi á einhvern hátt. Alls þóttu 76,1%  starfið 

vera ákaflega eða mjög streituvaldandi. Það er þekkt að kennarastarfið hafi háan 

streitustuðul og starfsumhverfi kennara sé streituvaldandi (Milstein og Golaszewski, 

1985; Kyriacou, 2000; Cooper og Travers, 1996; Galton og MacBeath, 2008; Johnson 

o.fl., 2005; Cockburn, 1996). Athyglisvert er þó að nefna að kennarar hér á landi upplifa 

að starfið sé töluvert meira streituvaldandi en ýmsar erlendar rannsóknir sýna en 

algengt er að um 25 – 30% kennara þyki starfið vera mjög eða ákaflega streituvaldandi 

(Kyriacou og Sutcliffe, 1977, 1978b, 1979a og 1979b; Kyriacou, 2000; Kyriacou og Chien, 

2004; Borg og Riding, 1991). Íslenskir kennarar upplifa einnig að starfið sé streitumeira 

en ýmis önnur störf hér á landi þar sem rannsókn Gallups og Vinnueftirlitsins sýndi að 

27% starfsmanna á Íslandi segjast búa við vinnustreitu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

2002).  

Um 90% íslenskra grunnskólakennara þykir vinnuálag mjög mikið eða mikið og 

fannst 74,5% kennara álagið vera jafnt yfir allt árið. Rannsóknir hafa sýnt að vinnuálag er 

einn helsti streituvaldur kennara (Kyriacou, 1998, 2000, 2001; Brown og Ralph, 1994; 

Galton og MacBeath, 2008) og er jafnframt einn mesti áhrifaþáttur í  kulnun þeirra 

(Galton og MacBeath, 2008). Að auki hefur vinnuálag mikil áhrif á starfsánægju kennara 

(Kyriacou og Sutcliffe, 1978b) og rannsóknir hafa sýnt að starfsánægja er minni hjá  þeim 
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einstaklingum sem upplifa mikla streitu í starfi og tengsl eru á milli vinnuálags og 

vinnustreitu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að vinnuálag grunnskólakennara hefur víðtæk áhrif á 

skólasamfélagið meðal annars með atgervisflótta úr stéttinni (Freyja Sigmundsdóttir, 

2008) og að kennarar hugleiða að hætta kennslu (Anna Þóra Baldursdóttir, 2000 og 

2002; Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, 2007b og 2008).  

Jákvæð fylgni var á upplifun kennara á hversu streituvaldandi starfið er og PSS 

streitukvarðans. Íslenskir grunnskólakennarar, bæði konur og karlar, skoruðu yfir 

meðatali á PSS streitukvarðanum og má því álykta að íslenskir kennarar þjáist af streitu. 

Ef kennararnir eru skoðaðir í heild sinni kom í ljós að 67% kennara var yfir 

viðmiðunargildi kvarðans. Streita kennara var skoðuð út frá ýmsum hópum og kom í ljós 

marktækur munur hjá tveimur þeirra. Annars vegar á milli kynja og hins vegar eftir aldri 

kennara. Konur voru með töluvert meiri streitueinkenni en karlar en það samræmist 

ekki ýmsum erlendum rannsóknum sem hafa sýnt fram á að það sé enginn kynjamunur 

á streitu kennara (Bermejo-Toro,L og Prieto-Ursúa, M., 2014). Aldursflokkurinn 41 – 50 

ára sýndi einnig meiri streitu en aðrir aldurshópar. Enginn marktækur munur var á 

streitu eftir menntun, skólastigi, stærð nemendahópa, staðsetningu eða stærð skóla, 

starfshlutfalli eða tegund kennslu þó vert sé að nefna að umsjónarkennarar voru með 

töluvert hærra meðaltal en aðrir hópar þegar tegund kennslu var skoðuð. Að auki sýndu 

þeir kennarar sem voru í 50% eða minna starfshlutfalli töluvert minni streitueinkenni en 

þeir sem voru í hærra starfshlutfalli. Það er þó þekkt að eiginleikar eins og kyn, aldur, 

menntun og reynsla hafi áhrif á það hvort kennari upplifi eitthvað sem streituvaldandi 

eða ekki (Travers og Cooper, 1996; Kyriacou, 1998 og 2000; Brown og Ralph, 1998).  

Af þessum niðurstöðum má álykta svo að vinnuálag sé of mikið á íslenskum 

kennurum og meirihluti þeirra þjáist af streitu. Niðurstöðurnar eru áhyggjuefni fyrir 

íslenskt skólasamfélag og því er mikilvægt að bregðast við með skipulögðum hætti. Velta 

má fyrir sér af hverju íslenskum kennurum þyki starfið streitumeira en öðrum þjóðum 

og hafa verður í huga að streita hefur ekki einungis áhrif á kennarann sjálfan eins og 

viðhorf, hegðun hans og líkamleg einkenni heldur einnig skólann og nemendur hans sem 

og samfélagið í heild (Travers og Cooper, 1996). Andleg heilsa kennara skiptir miklu máli 

í kennslu og ganga sumir það langt að segja að þessir tveir þættir skipta jafnvel meira 

máli en þekking og kennsluaðferðir kennarans (Coates og Thoresen, 1976). 
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5.2 Streituvaldar 

Af þeim 22 streituvöldum sem voru til grundvallar í rannsókninni, leiddu niðurstöður í 

ljós að þrír áhrifamestu streituvaldar í störfum kennara eru erfiðir nemendur, innleiðing 

nýrrar aðalnámskrár og kjör. Þessir þrír streituvaldar eru þeir helstu hvort sem 

streituvaldarnir eru skoðaðar út frá þeim kennurum sem þóttu þeir mjög streituvaldandi 

(sjá nánar í töflu 12) eða út frá kennurum sem þóttu þeir streituvaldandi á einhvern hátt 

(sjá nánar í töflu 14). Ef skoðaðir eru sex helstu streituvaldar hjá kennurum kemur í ljós 

að streituvaldarnir þrír sem bætast við eru eilítið ólíkir eftir því hvort um er að ræða 

streituvalda sem kennurum þykir mjög streituvaldandi eða streituvaldandi á einhvern 

hátt. Ef streituvaldarnir eru skoðaðar út frá því hvort kennurum þóttu þeir mjög 

streituvaldandi þá eru þeir þrír streituvaldar sem bætast við; nemendur með sérþarfir, 

of margir nemendur í bekk og kjarabarátta. En ef streituvaldarnir eru skoðaðir í heild 

sinni út frá að vera á einhvern hátt streituvaldandi þá skiptist kjarabarátta út fyrir 

viðhorf samfélags á vinnuálagi og störfum kennara. Út frá þessu getum við því gengið út 

frá því að helstu streituvaldar kennara séu; erfiðir nemendur, kjör, innleiðing nýrrar 

aðalnámskrár, nemendur með sérþarfir, vanþekking og viðhorf samfélags á vinnuálagi 

og störfum kennara, of margir nemendur í bekk og kjarabarátta.  

Þessir sjö streituvaldar eiga það sameiginlegt að hrjá um og yfir 80% kennara og 

samræmast þekktum álagsþáttum hjá kennurum en mikið hefur verið talað um að 

breytingar og umbætur í skólastarfi, vinnuálag, flóknir nemendahópar og kröfur frá 

foreldrum og samfélagi séu streituvaldar í störfum kennara. Undanfarna áratugi hefur 

skólaumhverfið mikið breyst og er orðið æ flóknara meðal annars vegna 

fjölmenningalegra samfélaga og kröfu um einstaklingsmiðað nám (Galton og MacBeath, 

2008; Normore, 2004; Cooper og Travers, 1996). Jafnframt er samhljómur með 

niðurstöðum rannsóknarinnar og  rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttir (2000 og 2002) en í 

þeirri rannsókn nefndu kennarar helstu álagsþætti vera vinnuálag og launakjör annars 

vegar og aga- og hegðunarvandamál hins vegar. Einnig samræmast niðurstöður 

rannsóknar Kyriacou og Chien (2004) þar sem helstu streituvaldar voru nýjar áherslur í 

menntamálum, viðhorf almennings og misskilningur um vinnuálag kennara ásamt 

stjórnsýslustörfum.  

Þegar þessir sjö helstu streituvaldar hjá íslenskum kennurum eru skoðaðir í 

samhengi við umfjöllun Kyriacou (1998, 2000 og 2001) og Brown og Ralph (1994) um 
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streituvalda má sjá skýra tengingu við alla flokkana að undanskildum einum en það eru 

streituvaldar sem flokkast undir vinnustaðamenningu. Tenging er við flokkana: 

tímapressa og vinnuálag; nemendur; stjórnsýsla og stjórnun; breytingar; ásamt 

flokknum foreldrar og samfélag. Ánægjulegt er að sjá að þættir sem snúa að 

vinnustaðamenningu eins og samskipti milli kennara og samskipti milli bekkja eru þeir 

streituvaldar sem hafa minnst áhrif á íslenska kennara. Það gefur okkur vísbendingar um 

jákvæða vinnustaðamenningu í skólum landsins.  

Rannsóknir hafa sýnt ítrekað að mikið vinnuálag er einn helsti streituvaldur hjá 

kennurum (Galton og MacBeath, 2008; Kyriacou 1998; 2000, 2001; Brown og Ralph 

1994) og má segja að fjórir af sjö helstu streituvöldum íslenskra kennara auki beint 

vinnuálagið, þar að segja; erfiðir nemendur, innleiðing nýrrar aðalnámskrár, nemendur 

með sérþarfir og of margir nemendur í bekk. Einnig má færa rök fyrir því að kjör og 

kjarabarátta auki vinnuálagið en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að yfir 10% 

kennara kenna meira en 100%.  

Cox o.fl. (1988) hafa bent á það að hvers kyns breytingar er mikill streituvaldur 

hjá kennurum og að breytingar taki tíma en það gleymist oft í skólakerfinu. Ætlast er til 

að kennarar framkvæmi breytingarnar ofan á aðrar skyldur sínar en það er nákvæmlega 

það sem gerðist hér á landi með innleiðingu á nýju aðalnámskránni. Kröfur voru settar á 

kennara um að innleiða námskrána án þess að svigrúm væri gert fyrir það í störfum 

þeirra.   

Athyglisvert er að niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennarar virðast ekki 

nota fjarvistir frá vinnu sem úrræði gegn sinni streitu en rannsókn á vegum 

Vinnuverndarstofnun Evrópu gefur til kynna að 50 – 60% allra tapaðra vinnudaga  megi 

tengja við vinnutengda streitu (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2000). Hvort þetta sé 

raunin hjá íslenskum kennurum eða einungis upplifun þeirra væri áhugavert að skoða.     

Að takast á við nokkra streituvalda geta flestir kennarar ráðið við en algengt er 

að á einhverjum tímapunkti standi kennari frammi fyrir því að geta ekki tekist á við allar 

þær kröfur sem eru settar á hann sem leiðir það af sér að hann verður útkeyrður 

(Kyriacou, 2000). Því er mikilvægt að skoða hvaða úrræði eru til staðar til þess að 

lágmarka helstu streituvalda í íslensku skólasamfélagi því ljóst er að eitthvað þarf að 

gera til að lágmarka streituna.  
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5.3 Bjargir/úrræði grunnskólakennara gegn sinni eigin streitu 

Af þeim 24 úrræðum gegn streitu sem spurt var um í rannsókninni þótti kennurum 

árangursríkast að viðhalda góðu heimilislífi, skipuleggja fram í tímann og forgangsraða, 

sjá húmorinn í aðstæðum, verja tíma í frístundir, ganga úr skugga um að þeir skilji efnið 

sem þeir eru að fara að kenna og slaka á eftir vinnu. Athyglisvert er að nefna að í 

rannsókn Kyriacou og Chien (2004) voru fjórar af þessum sömu ástæðum í fyrstu sex 

sætunum; að viðhalda góðu heimilislífi, ganga úr skugga um að þú skiljir efnið sem þú 

ert að fara að kenna, sjá húmorinn í aðstæðum og slaka á eftir vinnu. Kyriacou (1998) 

skiptir úrræðum gegn streitu í tvo flokka, annars vegar beinar aðgerðir (e. direct action 

techniques) sem snýr að því að lágmarka streituvaldinn og líknandi aðgerðir (e. pallative 

techniques) sem fela meðal annars í sér að því að kynnast og stjórna tilfinningum með 

andlegum og líkamlegum aðferðum.  Af þessu má sjá að tvö af þessum sex úrræðum 

sem kennarar kjósa helst gegn streitu eru beinar aðgerðir en hinar fjórar eru líknandi 

aðgerðir. Það er ánægjulegt því rannsóknir hafa sýnt að miklu máli skiptir fyrir kennara 

að huga vel að heilsusamlegu atferli þegar þeir takast á við streituvaldandi 

vinnuumhverfi (Kyriacou, 2000). Jafnframt er ánægjulegt að sjá að húmorinn er mikið 

notaður því góð vinnustaðamenning gegnir lykilhlutverki í starfsánægju kennara.  

Persónubundið er hvað einstaklingur þolir mikla streitu og talað hefur verið um 

mikilvægi þess fyrir kennara að þekkja sinn streituþröskuld og sín fyrstu viðbrögð við 

streitu til að geta gripið til viðeigandi aðgerða svo hann missi ekki tökin á henni því of 

mikil streita getur verið hamlandi og jafnvel hættuleg (Sæmundur Hafsteinsson og 

Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993; Kyriacou, 2000; Brown og Ralph, 1998). Í ljósi þessa er 

athyglisvert að niðurstöður sýndu að úrræðið, að læra að stjórna tilfinningum, lenti í 7. 

sæti yfir helstu bjargir sem kennarar telja árangursríkar en velta má því fyrir sér hvort 

æskilegra hefði verið að það hefði lent ofar þar sem eigin streitustjórnun og þekking 

hvers og eins á sínum streituviðmiðum er gífurlega mikilvæg.  

 

5.4 Aðkoma skólanna og hins opinbera að streitu grunnskólakennara 

Það má segja að margar af niðurstöðum rannsóknarinnar sem tengjast skólunum 

sjálfum og hinu opinbera í baráttunni gegn streitu kennara sé sláandi. Alls höfðu 75,2% 

kennara talið sig hafa fengið frekar lítinn eða lítinn stuðning á fyrsta starfsári við kennslu 
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á meðan meirihluti kennara eða 94,4% telur það vera mikilvægt. Alls telja 69,7% 

kennara úrræði gegn streitu kennara í skólum landsins ekki vera nægileg en 

árangursríkasta forvörnin gegn streitu er að koma í veg fyrir hana áður en hún nær að 

hafa áhrif á einstaklinginn (Landy og Conte, 2013). Kennarar voru spurðir út í 

verklagsreglur í sínum skóla, annars vegar út í  verklagsreglur er varða vandamál 

nemenda og hins vegar verklagsreglur sem lúta að samskiptavandamálum kennara. Alls 

þóttu 30,8% kennara verklagsreglur til að taka á vandamálum nemenda óskýrar eða 

engar og 50% kennara töldu verklagsreglur er varða samskiptavandamál starfsmanna 

óskýrar eða engar. Þegar kennarar voru spurðir út í hversu árangursríkar þeir teldu 

ákveðnar aðferðir vera gegn streitu í skólum eða hjá hinu opinbera voru tvær aðferðir 

sem skáru sig frá öðrum þáttum. Þær voru annars vegar að draga úr vinnuálagi kennara 

og hins vegar að bæta kjör. Þessar niðurstöður samræmast rannsóknum í hinu vestræna 

heimi þar sem rannsóknir hafa sýnt að streita kennara sé meðal annars vegna gífurlegs 

vinnuálags og umbóta í skólastarfi (Kyriacou og Chien, 2004). Í rannsókn Kyriacou og 

Chien (2004) töldu kennarar árangursríkasta vopnið  til að draga úr streitu þeirra væri að 

minnka vinnuálagið.  

 Vinnuverndarstofnun Evrópu (2013a) hefur fjallað um mikilvægi forvarnarstarfs 

gegn streitu og má álykta út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að hvorki skólar né hið 

opinbera hafi leitt hugann að vandamálinu. Ýmsir sérfræðingar í vinnutengdri streitu 

kennara hafa fjallað um að það mikilvægasta í baráttunni gegn streitu þeirra sé að 

viðurkenna að starfið er streituvaldandi (Dunham, 1992 og Kyriacou, 2000).  Ákveðinn 

fjöldi kennara tengir streitu við persónulega veikleika og faglegan vanmátt og fyrir þeim 

hópi er það að viðurkenna streitu það sama og viðurkenna að þeir séu slæmir kennarar. 

Þessir kennarar eru hræddir við að ræða fagleg vandamál við samstarfsmenn og óska 

síður eftir aðstoð þar sem þeir gefa sér það að þeir verða litnir hornauga (Dunham, 

1992). Af þessum ástæðum er mikilvægt fyrir skóla landsins að bjóða upp á fræðslu og 

aðgengilega aðstoð og stuðning í tengslum við streitu kennara.  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að hvorki  sýn né 

stefna sé til staðar um móttöku nýliða í kennslu né úrræði og forvarnir gegn streitu  

kennara. Athyglisvert er að nefna að Vinnuverndarstofnun Evrópu (2013a) mælir með 

gerð forvarnaáætlana þar sem vandamál og álagsþættir eru metnir af stjórnendum og 

starfsmönnum. Ásamt því að aðstoða kennara við að gera sér grein fyrir sálfélagslegum 
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áhættum og ummerkjum vinnutengdra streitu en árangursríkasta forvörnin gegn streitu 

er að koma í veg fyrir hana áður en hún nær að hafa áhrif á einstaklinginn (Landy og 

Conte, 2013). Ef margir kennarar þjást af streitu getur það haft varanlegar afleiðingar 

fyrir árangur skólans (Brown og Ralph, 1998).  

 Kennarar voru spurðir út í hvort þeir hefðu hugleitt að hætta kennslu síðastliðin 

þrjú ár og höfðu 71,6% kennara hugleitt það oft eða nokkrum sinnum. Það er hærra 

hlutfall en í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2000) en jafn mikið hlutfall og í 

rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007a, 2007b og 2008). 

Fjórar helstu ástæður sem kennararnir tilgreindu voru kjör, vinnuálag, streita og 

virðingarleysi annarra gagnvart kennarastarfinu. Niðurstöðurnar samræmast að mestu 

leyti niðurstöðum rannsóknar Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur 

(2007a, 2007b og 2008) þar sem þrjár helstu ástæðurnar voru launakjör, vinnuálag og 

virðingarleysi í þjóðfélaginu. Niðurstöðurnar samræmast einnig rannsókn Freyju 

Sigmundsdóttur (2008) þar sem niðurstaða hennar sýndi að flótti úr kennarastéttinni 

væri vegna of mikils vinnuálags. Menntastefna OECD greindi frá því árið 2001 að vaxandi 

kennaraflótti væri mikið áhyggjuefni (Galton og MacBeath, 2008) og hér á landi eru nú 

þegar komnar fram alvarlegar vísbendingar um yfirvofandi kennaraskort. Einungis um 

helmingur menntaðra grunnskólakennara sinna kennslu og fáir sækja í kennaranám 

(Ríkisendurskoðun, 2017). 

 

5.5 Ályktanir út frá niðurstöðum 

Ljóst er að samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar upplifa íslenskir kennarar að starfið  

sé streituvaldandi og álagið of mikið. Þeir upplifa kennarastarfið streitumeira en aðrar 

þjóðir en hvað er það sem veldur? Eru það samfélagslegar venjur, óraunhæfar kröfur 

eða léleg stjórnsýsla? Því verður því miður ekki svarað hér enda slík rannsóknarvinna 

efni í aðra rannsókn.  

Kennarar sýna streitueinkenni og alltof margir kennarar hafa íhugað að hætta 

kennslu síðastliðin þrjú ár þar sem aðal ástæður eru kjör, vinnuálag og streita. Þetta eru 

ekki nýjar fréttir heldur hefur það verið ljóst í mörg ár að kennarar sækja í önnur störf 

meðal annars vegna starfsumhverfis og kjara. Að svo mikill hluti kennara íhugi að hætta 

kennslu er alvarlegt mál í ljósi þess að nú þegar eru vísbendingar um yfirvofandi 
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kennaraskort hér á landi. Menntaðir kennarar fást ekki til að starfa í grunnskólum 

landsins en um helmingur kennaramenntaðra einstaklinga kjósa að sinna öðrum 

störfum. Aðsókn í kennaranám hefur að auki snarminnkað síðastliðin ár og því um litla 

endurnýjun að ræða í stéttinni  (Ríkisendurskoðun, 2017). Nú er komin skýr krafa frá 

Ríkisendurskoðun (2017) að eitthvað þarf að breytast í skólaumhverfinu svo ekki fari í 

óefni. En hvað verður gert? Það er ekki nóg að setja á laggirnar nokkra vinnuhópa til 

leggja fram stefnu og sýn. Nú er kominn tími til þess að framkvæma. Framkvæma það 

sem kennarnir vilja, en hvað er það sem þeir vilja? 

Helstu streituvaldar hjá kennurum eru erfiðir nemendur, innleiðing nýrrar 

aðalnámskrár og kjör.  Út frá þessu má álykta svo að vinnuumhverfi kennara sé ekki 

nægilega gott og má velta fyrir sér hvort lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum (nr. 46/1980) sé fylgt þar sem starfsmenn eiga rétt á góðu vinnuumhverfi 

þar sem heilsu  þeirra er ekki ógnað með neinum hætti. Eru íslenskir kennarar að fá 

öruggt og heilsusamlegt umhverfi eins og lögin kveða á um? Rannsóknir hafa sýnt að 

streita getur ógnað heilsu einstaklings verulega og jafnvel leitt til alvarlegra sjúkdóma og 

kulnunar í starfi. Samkvæmt skýrslu endurskoðunar um kostnað og skilvirkni 

kennaramenntunar (2017) er bent á mikilvægi þess að vinnuumhverfi kennara sé 

aðlaðandi, bæði þannig að þeir endist í starfi og að það sé aðlaðandi fyrir einstaklinga 

sem íhuga að mennta sig í grunnskólakennarafræðum. Eins og staðan er í dag og 

niðurstöður rannsóknarinnar sýna er vinnuumhverfi kennara ekki aðlaðandi, nýliðum í 

kennslu er illa sinnt og laun ekki samkeppnishæf. Kröfur kennara eru skýrar, þeir vilja að 

dregið sé úr vinnuálagi og kjör bætt. 
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6 Tillögur að úrbótum gegn streitu grunnskólakennara  

Í þessum kafla verður velt upp ýmsum tillögum að úrbótum gegn streitu 

grunnskólakennara á Íslandi. Ljóst er að kennarar upplifa streitu og úrræðin eru ekki til 

staðar hvorki í skólunum sjálfum né hjá sveitarfélögum eða ríki.  

6.1 Skólarnir  

Í upphafi þurfa skólar að gera sér grein fyrir því að kennarastarfið er streitumikið starf, 

að vinnuálag er of mikið á kennurum og margir kennarar sýna streitueinkenni. Mikilvægt 

er að skólar móti skýra stefnu og sýn í forvörnum gegn streitu kennara ásamt því að 

minnka vinnuálag eins og kostur er. Skólar þurfa að hafa skýrar verklagsreglur hvernig 

taka eigi á því ef kennari upplifi óviðráðanlega streitu í starfi. Mikilvægt er að útbúa 

forvarnaáætlun og efla allar verklagsreglur innan skólans, meðal annars hvað varðar 

hegðunarvandamál nemenda og samskiptavandamál starfsmanna.  Forvarnir snúa 

meðal annars að fræðslu og þjálfun hvers og eins í að þekkja sín streituviðmið. 

Árangursríkt gæti verið að hvetja kennara til að fylgjast með sínum helstu 

samstarfsmönnum því algengt er að einstaklingar geri sér ekki endilega grein fyrir sínum 

streitueinkennum en náinn samstarfsfélagi gæti gert það. Gott væri að bjóða upp á 

utanaðkomandi aðstoð, til dæmis frá sálfræðingi eða öðrum sérfræðingi, ef kennarar 

glíma við streitu eða önnur vandamál sem tengjast kennslu. 

Vinnuálag er of mikið á kennurum og það þarf að minnka. Stjórnendur skólanna 

verða að gera sér grein fyrir því að vinnuálagið er of mikið á kennurum og standa með 

þeim í þeirri baráttu gagnvart yfirvöldum. Ýmislegt er hægt að gera í hverjum skóla fyrir 

sig til að lágmarka vinnuálag. Til dæmis með því að betrumbæta vinnuaðstæður, auka 

aðgengi að kennsluaðföngum, deila verkefnum á sanngjarnan máta og nýta 

teymiskennslu. Hægt er að hvetja kennara til þess að deila verkefnum innan skólans og 

utan hans. Mikilvægt er að skólastjórnendur og aðrir stjórnendur innan skólans veiti 

kennurum ráðgjöf vegna erfiðra nemenda og nemenda með sérþarfir. Einnig er 

mikilvægt að huga að nýliðum í kennslu og útbúa skýrar verklagsreglur um það hvernig 

stutt er við þá á sínu fyrsta starfsári. Mikilvægt er að huga að jákvæðri 

vinnustaðamenningu þar sem léleg vinnustaðamenning er þekktur streituvaldur og 
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starfsánægja minni hjá þeim sem upplifa streitu. Ef breyting er í vændum hjá skólanum 

þarf að ígrunda vel hvernig sú breyting skal eiga sér stað og gera sér grein fyrir því að 

breytingar taka tíma.   

 

6.2 Hið opinbera 

Það allra mikilvægasta í baráttunni gegn streitu kennara er að ríki og sveitarfélög 

viðurkenna að kennarastarfið sé streitumikið starf, taki því alvarlega og sinni. Að mótuð 

sé skýr stefna og sýn hvernig taka eigi á vandanum. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

skýrar, vinnuálag þarf að minnka og bæta þarf kjör kennara. Kennarar hafa í gegnum 

tíðina staðið í mörgum kjarabráttum og nú er staðan þannig að yfirvofandi er 

hættuástand í skólum landsins vegna kennaraskorts. Þar ber hið opinbera meginábyrgð. 

Að standa í kjarabaráttu ár eftir ár er þreytandi og lýjandi og eflaust ein af þeim 

ótalmörgum ástæðum að kennarar fást ekki til starfa í grunnskólum landsins.    

 Vinnuálag  þarf að minnka og það er meðal annars gert með því að ígrunda vel 

allar breytingar sem á að gera í skólasamfélaginu og á menntastefnu landsins. Breytingar 

geta að sjálfsögðu verið af því góða en mikilvægt er að hafa skýra stefnu þegar innleiða 

á breytingarnar. Nærtækasta dæmið er innleiðing nýrrar aðalnámskrár. Slík innleiðing er 

gífurlegur álagsþáttur og breyting á störfum kennara. Það verður að segjast að 

innleiðing á nýjustu aðalnámskrá grunnskóla var ekki úthugsuð. Kennurum var hvorki 

gefið svigrúm til að sinna innleiðingunni, til dæmis með minni kennsluskyldu eða 

álagsgreiðslu, né var samræmi haft milli skóla hvernig standa ætti að henni. Innleiðingin 

bættist ofan á öll önnur störf kennarans sem fyrir voru og jók þar af leiðandi vinnuálagið 

til muna. 

Erfiðir nemendur og nemendur með sérþarfir eru streituvaldar sem hafa áhrif á 

íslenska kennara og má velta því upp hvort að skóli án aðgreiningar sé að auka vinnuálag 

á kennurum. Úræði fyrir þessa nemendur þarf að bæta. Hið opinbera þarf jafnframt að 

setja meiri pening í skólamál svo auðveldara sé að betrumbæta vinnuaðstæður, meðal 

annars með því að fækka nemendum í bekkjum og auka aðgengi að kennslugögnum. 

Persónulegur stuðningur frá sálfræðingi eða öðrum sérfræðingi myndi nýtast kennurum 

vel í baráttunni gegn streitu. Jafnframt gæti nýst kennurum vel að bjóða upp á 

sameiginlegan vettvang fyrir kennara til að ræða álagsþætti í starfi, miðla reynslu og 
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aðferðum gegn streitu. Ásamt öllu ofantöldu verða sveitarfélög og ríki að sameinast 

með kennurum í því stóra verkefni að vinna bug á neikvæðu samfélagslegu viðhorfi 

gagnvart störfum kennara. Að lokum er krafa kennara skýr, fyrst og fremst þarf að 

minnka vinnuálag og bæta kjör. 

 

6.3 Framhaldsrannsóknir 

Streita grunnskólakennara hefur lítið verið rannsökuð hér á landi svo að miklir 

möguleikar eru á frekar rannsóknum. Áhugavert væri að skoða nánar hvað það er í 

íslensku skólaumhverfi sem lætur kennara þykja starfið meira streituvaldandi en aðrar 

þjóðir. Jafnframt væri athyglisvert að skoða enn fremur af hverju menntaðir kennarar 

skila sér ekki í kennslu og aðsókn í kennaranám hefur snarminnkað síðastliðin ár. Einnig 

væri gaman að skoða hversu margir kennarar hverfa frá störfum eftir fyrsta ár í kennslu 

eða á fyrstu árum sínum í kennslu og ástæður þess. Að auki gæti verið áhugavert að 

skoða hversu margir tapaðir vinnudagar eru hjá kennurum vegna streitu eða kulnunar. 

Að lokum væri spennandi að endurtaka þessa eða svipaða rannsókn með stærra úrtaki 

eða jafnvel skoða ákveðna skóla eða svæði á Íslandi.  
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7  Lokaorð 

Skólar eru máttarstólpar hvers samfélags og að þeim þarf að hlúa. Það dýrmætasta í 

skólanum eru nemendurnir sjálfir, en til að nemendum líði vel og þeir fái þá hvatningu 

og kennslu sem til er ætlast þurfa að vera kennarar til staðar sem eru í stakk búnir að 

takast á við hinar ýmsu áskoranir sem starfið felur í sér. Rannsóknir víðsvegar í 

heiminum hafa sýnt að starfsumhverfi grunnskólakennara er streituvaldandi og liggja 

ýmsar ástæður þar að baki, það má til dæmis nefna; vinnuálag, erfiðir nemendur, léleg 

kjör, breytingar í menntamálum og samfélagslegt viðhorf. 

Með þessari rannsókn bætist við ný þekking á streitu grunnskólakennara á 

Íslandi. Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum gefa þær okkur engu að síður 

góða innsýn í starfsumhverfi kennara þar sem þeir upplifa starfið streituvaldandi og 

vinnuálag mikið. Meirihluti þátttakenda greindist yfir streituviðmiðum og kennarar 

upplifa erfiða nemendur, innleiðingu nýrrar aðalnámskrár og kjör sem helstu 

streituvalda í sínu starfsumhverfi. Úrræði eru ekki nægileg, hvorki í skólunum sjálfum né 

hjá hinu opinbera og margir kennarar íhuga reglulega að hætta kennslu vegna lélegra 

kjara, vinnuálags og streitu. Allar þessar vísbendingar ætti að taka alvarlega og 

niðurstöður sýna að krafa kennara er skýr, vinnuálag þarf að minnka og bæta starfskjör.  

Grunnskólakennarar er mikilvæg starfstétt í samfélagi okkar og því er það von 

rannsakanda að  skólar, stjórnvöld og samfélagið í heild taki höndum saman í að bæta 

starfsumhverfi kennara, því öll getum við verið sammála um að vilja allt það besta fyrir 

börnin okkar.  
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Viðauki 1 – Spurningalisti 

 

1. Kyn 

 Kvk 

 KK 

 

2. Hver er aldur þinn? 

 Undir 30 ára 

 31 – 40 ára 

 41 – 50 ára 

 51 – 60 ára 

 Eldri en 60 ára 

 

3. Hvaða menntun hefur þú? Merktu einungis við æðstu menntunina. 

 Stúdentspróf 

 B.Ed 

 BS/BA 

 MA/MS/M.Ed  

 Doktorspróf 

 Kennarapróf 

 Meistararéttindi í iðn/iðnámi 

 Listnám 

 Annað 

 

4. Hver er kennslureynslan þín? 

 Minna en 1 ár 

 1 – 5 ár 

 6 – 10 ár 

 11 ár eða lengur 

 

5. Hvert er starfshlutfall þitt? 

 50% eða minna 

 51 - 70% 

 71 - 99%  

 100% 

 Meira en 100% 
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6. Hvers konar kennslu sinnir þú aðallega? 

 Almennri bekkjarkennslu 

 Er umsjónarkennari 

 List- og verkgreinum 

 Íþróttakennslu 

 Sérkennslu 

 Faggreinakennslu (unglingastig) 

 Annað 

 

7. Hvaða aldurshópi kennir þú aðallega? 

 Yngsta stigi (1. – 4. bekkur) 

 Miðstigi (5. – 7. bekkur) 

 Unglingastigi (8. – 10. bekkur) 

 

8. Hvað eru nemendahóparnir sem þú kennir stórir að meðaltali? Ef um 

samkennslu kennara er að ræða þarf að deila nemendafjölda á hvern kennara.  

 5 eða færri nemendur 

 6 – 10 nemendur 

 11 – 15 nemendur 

 16 – 20 nemendur 

 21 – 25 nemendur 

 26 nemendur eða fleiri 

 

9. Hver er stærð skólans sem þú starfar í? 

 Undir 100 nemendum 

 101 - 200 nemendur 

 201 - 300 nemendur 

 301 - 400 nemendur 

 Fleiri en 400 nemendur 

 

10. Hvar er skólinn sem þú starfar í staðsettur? 

 Á höfuðborgarsvæðinu 

 Utan höfuðborgarsvæðis 

 

11. Fékkst þú skipulagðan stuðning í skólanum á fyrsta starfsári við kennslu? 

 Mjög mikinn 

 Mikinn 

 Frekar lítinn 

 Lítinn 
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12. Telur þú mikilvægt að nýliðar í starfi fái skipulagðan stuðning/leiðsögn í 

skólanum á fyrsta ári? 

 Já 

 Nei 

 Hlutlaus 

 

13. Hvernig metur þú vinnuálag á síðustu önn? 

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Miðlungs 

 Frekar lítið 

 Lítið 

 

14. Hvenær finnst þér vinnuálagið vera mest í starfi kennara? 

 Við upphaf skólaárs 

 Á miðju skólaári 

 Við lok skólaárs 

 Jafnt yfir allt árið 

 

15.  Hversu skýrar eru verklagsreglur í skólanum þínum um það hvernig taka eigi á 

vandamálum (s.s. námsörðugleikum, hegðunarvandamálum, félagslegum 

vandamálum eða öðrum vandamálum sem upp kunna að koma) meðal 

nemenda? 

 Mjög skýrar 

 Skýrar 

 Hlutlaus 

 Óskýrar 

 Eru engar 

 

16. Hversu skýrar eru verklagsreglur í skólanum þínum um það hvernig taka eigi á 

samskiptavandamálum starfsmanna? 

 Mjög skýrar 

 Skýrar 

 Hlutlaus 

 Óskýrar 

 Eru engar 

 



 

85 

17. Hvernig áhrif hafa eftirfarandi þættir á þig sem kennara? Merktu í þann reit 

sem á við þig í hverju tilfelli. 

Ekki 

streituvaldandi

Lítið 

streituvaldandi 
Streituvaldandi

Mikið 

streituvaldandi

Mjög mikið 

streituvaldandi

Nemendur sem skortir 

hvatningu

Foreldrasamskipti

Vanþekking og viðhorf 

samfélags á vinnuálagi og 

störfum kennara 

Erfiðir nemendur

Stjórnunarhættir yfirmanna

Samkeppni á milli bekkja

Samkeppni á milli kennara

Of margir nemendur í bekk

Slæmar vinnuaðstæður

Nemendur með sérþarfir (t.d. 

ADHD, einhverfa)

Getulitlir nemendur

Getumiklir nemendur

Aðbúnaður og kennslugögn

Viðhorf nemenda gagnvart 

verkefnum

Að komast yfir námsefni

Of stuttur kaffitími/matur

Innleiðing nýrrar 

aðalnámskrár

Innihald aðalnámskrár

Gerð skólanámskrár

Samskipti milli 

samstarfsmanna

Kjarabarátta

Kjör  

18. Almennt séð, hversu streituvaldandi þykir þér að vera grunnskólakennari? 

 

 Ákaflega streituvaldandi      

 Mjög streituvaldandi       

 Hóflega streituvaldandi       

 Lítið  streituvaldandi       

 Ekki streituvaldandi 
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19. Þegar þú upplifir streitu, hversu  árangursríkar þykir þér eftirfarandi aðferðir til 

að takast á við hana? Merktu með í þann reit sem á við þig í hverju tilfelli. 

Árangurslaus eða 

aldrei notuð

Frekar 

árangursrík

Miðlungs 

árangursrík

Mjög 

árangursrík

Sérlega 

árangursrík

Ræða vandamál við 

samstarfsfélaga eða vini

Byrja skólaárið á vel 

skilgreindum  reglum og 

væntingum

Slaka á eftir vinnu

Vera fjarverandi frá vinnu

Greina og reyna að hafa 

yfirsýn yfir vandamálið

Ráðgjöf sálfræðings

Djúpöndun

Ganga úr skugga um að þú 

skiljir vel efnið sem þú ert 

að fara að kenna

Verja tíma í frístundir

Kynnast nemendum betur

Auka samskipti við foreldra

Hugsa um næsta frí

Vera ein/einn

Gleyma því sem gerðist í 

skólanum eftir vinnu

Viðhalda góðu heimilislífi

Læra hvernig á að stjórna 

tilfinningum

Sjá húmorinn í aðstæðunum

Forðast ágreining

Mennta þig meira

Deila mistökum

Ganga úr skugga um að 

einhver skilur þig og standi 

með þér

Skipta um skóla

Skipuleggja fram í tímann og 

forgangsraða

Lesa bækur um streitu  

 

20. Upplifir þú að nægar bjargir/úrræði séu fyrir hendi í þínum skóla til að takast á 
við streitu kennara? 

 Já 

 Nei 

 Hlutlaus 
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21. Hversu árangursríkar þykja þér eftirfarandi aðgerðir gegn streitu í skólum eða 

hjá hinu opinbera? Merktu með x í þann reit sem á við þig í hverju tilfelli. 

 

Árangurslausar
Smá 

árangursrík

Miðlungs 

árangursrík

Mjög 

árangursrík

Sérlega 

árangursrík

Breyta menntastefnu 

sjaldnar 

Einfaldari aðalnámskrá

Leggja fram heildstæða sýn 

um innleiðingu nýrrar 

aðalnámskrár

Hafa sameiginlegan  

vettvang fyrir kennara til að 

ræða álagsþætti í starfi og 

miðla reynslu og aðferðum 

gegn streitu

Betrumbæta vinnuaðstæður

Aukið aðgengi að 

kennsluaðföngum (t.d. 

tækjum og tólum og 

kennslugögnum)

Bjóða upp á persónulegan 

stuðning s.s. ráðgjafa, 

sálfræðing eða annan 

sérfræðing

Draga úr vinnuálagi kennara

Teymiskennsla

Bæta kjör  
 

 
22. Hefur þú íhugað að hætta kennslu síðastliðin 3 ár? 

 Já oft 

 Já nokkrum sinnum 

 Sjaldan 

 Aldrei 
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23. Ef þú hefur hugleitt að hætta kennslu. Hver er ástæðan? Merktu við þrjú atriði 
og merktu 1 við mikilvægustu ástæðuna o.s.frv. 

 Kjör 

 Vinnuálag 

 Starfsumhverfi 

 Stjórnun skólans 

 Samskipti við nemendur 

 Samskipti við samkennara 

 Samskipti við skólastjórnendur 

 Samskipti við foreldra 

 Virðingarleysi annarra gagnvart kennarastarfinu 

 Vinnutími 

 Streita 

 Stefna hins opinbera í menntamálum 

 

24.  Í eftirfarandi spurningum ertu spurð/ur um líðan og hugsanir síðastliðinn 
mánuð. Vinsamlegast  merktu við 0 = aldrei 1 = nánast aldrei 2 = stundum 3 = 
frekar oft 4 = mjög oft.  
 

a) Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þú farið í uppnám vegna einhvers sem 
gerðist óvænt? 

0 1 2 3 4 
 

 

b) Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér liðið þannig að þú hefur ekki getað 
stjórnað mikilvægum þáttum í þínu lífi? 
 

0 1 2 3 4 
 

 
c) Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þú fundið til taugaspennu og streitu? 

 
0 1 2 3 4 

 
d) Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þú verið örugg/ur um hæfni þína til að 

takast á við eigin  vandamál? 
0 1 2 3 4 

 
e) Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér liðið þannig að hlutirnir væru að ganga 

þér í hag?  
 

0 1 2 3 4 
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f) Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér fundist að þú réðir ekki við allt sem þú 
þyrftir að gera? 

 

0 1 2 3 4 

 

g)  Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þú haft stjórn á því sem hefur pirrað þig eða 
skapraunað þér?  
 

0 1 2 3 4 
 

h) Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér liðið þannig að þú sért með allt á 
hreinu? 
 

0 1 2 3 4 
 

i) Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þú verið reið/reiður vegna hluta sem þú 
hafðir ekki stjórn á? 
 

0 1 2 3 4 

 

j) Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér liðið þannig að vandamálin hrannast upp 
og þú getir ekki lokið þeim? 

0 1 2 3 4 
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Viðauki 2 – Kynningarbréf 

 

Kæri kennari. 

Þú ert í úrtaki í rannsókn á vinnutengdri streitu grunnskólakennara. 

 

Ósk Auðunsdóttir heiti ég og er mastersnemi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Ég 

er að vinna að mastersritgerðinni minni sem snýr að streitu grunnskólakennara. 

Rannsóknin er megindleg og er framkvæmd með rafrænum spurningalista og er 

órekjanleg. Þátttakendur voru valdir með handahófskenndu úrtaki í gegnum 

Kennarasamband Íslands.  

Rannsóknin snýr að því að skoða vinnutengda streitu hjá grunnskólakennurum hér á 

landi. Skoðað verður hversu algengt er að kennarar þjáist að streitu og hverjir eru helstu 

streituvaldar í skólasamfélaginu. Einnig hvaða úrræði kennarar nota gegn streitu og 

hvaða bjargir þeir myndu vilja sjá í skólasamfélaginu. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er 

Þórður S. Óskarsson, Ph.D. aðjúnkt við viðskiptafræðideild. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gætu gefið mikilvægar vísbendingar fyrir 

grunnskólakennara á Íslandi og skólasamfélagið í heild og því óska ég af einlægni eftir 

þátttöku þinni.  

Spurningalistinn inniheldur 24 spurningar og tekur nokkrar mínútur að svara. Hægt 

verður að svara honum á tímabilinu 22. - 31. mars. Nánari upplýsingar í tengslum við 

rannsóknina er hægt að fá hjá undirritaðri. 

 

Með vinsemd og þakklæti, 

 

Ósk Auðunsdóttir 

Grunnskólakennari í Sjálandsskóla 

Gsm: 6933837 

Netfang: osa10@hi.is 
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Viðauki 3 – Tilkynning til persónuverndar 

 

 

 

 


