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Ágrip 

Markmið með þessari rannsókn var að skoða hver reynsla kennara er af áreitni 

nemenda og foreldra og hvaða áhrif hún hefur á líðan þeirra, bæði persónulega og 

faglega. Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með eru: Hver er reynsla kennara 

af áreitni foreldra og nemenda? Hver eru áhrif áreitni á líðan þeirra í starfi og einkalífi? 

Þetta er eigindleg rannsókn og fór öflun gagna fram með viðtölum við tíu kennara. 

Kennararnir eru allir starfandi grunnskólakennarar sem kenna við grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og Vesturlandi. Viðtölin voru tekin upp og afrituð og að því loknu 

þemagreind. 

Kennararnir hafa allir orðið fyrir áreitni af hendi nemenda og foreldra, allt frá því að 

vera hunsaðir og ögrað af nemendum til líkamlegra árása nemenda. Áreitni foreldra 

felst í hótunum, ógnunum og að þeir eru ósamvinnufúsir. Þar sem foreldrar eru í 

samstarfi við skólana er auðveldara að taka á erfiðum nemendamálum.  

Áhrifin á líðan kennara, bæði í starfi og einkalífi eru mikil. Þeir upplifa það að mikill 

tími fari í að leysa mál nokkurra nemenda og það hafi áhrif á kennslu og undirbúning. 

Þeir eru þreyttir og bugaðir og eiga litla orku eftir þegar heim er komið. Sumir þeirra 

hafa farið í veikindaleyfi vegna vanlíðunar og álags. Kennararnir upplifa líka mikið 

úrræðaleysi í skólunum og skólakerfinu til að takast á við erfiða hegðun nemenda. 

Von mín er sú að þessar niðurstöður geti varpað ljósi á starfsaðstæður kennara og 

verði til þess að stærri rannsóknir verði gerðar. Í þessari rannsókn kom greinilega fram 

að kennarar telja þau auknu verkefni, svo sem innleiðingu nýrrar aðalnámskrár, 

innleiðingu nýs námsmats og aðlögun að nýjum mentor, leiða til áreitni og aukins álags í 

starfinu. 
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Abstract 

This research uses qualitative research methods with data collected by interviewing ten 

teachers. All of those teachers work within compulsory schools, either within the 

capital region or the western part of Iceland. The interviews were recorded, transcribed 

and analysed, in order to indendify meaningful themes from the data.  

All of the teachers had experienced harassment from pupils and parents, ranging 

from being shunned and provoked, to the point of being physically attacked by pupils. 

The harassment from parents consisted of threats, intimidation and lack of cooperation 

on their part. Difficult communications with parents caused pressure. In those cases 

where the parents actively collaborated with the school, difficult situations were easier 

to deal with. 

The effects on the teachers´wellbeing, both within their personal and professional 

lives, are considerable. They experience that a great deal of time is spent on solving the 

issues of a handful of pupils and that this greatly impacts their teaching as well as the 

time they can spend on preparing for their lessons. They feel tired and crushed, with 

little energy to spare once they get home. Some of them have had time off on sick 

leave due to feeling miserable and pressurised. The teachers also experience a lack of 

resources in dealing with such situations within the schools and the educational system 

when it comes to dealing with challenging behaviour from pupils.  

My hope is that these results can shed a light on the working conditions of teachers 

and lead to more extensive research being conducted in this area. This research clearly 

illustrates that teachers consider the increased workload such as the implementation of 

the new national curriculum, implementation on new assessment standards and 

getting to grips with the new format of the Mentor data system, to lead to hassle and 

increased pressure within their professional environment.  
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1 Inngangur  

Áreitni sem kennarar verða fyrir í starfi hefur ekki verið mikill gaumur gefinn í umfjöllun 

um störf kennara og fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði. Síðustu tvo 

áratugina hefur umræða um kennara sem hafa orðið fyrir áreitni í starfi þó orðið 

sjáanlegri í ýmsu lesefni um skólamál. Flestir höfundar sem hafa fjallað um efnið telja 

að það vanti haldgóðar skilgreiningar, empirískar rannsóknir og merkingarbæra 

fræðilega umræðu um efnið (Garrett, 2014). Að hans mati hefur umræðan verið frekar 

handahófskennd og skólar og skólayfirvöld hafa ekki varið í hana tíma og orku nema að 

litlu leyti. Áreitnin er til staðar og verða fræðsluyfirvöld að viðurkenna hana frekar en 

að skella skuldinni á ófullnægjandi kennsluhæfni kennara eða skapgerðargalla. Það þarf 

að auka þekkingu á áhrifum og afleiðingum áreitninnar meðal kennaranna sjálfra, 

stjórnenda, yfirvalda, foreldra, nemenda og almennings alls (Garrett, 2014).  

Áreitni á aldrei rétt á sér og afleiðingar hennar geta verið alvarlegar hjá þeim sem 

fyrir henni verða (Björkqvist, Österman, & Hjelt-Bäck, 1994). Þekktar eru frásagnir og 

viðtöl í fjölmiðlum við þolendur eineltis sem þeir urðu fyrir sem börn og unglingar og oft 

á eineltið sér stað í skólanum og frístundastarfi. Minna hefur verið rætt um að starfsfólk 

skóla verði fyrir áreitni en þegar niðurstöður starfsmannakönnunar Skólapúlsins eru 

skoðaðar fyrir vorið 2018 kemur fram að á landinu öllu telja tæplega 15% starfsfólks 

skóla sig verða fyrir áreitni af hendi nemenda og foreldra. Það eru heldur fleiri en árið 

2017 en þá var þessi tala 11,7%. Þó nokkrir segjast líka verða fyrir áreitni af hálfu 

starfsmanna en þeir eru umtalsvert færri, eða um 4% (Skólapúlsinn, 2018).  

Það er ljóst að áreitni nemenda gagnvart kennurum sínum er ekki bara bundin við 

Ísland heldur finnast samsvarandi tölur um önnur lönd. Sem dæmi má nefna að 

samkvæmt Espelange, Anderman, Brown og félögum (2013) er áreitni gagnvart 

kennurum (K-12) alvarlegt vandamál í Bandaríkjunum. Þeir benda líka á að ofbeldið sem 

kennarar verða fyrir fær mun minni athygli og er minna rannsakað en það ofbeldi sem 

nemendur verða fyrir (Espelage, o.fl., 2013). McMahon gerði stóra rannsókn 2012 

meðal 3000 kennara í Bandaríkjunum og í henni kemur fram að 80% kennara hafa orðið 

fyrir einhvers konar ofbeldi árið áður en rannsóknin var gerð. Af þeim sögðu 94% að 

nemendur væru gerendur. Næstum helmingur kennaranna sagðist hafa orðið fyrir 

ofbeldi tveggja eða fleiri gerenda, t.d. nemanda og foreldris (McMahon, o.fl., 2014).  

Samskipti kennara við foreldra ganga ekki alltaf sem skyldi og stundum verða 

kennarar fyrir áreitni (e. aggression) þeirra á þann hátt að þeim er ógnað munnlega eða 

skriflega, á fundum, í gegnum símtöl eða rituð bréf (May, Johnson, Chen, Hutchison, & 
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Ricketts, 2010). Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í skólasamstarfinu og þeir leggja 

margt jákvætt til starfsins, en þegar samskipti foreldra og skóla eru erfið finnst 

kennurum erfitt að takast á við neikvæð afskipti þeirra og líta á þau sem óæskilega 

reynslu (Attanucci, 2004). Einnig finnst kennurum þessi hegðun foreldra vera tímafrek 

og þeir svekkja sig stundum á henni (McEvan, 2005). Það er því full ástæða til að skoða 

frekar hvaða áhrif áreitni sem kennarar verða fyrir getur haft á líðan þeirra, bæði 

faglega og persónulega. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan eru til rannsóknir um áhrif áreitni nemenda og 

foreldra á líðan kennara. Það eru einnig til rannsóknir sem sýna fram á að úrræðaleysi í 

skólakerfinu til að takast á við nemendur með ýmsan vanda hefur áhrif á líðan 

kennarans og þar sem gerðar eru kröfur um árangur en úrræðin eru ekki í samræmi við 

þær, þá getur það leitt til kulnunar kennara í starfi (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 

2006). 

Það er mikilvægt að skólasamfélagið geri sér grein fyrir umfangi vandans og 

afleiðingum sem áreitni getur haft á líðan kennara en eins og sjá má á grein Guðríðar 

Arnarsdóttur (2017) á heimasíðu Kennarasambands Íslands kemur fram að 37% aukning 

hefur orðið á langtímaveikindum kennara. Guðríður (2017) telur að það sé vegna þess 

að álag í störfum þeirra hefur aukist til muna. 

1.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver reynsla kennara er af áreitni nemenda og 

foreldra og hvaða áhrif hún hefur á líðan þeirra, bæði persónulega og faglega. Það 

hefur komið í ljós í rannsóknum að stærsti þátturinn í kulnun kennara er truflandi og 

erfið hegðun nemenda (Evers, Tomic, & Brouwers, 2004). Eins og áður hefur komið 

fram hefur álag á kennara aukist mjög síðustu ár og má rekja aukningu á 

langtímaveikindum kennara til þessa aukna álags (Guðríður Arnardóttir, 2017). 

Ég, sem skólastjóri í grunnskóla, hef í störfum mínum orðið vitni að áreitni nemenda 

og foreldra í garð kennara í skólum og einnig hef ég heyrt af slíku hjá mörgum 

samstarfsaðilum í öðrum skólum. Ég hef einnig séð hvaða áhrif það hefur á kennara 

sem lenda í slíkum aðstæðum og veit til að kennarar hafa hætt störfum í þeim skólum 

sem þeir starfa eða alfarið hætt kennslu. 

 



10 

1.2 Stutt lýsing á rannsókninni 

Í rannsókninni var leitast við að svara spurningunni: Hver er reynsla kennara af áreitni 

nemenda og foreldra og hvaða áhrif hefur hún á líðan þeirra? Til að svara spurningunni 

voru tekin viðtöl við 10 kennara sem hafa lent í áreitni nemenda og/eða foreldra. 

Viðtölin voru ýmist tekin á vinnustað viðkomandi kennara, í gegnum spjallforritið Skype 

og eitt viðtal var tekið á heimili kennarans. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í ritgerðinni eru 6 kaflar. Fyrsti kaflinn er inngangskafli þar sem markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurning er kynnt. Í öðrum kaflanum er farið í 

fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og sagt frá ýmsum rannsóknum og greinum um 

áreitni sem kennarar verða fyrir. Þriðji kaflinn er um þá aðferð sem rannsóknin byggist 

á, það er hvernig staðið var að vali á þátttakendum, leið við greiningu gagna, siðfræði 

og réttmæti. Í fjórða kaflanum eru niðurstöðurnar settar fram ásamt samantekt. Í 

fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður eru settar í fræðilegt samhengi og sjötti 

og síðasti kaflinn er lokaorð. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Í kaflanum hér á eftir verður byrjað á að skilgreina hugtakið áreitni og rökstyðja af 

hverju það hugtak varð fyrir valinu. Einnig verður fjallað um hvernig áreitni birtist í 

ýmsum aðstæðum og hvaða áhrif hún hefur á kennarana, nemendur og umhverfi. 

Þegar kom að því að velja hvaða hugtak ætti að nota um það ofbeldi, einelti og 

áreitni sem kennarar verða fyrir í starfi sínu varð hugtakið áreitni fyrir valinu, því 

áreitnin getur orðið mikil og tekið á sig ýmsar myndir. Mjög margar skilgreiningar eru til 

á einelti (e. bullying). Skilgreiningarnar sem hér er stuðst við eru samhljóða en Olweus 

(1997) skilgreinir einelti sem síendurtekið áreiti af hendi einstaklings eða hóps, með 

neikvæðum afleiðingum. Einarsen (2000) hefur einnig ritað mikið um einelti (e. 

harassment) sem hann segir að sé kerfisbundið ofbeldi beint að einum eða fleiri 

einstaklingum, af einum einstaklingi eða hópi með neikvæðum áhrifum á þann sem fyrir 

því verður (Einarsen, 2000). Hvorug þessara skilgreininga tekur á þeim áhrifum sem eitt 

alvarlegt atvik getur haft á kennara en margir kennarar hafa haldið því fram að 

langvarandi áhrif alvarlegs atviks geti verið mikil á líðan í starfi, ekki síður en endurtekin 

atvik (Garrett, 2014). Því varð hugtakið áreitni fyrir valinu þegar fjallað er um hvers 

konar einelti, ofbeldi og áreitni sem kennarar verða fyrir í starfi sínu.  

2.1 Hvað er áreitni? 

Áreitni á vinnustöðum er margþætt eins og uppnefningar, líkamlegt ofbeldi, vinnuálag, 

kynferðisleg áreitni og þolandi gerður að blóraböggli. Hún er endurtekið og stöðugt 

athæfi sem ætlað er að kvelja, gera lítið úr, ergja, valda ótta, ógna og valda þolandanum 

óþægindum (Einarsen, 2000). Áreitnin felur einnig í sér að vinnufélagar, yfirmenn, 

undirmenn og jafnvel viðskiptavinir og skjólstæðingar níðast á, áreita og plaga 

starfmann á vinnustað. Áreitnin er kerfisbundin og endurtekin, framin af einstaklingi 

eða hópi gagnvart einum eða fleiri einstaklingum (Einarsen, 2000). Áreitni á vinnustað 

getur jafnframt falið í sér tíða neikvæða hegðun (útilokun, særindi) og felur í sér ójöfn 

valdatengsl milli þolanda og gerenda (Podsiadly & Gamian-Wilk, 2017). 

Áreitni sem kennarar verða fyrir af völdum nemenda er í mörgu lík því sem 

starfsmenn verða fyrir á öðrum vinnustöðum en hún hefur fleiri birtingarmyndir og er 

sérstök að því leyti að fullorðinn einstaklingur verður fyrir henni af hendi barns. Einnig á 

hún sér yfirleitt stað í aðstæðum þar sem þolandinn kemst ekki auðveldlega undan 

(Terry, 1998). Kennarar sem verða fyrir áreitni geta ekki gengið út úr kennslustund, þeir 
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verða að halda í fagmennsku sína þar til kennslustundinni lýkur, þeir eru í raun fangar í 

sinni eigin kennslustofu (Garrett, 2014). 

Rannsakendur á fyrirbærinu leggja áherslu á að skoða hvernig kennarar túlka áreitni 

nemenda og í rannsókn Kauppi og Pörhölä kemur fram að kennarar túlka áreitnina sem 

samskiptaferli þar sem kennarinn er endurtekið tekinn fyrir, af einum eða fleiri 

nemendum, hann verður fyrir móðgunum og óþægindum og hegðun nemenda er 

yfirþyrmandi. Áreitnin getur verið bæði munnleg og líkamleg (Kauppi & Pörhölä, 2012). 

Áreitni gegn kennurum er endurtekin, árásargjörn hegðun sem beint er að kennara 

af nemanda sem veldur líkamlegum, sálfræðilegum, tilfinningalegum eða faglegum 

skaða. Einkenni áreitninnar er valdaójafnvægi þar sem nemandi eða nemendur eru 

valdameiri en kennarinn, án tillits til þess að kennarinn er yfirboðarinn. Áreitninni getur 

verið beitt meðvitað eða ómeðvitað og felur í sér þá hegðun sem kennarinn skilur sem 

áreitni. Alvarleg, einangruð tilvik eru einnig skilgreind sem áreitni (Garrett, 2014). 

Áreitni í garð kennara birtist oft sem móðgandi munnleg samskipti, eins og 

dónalegar og óviðeigandi athugasemdir, uppnefni, ósvífni og hæðni (Wet, 2010). 

Kennarar verða líka fyrir óyrtri áreitni eins og móðgandi tilburðum, það er hlegið að 

þeim og hermt eftir þeim (Kauppi & Pörhölä, 2012). Þeir standa einnig frammi fyrir 

óbeinni áreitni, eins og vísvítandi truflun í kennslustund, ósammvinnuþýðum 

nemendum, baktali og hunsun (Kauppi & Pörhölä, 2012; Wet,2010). Kennarar segja 

jafnframt að nemendur ljúgi endurtekið að sér, feli sig og dragi hæfni kennarans í efa 

(Kauppi & Pörhölä, 2012). 

Fleiri birtingarmyndir áreitni í garð kennara eru t.d. að berja, hrækja, hrinda, 

hárreita, einnig óviðeigandi snerting og móðgandi símtöl, kynferðislegt eða annað 

óviðeigandi orðfæri, kynþáttaníð, grimmar og meiðandi athugasemdir um framkomu og 

útlit kennarans, hótanir um ofbeldi, dónalegar hreyfingar og hljóð, fliss, gert grín að 

kennara, móðgandi og lítilsvirðandi andlits- og líkamstjáning, hlutum hent í kennarann 

og eigur kennarans skemmdar eða þeim stolið (Garrett, 2014).  

Endurtekning hefur verið mikilvægur þáttur í skilgreiningu á áreitni en sumir vilja 

meina að eitt alvarlegt tilvik sé hægt að túlka sem áreitni vegna langvarandi áhrifa sem 

það getur haft á þolandann. Raunar hafa margir kennarar haldið því fram að 

langvarandi áhrif eins alvarlegs atviks geti verið jafnmikil eða meiri á líkamlega, 

tilfinningalega og starfstengda líðan, en minna alvarleg endurtekin neikvæð hegðun 

(Garrett, 2014). 

Með tilkomu rafrænna miðla hefur neteinelti bæst við og er vaxandi vandamál. Það 

er að verða stærsti þátturinn hvað varðar áreitni sem kennarar verða fyrir (Kauppi & 
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Pörhölä, 2012). Aukning í rafrænum samskiptum þýðir að kennarar eru auðveldara 

skotmark fyrir nemendur (Juvonen & Gross, 2008). Algengasta form neteineltis er að 

nemendur búa til falskar facebook síður í nafni kennara, þeir pósta myndbandsklippum 

af kennurum á youtube eða skrifa meiðandi og ofbeldisfull skilaboð. Að auki geta 

kennarar orðið fyrir því að brotist er inn í tölvupóstinn þeirra eða þeir klipptir inn í 

klámmyndbönd (Llewellyn, 2008). 

2.2 Kennarar sem þolendur 

Í nýrri könnun sem vinnuumhverfisnefnd Kennarasambands Íslands lét gera kemur fram 

að 5% félagsmanna KÍ hafa orðið fyrir hótunum á vinnustað, 5% fyrir líkamlegu ofbeldi 

og um 13% fyrir andlegu ofbeldi. Færri hafa orðið fyrir kynferðislegu og kynbundnu 

ofbeldi eða einelti. Vinnufélagar eru oftast nefndir sem gerendur í þeim þáttum. Þegar 

fyrri þrír þættirnir eru skoðaðir kemur í ljós að nemendur eru gerendur í 50% tilvika í 

hótunum, nemendur eru gerendur í 95% tilvika í líkamlegu ofbeldi og hvað andlegt 

ofbeldi varðar eru nemendur gerendur í 18% tilvika (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2017).  

Þessar niðurstöður eru ekki ólíkar niðurstöðum úr erlendum rannsóknum. Í 

rannsókn sem Livingstone (2005) gerði meðal kennara í þremur kennarafélögum í 

Kanada árið 2005 kemur fram að hátt í 40% kennara og annarra starfsmanna í skólum 

hafa orðið fyrir áreitni nemenda, sem lýst er sem endurtekinni ókurteisi, 

skemmdarverkum á persónulegum eigum, hótunum um líkamlegt ofbeldi, munnlegu 

ofbeldi, kynþátta- og kynferðislegri áreitni og móðgunum. Þessi rannsókn sýnir 

jafnframt að 7% kennara hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi (Livingstone, 2005). 

Áreitni sem kennarar verða fyrir frá nemendum í starfi sínu fer fram á vinnustaðnum 

þeirra og hefur áhrif á þá eins og aðra sem verða fyrir áreitni á vinnustað, en áhrifin eru 

kannski víðtækari. Áhrifin eru ekki aðeins á skap og frammistöðu kennarans heldur 

hefur hún einnig áhrif á nám nemendanna (Pervin & Turner, 1998), sem og náms- og 

kennsluferlið allt í skólastofunni og tengsl kennarans við aðra einstaklinga í samfélaginu 

(Wet, 2010). 

Þegar nemendur sýna ofbeldisfulla hegðun þá verða allir einstaklingar sem verða 

vitni að henni fyrir áhrifum af henni. Kennarar finna fyrir auknu álagi og streitu. Þeir 

upplifa neikvætt andrúmsloft í kennslustofunni og draga úr væntingum sínum til starfs 

síns og nemenda. Þessi neikvæðu áhrif geta endurspeglast í samskiptum kennarans við 

nemendur og jafnvel skapað aðstæður fyrir áframhaldandi hegðun af þessu tagi. Þessi 

óvægna hringrás getur valdið vandræðum bæði í námi og kennslu sem og skólabrag 

þeirra skóla þar sem kennarar verða fyrir áreitni nemenda (Ozkilic & Kartal, 2012). 
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Kennarar hafa væntingar til gengis nemenda sinna. Væntingarnar eru byggðar á 

þekkingu kennaranna á nemendum sínum, svo sem einkunnum og þátttöku í 

bekkjaraðstæðum. Þær byggja einnig á fordómum eða staðalímyndum sem kennarar 

hafa (Reyna, 2008). Væntingarnar sem kennarar hafa til nemenda sinna hafa áhrif á 

árangur þeirra í framtíðinni og eru þau kölluð Pygmalion áhrifin. Í starfi kennarans 

birtast þau á þann hátt að kennarinn hefur ákveðnar væntingar til nemenda sinna og 

hann hegðar sér á þann hátt að nemendur standist væntingarnar. Pygmalion áhrifin 

hafa mikla fræðilega og hagnýta þýðingu sem stafar af mögulegum jákvæðum eða 

neikvæðum áhrifum sem þau hafa á árangur nemenda (Friedrich, Flunger, Nagengast, & 

Jonkmann, 2014). 

Pervin og Turner (1998) komust að sömu niðurstöðu og í þeirra rannsókn sögðust 

fórnarlömb áreitni hafa minni væntingar til þeirra nemenda sem áreita og þessar 

minnkuðu væntingar gætu smitast yfir á aðra nemendur í sama bekk. Það gæti leitt til 

þess að í þeim bekkjum noti kennarar ekki eins fjölbreyttar kennsluaðferðir og því verði 

kennslustundirnar ekki eins áhugaverðar (Pervin & Turner, 1998). 

Hegðunarvandkvæði og/eða truflandi hegðun nemenda er þekktur þáttur í 

vinnutengdri streitu kennara (Skaalvik, M., & Skaalvik, 2011). Það að geta ekki haft 

stjórn á hegðun nemenda getur valdið tilfinningu um að hafa tapað og það að hafa ekki 

stjórnina getur verið streituvaldandi. Einnig getur truflandi hegðun nemenda valdið 

óöryggi og það að vera alltaf á tánum er orkufrekt og getur valdið kvíða. Sumir kennarar 

upplifa einnig að stjórnun á hegðun nemenda taki mikinn tíma, áreynslu og orku 

(Skaalvik & Skaalvik, 2017).  

Í íslenskri rannsókn sem Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir gerðu 

meðal grunnskólakennara vorið 2005 kemur fram að íslenskir kennarar hafa upplifað 

það sama og áður er komið fram en 32% kennaranna töldu að aga-og 

hegðunarvandamál nemenda valdi mestu álagi í kennslu (Anna Þóra Baldursdóttir og 

Valgerður Magnúsdóttir, 2007). 

Þegar streitan er orðin mikil getur hún valdið kulnun í starfi, en kulnun verður vegna 

langtíma vinnutengdrar streitu. Tilfinningaleg og líkamleg örmögnun eru stærstu 

þættirnir í kulnun og birtast sem minnkuð orka, krónísk þreyta og tilfinning fyrir að vera 

alveg uppgefin (Maslach, Jackson, & Leiter, Maslach Burnout Inventory (3rd. ed), 1996). 

Tengsl kennara og nemenda virðast skipta miklu máli í vellíðan kennara (Van 

Droogenboreck, Spruyt, & Vanroelen, 2014). Þegar þessi tengsl eru í hættu vegna 

krítísks ástands í kennslustofunni upplifa kennarar ótta, áhyggjur, vonbrigði, kvíða og 

spennu ásamt skömm, samviskubiti, eftirsjá, og sektarkennd (Bahia, Freire, Amaral, & 
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Estrela, 2013). Undir þetta taka Amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen og Gerður Ólína 

Steinþórsdóttir (2015) en þau segja að í starfi þar sem tengslamyndun á sér stað verði 

starfsmaður oft fyrir langvarandi tilfinningalegu álagi þar sem hann þarf að gefa mikið 

af sér í starfinu.  

Nýútskrifaðir kennarar eru líklegri til að lenda í áreitni. Helmingur nýrra kennara í 

rannsókn Pervin og Turner sögðust hafa lent í áreitni og margir sögðust aðeins hafa lent 

í þessu á fyrstu árum sínum í starfi (Pervin & Turner, 1998). María Steingrímsdóttir 

gerði rannsókn meðal nýútskrifaðra kennara árið 2007 og þar kom í ljós að aga- og 

bekkjarstjórnun er einn þeirra þátta sem þeir hafa áhyggjur af og reyndist þeim erfið í 

byrjun en eftir því sem leið á fyrsta árið í kennslu urðu þeir öruggari (María 

Steingrímsdóttir, 2007).  

Bæði karl- og kvenkennarar sem og annað starfsfólk skólans er jafnlíklegt til að 

verða fyrir áreitni hvenær sem er á starfsferlinum og finna fyrir afleiðingum hennar, svo 

sem svefnleysi, áhyggjum, minni matarlyst, minna sjálfstrausti og þunglyndi sem getur 

leitt til fjarveru úr vinnu (Livingstone, 2005). 

 Það hefur sýnt sig að áreitni á vinnustað hefur mikil áhrif á heilsu og líðan 

starfsmanna (Björkqvist, Österman, & Hjelt-Bäck, 1994). Á skólavettangi koma áhrifin 

fram í neikvæðum áhrifum á kennslu og starf kennarans (Wet, 2010).  

Starfsmenn skóla þar sem áreitni hefur viðgengist, þó þeir lendi ekki í henni sjálfir, 

hafa vitnað um neikvæðar afleiðingar s.s. aukna streitu og starfsmannaveltu. Þar af 

leiðandi hefur áreitnin ekki bara áhrif á þá sem verða fyrir henni heldur einnig 

starfsandann á vinnustaðnum. Kennarar sem verða fyrir áreitni ásamt örmögnun vegna 

vinnuálags og streitu, eru líklegri en aðrir kennarar til að leita í önnur störf (Pyhältö, 

Pietarinen, & Soini, 2015). 

Því hefur einnig stundum verið haldið fram að skapgerð geti verið kveikjan að 

neikvæðri hegðun samstarfsfólks og vinnuveitenda og að einstaklingar með sérstaka 

skapgerð, t.d. tilfinningasemi, taugaveiklun og slaka sjálfsmynd, fari gegn venjum og 

væntingum vinnustaðarins og þess vegna skaprauni þeir öðrum starfsmönnum eða pirri 

þá (Bowling & Beehr, 2006). 

Í rannsókn sem Podsiadly og Gamian-Wilk (2017) gerðu var sjónum beint að því 

hvort persónuleg einkenni geti sagt fyrir um áreitni á vinnustöðum eða hvort það að 

verða fyrir áreitni hafi áhrif á skapgerð. Í niðurstöðum þeirra kemur fram að vissulega 

hafa þolendur ýmis sameiginleg einkenni eins og þau sem minnst er á hér að ofan, en 

það sem stendur upp úr er að persónuleg einkenni hafi lítið forspárgildi um það að 

verða fyrir áreitni á vinnustað heldur eru sameiginlegu einkennin afleiðing áreitninnar 
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en ekki ástæða. Aðrar rannsóknir sýna að þolendur áreitni á vinnustað hafa ýmis 

sameiginleg einkenni, þeir eru t.d. taugaveiklaðri, þunglyndari, vanvirkari og í meira 

tilfinningalegu ójafnvægi, þeir hafa verri sjálfsmynd og eru óstöðugri í skapi en þeir sem 

ekki hafa orðið fyrir áreitni. Einnig hafa rannsóknirnar sýnt að þeir láta minna til sín 

taka, og eru síður árársargjarnir og sýna minni félagslega hæfni en hinir (Glasø, 

Matthiesen, Nielsen, & Einarsen, 2007). 

Það eru þrír þættir í vinnuumhverfi kennara sem sem skipta meginmáli í 

starfsánægju kennara. Það eru tengsl við samstarfsfólk, forystuhæfileikar 

skólastjórnenda og skólamenning (Johnson, Kraft, & P., 2011). Á móti kemur að þegar 

stuðning frá samstarfsfólki, skólastjórnendum og foreldrum skortir ásamt óleystum 

langvinnum vandamálum nemenda þá getur það valdið kulnun hjá kennurum (Evers, 

Brouwers, & Tomic, 2002). Einnig getur vinnumumhverfi kennara þar sem gerðar eru 

miklar kröfur en lítið er um úrræði verið ávísun á kulnun hjá kennurum (Hakanen, 

Bakker, & Schaufeli, 2006). Niðurstöður úr rannsókn Fernet ofl. (2012) eru svipaðar 

þeim sem hér að ofan greinir en í þeim kemur meðal annars fram að skynjun kennara á 

þáttum tengdum úrræðum (forystuhæfileikar skólastjórnenda) og krefjandi þáttum í 

skólaumhverfinu (fjölmennir bekkir og truflandi hegðun nemenda) eru stórir þættir í 

kulnun kennara. Með öðrum orðum þá eru áhrif krefjandi umhverfis skaðleg andlegri 

heilsu kennara þegar sjálfstæði þeirra og áhrifum er ógnað (Fernet, Guay, Senécal, & 

Austin, 2012). 

2.3 Nemendur sem gerendur 

Nemendur koma úr mismunandi skólaumhverfi og það fer eftir menningu hverrar 

skólastofnunar hvaða hegðun er samþykkt og hver ekki og nú undanfarið hefur verið 

mikið rætt um allskyns ofbeldi og áreitni sem hefur verið látið viðgangast í ýmsum 

stofnunum í gegnum tíðina en er ekki samþykkt lengur, sbr. „metoo byltinguna“. Erfiðir 

nemendur og erfiðir bekkir þekktust í öllum skólum og kennarar bitu á jaxlinn og létu 

sig hafa það og reyndu að þrauka kennsluna í þeim. Erfiðir nemendur og bekkir eru enn 

til, en þessi hegðun er ekki lengur samþykkt og gerð krafa um að taka verði á málum. 

Í hverjum einstökum skóla er menning sem nær yfir gildi, venjur og skoðanir hans. 

Einnig fyrirfinnst í hverjum skóla andrúmsloft sem smitast frá nemendum og starfsfólki. 

Þetta andrúmsloft á stóran þátt í árangri og viðmóti þessara einstaklinga og hvernig þeir 

vinna saman og mynda ákveðinn skólabrag. Skólamenning og skólabragur eru mikilvæg 

vegna þess að það er vitað að þessir þættir hafa umtalsverð áhrif á hegðun og nemenda 

og nám. Skólabragurinn er kjarninn í skólanum sem getur leitt til þess að nemandi, 
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kennari, og annað starfsfólk virðir skólann sinn og hlakkar til að koma í hann á hverjum 

degi. Skólabragurinn getur haft áhrif á hegðun nemenda í skólaumhverfinu og 

endurspeglað skilning nemenda á hvernig umhverfið hefur áhrif á þeirra eigin velferð 

(Dupper & Meyer-Adams, 2002). Skólabragurinn skiptir því miklu máli þegar kemur að 

því að skoða áreitni sem kennarar verða fyrir sem og aðra þætti. 

Áður hefur komið fram að að kennararnir sem hafa lent í áreitni nemenda sinna eiga 

margt sameiginlegt. Nemendurnir sem gerendur eiga einnig margt sameiginlegt og í 

rannsókn sem gerð var í skóla í London sögðu kennararnir að eldri nemendur séu 

líklegastir til að áreita kennara og um þriðji hluti þeirra töldu að nemendur sem eru 

getuminni en jafnaldrarnir áreita kennara oftar en aðrir. Kennararnir nefndu jafnframt 

að gerendurnir komi úr umhverfi þar sem menntun er lítils metin (Pervin & Turner, 

1998).  

Kennararnir voru einnig sammála um að eftirfarandi þættir væru til staðar hjá 

nemendum sem sýndu áreitni; langvarandi lítilsvirðing gagnvart kennurum, 

munnsöfnuður og/eða gert lítið úr kennaranum, viljandi hunsun, persónulegar 

athugasemdir um kennarann, skemmdarverk á eigum kennarans (Pervin & Turner, 

1998). 

Gerð var rannsókn í Kanada árið 2005 og í henni kemur fram að nemendur sem 

áreita sýna minni félagslega hæfni og eru líklegri til að eiga í tjáskiptaerfiðleikum og 

námserfiðleikum og falla úr námi en þeir sem ekki áreita. Einnig glíma þessir nemendur 

oft við erfiðleika við að stjórna hegðun sinni og eru árásárgjarnari og stundum er 

hegðunin tengd einhvers konar fötlun (Livingstone, 2005). 

Í rannsókn frá árinu 2011 kemur fram að nemendur sem áreita eiga í erfiðleikum í 

fjölskyldunni og að stundum verði einhver ákveðin atriði í fjölmiðlum og félagslegu 

umhverfi gerendanna sem ,,kveiki“ á áreitninni (Ozkilic & Kartal, 2012). 

Stundum er ekki hægt að benda á einn geranda og erfitt að finna hver það er sem 

stendur að baki áreitninni því nemandinn leynir ásetningi sínum til að forðast ávítur og 

refsingar (Garrett, 2014). 

2.4 Ástæða áreitni 

Ástæður fyrir áreitni sem kennarar verða fyrir geta verið mismunandi, en í finnskri 

könnun sem gerð var á árunum 2008-2009 kom fram að kennarar sögðust oftast verða 

fyrir áreitni vegna þátta er tengjast nemendum, svo sem hegðunarvandkvæða, erfiðra 

fjölskylduaðstæðna og kynþroska. Þar á eftir nefndu þeir þætti er tengjast stofnuninni 

(skólanum), en það eru þættir eins og að þeir sem kennarar standi fyrir ákveðnum 
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stofnanalegum völdum í skólanum, að stöðu sinnar vegna eigi þeir að leiðbeina og 

kenna nemendum og ávíta þá og að þeirra mati verði þeir fyrir áreitni vegna þess sem 

felst í starfinu. Til viðbótar sögðu sumir að fagleg skylda þeirra, svo sem að sinna 

nemendum með sérþarfir eða að þeir þekktu ekki til allra nemenda sinna, gætu verið 

ástæður áreitninnar (Kauppi & Pörhölä, 2012). Þeirra eigin persónu- eða 

hegðunareinkenni voru sjaldnar nefnd sem ástæða áreitninnar, en þegar þeir nefndu 

þau, þá tiltóku þeir kyn, aldur, útlit og framkomu, eða þætti sem þeir hafa ekki stjórn á. 

Aðeins mjög fáir nefndu þætti sem þeir stjórna, svo sem samskiptahæfni og 

uppeldisfræðilega hæfni (Kauppi & Pörhölä, 2012). Kennarar verða líka stundum fyrir 

kynbundinni áreitni (óviðeigandi hegðun tengd kynferði) og stórt hlutfall finnskra 

kennara sögðust hafa orðið fyrir móðgandi hegðun og atvikum sem tengdust 

kynbundnum athugasemdum sem hægt væri að kalla kynbundna áreitni. Sumum 

kennaranna var mjög misboðið þegar þeir stóðu frammi fyrir slíkum athugasemdum 

(Lahelma, Palma, & Gordon, 2000).  

Áreitni nemenda gegn kennurum sínum eru ólík áreitni á vinnustað og áreitni meðal 

jafningja innan skóla að því leyti að að aðili í lægri stöðu innan stofnunar áreitir aðila í 

hærri stöðu (Kauppi & Pörhölä, 2012). Flestar rannsóknir á áreitni í skólum og 

vinnustöðum byggja á þeirri skilgreingu að áreitni sé þríþætt; þegar aðili beinir 

árásargjarnri hegðun að öðrum eða meiðir og særir annan af ásettu ráði, áreitni er 

endurtekin hegðun í einhvern tíma og áreitni er þegar ójafnvægi er á völdum 

viðkomandi og sá sem fyrir áreitninni verður getur ekki varið sig (Kauppi & Pörhölä, 

2012). 

Kennari er stöðu sinnar vegna valdameiri en nemendur og kennari sem verður fyrir 

áreitni nemenda er það einnig, alla vega til að byrja með. En í þeim aðstæðum sem 

nemendur áreita kennarann snýst þetta við og nemendurnir ná völdum. Faglegt og 

formlegt vald kennarans nýtist ekki t.d. þar sem nemendur bera enga virðingu fyrir sér 

eldra fólki, hvorki innan né utan skóla (Terry, 1998) eða þegar nemendur upplifa það að 

kennari hafi ekki áunnið sér virðingu þeirra (Kauppi & Pörhölä, 2012) 

Áreitni gagnvart kennurum getur jafnframt átt sér stað þar sem nemendur með 

sterka félagslega stöðu í bekknum geta fengið bekkjarfélaga sína til að fylgja sér í 

áreitninni. Í þeim aðstæðum getur kennari átt erfitt með að verja sig, þrátt fyrir stöðu 

sína sem yfirvald í skólanum (Kauppi & Pörhölä, 2012). Þegar röskun verður á eðlilegum 

valdatengslum í skólanum geta nemendur öðlast vald yfir kennaranum sem getur haft 

keðjuverkandi áhrif og verður til þess að kennarinn missir tökin. Svo þegar nemendur 

átta sig á að hegðun þeirra hefur ekki afleiðingar verður kennarinn enn valdaminni og 
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kúgunarvald nemenda yfir kennaranum styrkist. Skortur á þjálfun kennara, 

leiðbeiningum eða áætlunum og stuðningi gerir kennaranum erfitt fyrir að endurbyggja 

valdatengslin. Þess vegna er stuðningur og íhlutun mikilvæg til að höggva á þennan 

hnút (Kauppi & Pörhölä, 2012). Einnig verður að hafa í huga að árangursrík kennsla og 

nám getur ekki átt sér stað í skólaumhverfi þar sem þeir sem eiga að leiða starfið, 

stjórna og vera fyrirmyndir verða fyrir árásum þeirra sem þeir eiga að leiðbeina, stjórna 

og vernda (Wet, 2010). 

2.5 Hverjum segja kennarar frá? 

Lítill gaumur hefur verið gefinn að því með hverjum kennarar deila reynslu sinni og 

hvert þeir leita eftir aðstoð en nokkrar rannsóknir hafa þó verið gerðar. Í einni þeirra 

kemur fram að það skiptir máli að kennarar geti rætt um reynslu sína og deilt henni 

með öðrum kennurum t.d. í frímínútum. Það getur leitt til gagnlegra ráða frá 

samstarfsfólki og bara það að tala um reynslu sína getur dregið úr streitu (Kauppi & 

Pörhölä, 2012). 

Sumum kennurunum fannst að áreitni væri óumflýjanlegur hluti af starfinu og að 

þeir sæju ekki ástæðu til að kvarta. Þegar þeir voru spurðir hvernig þeir höndluðu 

aðstæðurnar var svarið að með tímanum færu nemendur að virða þá og þau viðmið 

sem þeir settu og þá væru ekki lengur neinir árekstrar. Aðrir sögðu að meðan vinnan í 

bekknum væri auðveld væri hægt að ná tökum á áreitninni og að hún færi aðallega 

fram í aðstæðum þar sem nemendum fyndist ,,kúl” að grafa undan valdi kennarans og 

þegar þeim fyndust viðfangsefnin leiðinleg (Terry, 1998). 

Tϋrkϋm (2011) er einn af fáum rannsakendum sem hefur skoðað skilning (e. 

perception) kennara á félagslegum stuðningi eftir að hafa orðið fyrir áreitni. Hann 

skilgreindi félagslegan stuðning (e. social support) sem úrræði (e. coping mechanism) 

sem virkjar aðstoð frá mikilvægum einstaklingum í lífi hvers og eins. Hann fann út að 

rúm 87% kvenkennara og rúm 49% karlkennara sem urðu fyrir munnlegri áreitni sóttu 

félagslegan stuðning til fjölskyldu og maka. Þeir sóttu líka stuðning til samkennara (63% 

og 51 %), vina (27% og 13 %), skólastjóra (31 % og 36%) og nokkrir leituðu ekki eftir 

neinum stuðningi ( 8% og 16%). Það kom einnig í ljós í rannsókn hans að því lengur sem 

kennari hefur kennt því minni líkur eru á því að hann sæki sér félagslegan stuðning. 

Tϋrkϋm gerir einnig ráð fyrir að kennarar sem leiti stuðnings geri það frekar til að 

minnka áhrif áreitninnar en til að leysa vandamálið (Tϋrkϋm, 2011). 
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2.6 Samskipti við foreldra 

Foreldrar eru ekki einsleitur hópur og ástæður fyrir framkomu þeirra eru margar og 

mismunandi. Áður fyrr var borin virðing fyrir kennurum vegna visku þeirra og stöðu, en 

í dag þurfa þeir að vinna fyrir henni og foreldrar vilja rökstuddar ástæður fyrir öllum 

ákvörðunum. Foreldrar í dag endurspegla þjóðfélagið okkar þar sem traust á ýmsum 

stofnunum hefur minnkað og þeir vilja, eins og áður sagði, rökstuddar ástæður fyrir 

ákvörðunum, þeir draga dómgreind okkar í efa, gera mál úr engu og krefjast meiri 

upplýsinga en áður (McEvan, 2005). Skortur foreldra á virðingu birtist víða, til dæmis í 

samskiptum við kennara og stjórnendur og á opinberum fundum. Foreldrar í dag vita 

meira um skólagöngu barna sinna og hafa þar af leiðandi meiri skoðanir og þeir eru 

vandlátari (e. picky). Svo virðist sem foreldrar séu reiðari en nokkru sinni áður og finnist 

þeir eiga fullan rétt á því að segja sína skoðun hvar sem er og geta ausið úr sér við 

kennara og stjórnendur. Foreldrar eru stressaðri en áður og með marga bolta á lofti, 

hvort sem þeir eru vel staddir eða ekki. Þeir eru margir í krefjandi vinnu, jafnvel fleiri en 

einni, eða hafa áhyggjur af afkomu. Stór hluti þeirra hefur ekki tíma til að gera það sem 

þeim ber og að finna fimmtán mínútna gæðastund á hverjum degi með barni sínu er 

vonlaust og þeir treysta á skólann til grípa boltann. Foreldrar vilja að kennararnir sjái 

um öll vandkvæði barnanna þeirra í skólanum án þess að trufla þá í vinnunni (McEvan, 

2005). 

Það má finna ástæður fyrir hegðun foreldranna og fyrir það fyrsta má nefna að 

hraðinn í þjóðfélaginu er mikill og margir argir og geðillir (e. cranky), bæði foreldrar og 

kennarar og þess vegna verða umræður fátíðari þar sem hægt er að komast að 

samkomulagi. Kennarar gera stundum hluti sem foreldrar eru ósáttir við og þá er 

upplýsingagjöfin mikilvæg, foreldrum finnst þeir stundum ekki fá nægar upplýsingar, 

eru t.d. ekki látnir vita fyrirfram um breytingar heldur fá útskýringar eftir á. Margir 

kennarar líta þannig á að skólastjórnendur eigi alltaf að styðja við bakið á þeim, að það 

sé skylda þeirra, sama hvað. En ef kennari verður uppvís að ofbeldi, líkamlegu eða 

andlegu, ómarkvissri kennslu (sóa tíma nemenda) eða að fara frjálslega með 

námskrána, þá skilja foreldrar ekki af hverju stjórnandi tekur málstað þess sem breytir 

rangt. Það fer illa í foreldra ef ekki er staðið við loforð um að taka á málum barnanna 

þeirra og ef ekki er haft samband eins og talað var um. Það er eins og að hella olíu á eld 

ef kennarar fara í vörn þegar ósáttir eða reiðir foreldar hafa samband og eins ef gert er 

lítið úr foreldrum og ekki er vilji til að viðurkenna ef mistök hafa átt sér stað og biðja 

afsökunar á þeim. Það fer einnig illa í foreldra þegar kennarar gefa í skyn að þeir viti 

alltaf allt best um barnið (McEvan, 2005). 
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Í foreldrahópnum eru einnig foreldrar sem eiga í persónulegum erfiðleikum, bæði 

tilfinningalegum og stundum eyðileggjandi (e. disruptive). Þetta geta verið foreldrar 

sem búa ekki saman og ætlast til að kennarinn taki afstöðu og taki tillit til að ekki má 

hafa samband við hitt foreldrið eða aðeins hafa samband við annað foreldrið, passa upp 

á að upplýsingar fari á báða foreldra og svo framvegis. Stundum er skipulagið á forsjá og 

umgengni foreldra við börn sín svo flókin að kennarinn þarf að útbúa sérstakt eyðublað 

(e. scorecard) þar um, til að hafa yfirsýn yfir það við hvort foreldrið á að hafa samband 

og hjá hvoru foreldranna barnið er hverju sinni. Svo eru það stjórnsömu foreldrarnir 

sem haga sér stundum eins og ofdekrað barn og vilja fá sínu fram sama hvað. Í 

foreldrahópnum eru einnig foreldrar sem kvarta og kveina og kjósa frekar að ráðast á 

fólk en málefni og líkar ekki við neinn, ekki einu sinni sjálfa sig og börnin þeirra standa 

ekki undir væntingum þeirra. Kennarinn fær góðan skerf af svívirðingum frá þessum 

ógeðfelldu og óþægilegu foreldrum þar sem hann á að vera kurteis og hlýr. Í hópnum 

geta jafnframt verið ofbeldisfullir foreldrar sem beita börnin sín ofbeldi af ýmsu tagi, 

það getur verið erfitt að ná í þá og þeir gætu beðið eftir kennaranum í skólanum þegar 

hann mætir. Að síðustu eru það fíklar og andlega veikir foreldrar. Þessi hópur er ekki 

stór en eitt slíkt foreldri getur tekið mikinn tíma, orku og úrræði (McEvan, 2005). 

Það þarf að hafa í huga að foreldrarnir eru mismunandi eins og börnin og mikilvægt 

að reyna að fá alla foreldra til samvinnu því þátttaka foreldra getur skipt sköpum í 

skólaumhverfinu og hefur þátttaka þeirra ávallt verið tengd námsárangri og 

tilfinningaþroska (e. socioemotional development) í leik-og grunnskóla. Foreldrar hafa 

jákvæð áhrif á menntun barna sinna á marga vegu til dæmis með því að mæta á 

almenna fundi í skólanum, foreldrafundi, opin hús og ýmsa aðra viðburði í skólanum 

eins og árshátíðir, kynningar nemenda á verkum sínum og fleira (Pomerantz, Moorman, 

& Litwack, 2007).  

Þrátt fyrir mikilvægi jákvæðs framlags foreldra í skólastarfinu líta kennarar á 

neikvæð afskipti þeirra af skólastarfinu sem óæskilega reynslu (Attanucci, 2004). 

Neikvæð afskipti eiga sér oft stað hjá foreldrum sem koma fram við kennara á með 

stjórnsemi, ógnandi hegðun og hæglætisofríki. Að eiga í samskiptum við foreldra sem 

sýna svo erfiða hegðun getur verið bæði tímafrekt og svekkjandi (e. frustrating) í 

daglegu starfi kennarans (McEvan, 2005). 

Í rannsókn frá árinu 2007 kemur fram að kennarar eru milligöngumenn milli foreldra 

og skóla og þar sem stuðningur foreldra og samfélags við  kennara er lítill þá getur það 

haft mikil áhrif á tilfinningalega örmögnun kennara (Grayson & Alvarez, 2008). 
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Kennarar upplifa oftast neikvæða hegðun foreldra sem munnlega eða skriflega 

ógnun og þá á fundum, símtölum eða bréfum sem nú síðustu ár er yfirleitt í formi 

tölvupósta eða textaskilaboða á samfélagsmiðlum (May, Johnson, Chen, Hutchison, & 

Ricketts, 2010). 

Í könnunum Reykjavíkurborgar kemur fram að samskipti kennara og foreldra ganga 

yfirleitt vel en þó hefur ábendingum fjölgað um að mikil og tíð samskipti geti haft 

truflandi áhrif á nám og kennslu í skólanum og því sá Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar ástæðu til þess að skipa starfshóp til að gera viðmið um samskipti og 

kennara og foreldra sem hver og einn skóli getur svo nýtt sér í gerð sinna eigin viðmiða 

(Steinþórsdóttir, Hassenstein, Thorarensen, Christiansen, & Magnúsdóttir, 2018). 

2.7 Niðurlag 

Hér hefur verið fjallað um í hverju áreitni felst sem kennarar geta orðið fyrir frá 

nemendum og foreldrum og um áhrif hennar á kennara og umhverfi þeirra. Einnig var 

fjallað um helstu ástæður fyrir áreitni, þ.e. hvers vegna þeir verða fyrir henni. 

Áreitni sem kennarar verða fyrir í starfi sínu af hendi nemenda á sér margar 

birtingarmyndir og stundum líkar því sem starfsmenn verða fyrir á öðrum vinnustöðum, 

svo sem uppnefningar, líkamlegt og andlegt ofbeldi, hunsun og útilokun og hún er 

kerfisbundin og endurtekin og framin af einstaklingi eða hópi (Einarsen, 2000). Hún er 

þó ólík að því leyti að það er fullorðinn einstaklingur sem verður fyrir henni af hendi 

barns. Einnig á hún sér yfirleitt stað í aðstæðum þar sem þolandinn kemst ekki 

auðveldlega undan því hún verður oft í kennslustofunni og kennarinn getur ekki alltaf 

farið úr stofunni (Terry, 1998). 

Áreitnin hefur ekki aðeins áhrif á líðan kennarans heldur sýna rannsóknir að hún 

hefur einnig áhrif á á nám nemendanna sem verða vitni að henni sem og allt náms- og 

kennsluferlið í skólastofunni jafnt og tengsl kennarans við aðra einstaklinga í 

samfélaginu (Wet, 2010). 

Ástæður fyrir áreitninni geta verið margvíslegar, svo sem hegðunarvandkvæði 

nemenda, erfiðar fjölskylduaðstæður, sérþarfir, valdabarátta milli kennara og nemenda 

og það að kennarinn er fulltrúi stofnunarinnar og valdsins sem í henni felst (Kauppi & 

Pörhölä, 2012). 

Það virðist skipta miklu máli fyrir líðan kennara að segja frá reynslu sinni af áreitni 

(Tϋrkϋm, 2011) en það eru hins vegar ekki til margar rannsóknir um það. 
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Foreldrar geta einnig verið áreitnir í garð kennarans og geta ýmsar ástæður legið þar 

að baki. McEvan (2005) nefnir meðal annars að hraðinn í þjóðfélaginu sé svo mikill að 

það hafi áhrif á samskipti foreldra og kennara, foreldrarnir eru oft illa upplagðir, 

stressaðir og þreyttir og þar af leiðandi verr í stakk búnir til að takast á við vandamál 

barnanna sinna. Foreldrar geta líka átt í ýmsum persónulegum erfiðleikum sjálfir sem 

hafa áhrif á samskipti þeirra við kennarana.  

Starfsumhverfi kennara hefur einnig áhrif á starfsánægju kennara. Þar sem tengsl 

við samstarfsfólk, forystuhæfileikar stjórnenda og skólamenningin er í lagi líður 

kennurum vel (Johnson, Kraft, & P., 2011). En kennarar geta upplifað kulnun í starfi þar 

sem miklar kröfur eru gerðar en lítið er um úrræði, vandamál nemenda eru langvinn og 

stuðning skortir (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006), (Evers, Tomic, & Brouwers, 

2004). 
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3 Aðferð 

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlega aðferðafræði. Eigindlegar rannsóknir eru 

regnhlífarhugtak sem nær yfir margar leiðir til að öðlast dýpri skilning á því hvernig og 

hversvegna fólk bregst við ákveðnum aðstæðum og/eða málefnum og byggja á 

athugunum eða viðtölum við einstaklinga eða hópa (Lichtman, 2013).  

Eigindleg aðferðafræði felur í sér einskonar ramma sem er notaður til að halda utan 

um hvernig rannsakandi safnar, skipuleggur og túlkar upplýsingar fengnar frá fólki. Í 

þeim felast viðtöl og athuganir á fólki í sínum eðlilegu aðstæðum, félagslegum 

aðstæðum sem og netrænum (Lichtman, 2013).  

Tekin voru viðtöl við tíu starfandi kennara en viðtölum er oft skipt á þrjá vegu; 

stöðluð viðtöl, hálfopin viðtöl og opin viðtöl. Viðtölin í þessari rannsókn voru hálfopin 

en í þeim hefur rannsakandinn sama spurningalista eða viðtalsramma hjá öllum 

þátttakendum en hægt er að breyta spurningum eftir aðstæðum (Braun & Clarke, 

2013). 

3.1 Greining gagna 

Við greiningu gagnanna var þemagreining notuð. Þemagreining er aðferð sem er notuð 

til að bera kennsl á, greina og segja frá mynstri í gögnunum. Þemagreiningin getur 

einnig verið raunsæisaðferð sem skýrir frá reynslu, þýðingu og veruleika þátttakenda, 

en einnig getur hún verið aðferð mótunarhyggju (e. constructionist) sem skoðar á 

hvaða hátt atburðir, veruleiki, merking og reynsla hefur áhrif á umræðuna í 

samfélaginu. Þess vegna getur þemagreining verið aðferð sem bæði endurspeglar 

veruleikann og kafar dýpra undir yfirborð hans (Braun & Clarke, 2006). Þessi aðferð 

varð fyrir valinu því vonast er til að þátttakendur skýri frá reynslu sinni, hvaða áhrif hún 

hefur haft á þá og og á umræðuna í samfélaginu. 

Þemagreiningin felur í sér að eftir að viðtölin hafa verið afrituð eru gögnin lesin vel 

og vandlega yfir, jafnvel oft. Á spássíurnar voru skrifaðir kóðar (e. code) á kerfisbundinn 

hátt en kóðar eru áhugaverðir þættir sem einkenna textann þvert á öll gögnin. Þegar 

búið var að kóða öll gögnin voru þeir flokkaðir í möguleg þemu sem urðu þá 

hryggjarstykkið í niðurstöðum rannsóknarinnar ( Braun & Clarke, 2006). 

Viðtölin voru hljóðrituð með sérstökum smáforritum, t.d. Voice memos. Tvö tæki 

voru notuð til upptöku, en annað er til vara. Það kom sér vel því að upptakan á öðru 

tækinu mistókst í einu viðtalinu og þá var gott að hafa aðra upptöku. Að viðtölunum 

loknum voru þau afrituð og stuðst var við afritunarkerfi (Braun & Clarke, 2013) sem 
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kallast réttritunarafritun (e. orthographic transcription). Í því kerfi er gert ráð fyrir að 

viðtölin séu afrituð orðrétt á talmáli og skráðar athugasemdir eins og hlátur, hósti, pása 

og fleira. Vettvangsnótur voru gerðar á vettvangi viðtalanna til stuðnings við greiningu 

gagnanna. Eftir að afritun viðtalanna var lokið voru þau þemagreind (e. thematic 

analysis) og er sú aðferð einnig sótt í smiðju Braun og Clark (2006). Þemagreining er 

aðferð sem er notuð til að bera kennsl á, greina og segja frá mynstri í gögnunum. 

Þemagreiningin getur einnig verið raunsæisaðferð sem skýrir frá reynslu, þýðingu og 

veruleika þátttakenda, en einnig getur hún verið aðferð mótunarhyggju (e. 

constructionist) sem skoðar á hvaða hátt atburðir, veruleiki, merking og reynsla hefur 

áhrif á umræðuna í samfélaginu. Þess vegna getur þemagreining verið aðferð sem bæði 

endurspeglar veruleikann og kafar dýpra undir yfirborð hans (Braun & Clarke, 2006). 

Þessi aðferð varð fyrir valinu því vonast er til að þátttakendur skýri frá reynslu sinni, 

hvaða áhrif hún hefur haft á þá og og á umræðuna í samfélaginu. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru tíu og voru þeir valdir með snjóboltaaðferðinni (e. 

snowball sampling) en hún er heppileg þegar á að skoða þátttakendur sem vilja ekki 

koma fram undir nafni eða erfitt er að ná í. Aðferðin felur í sér að nálgast 

heimildarmenn í gegnum upplýsingar frá öðrum heimildarmönnum og svo koll af kolli 

þangað til úrtak verður nægilega fjölbreytt til að hægt sé að byggja raunhæfar og 

lýsandi niðurstöður á enda ferilsins (Lichtman, 2013). 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með því að haft var samband við 

skólastjórnendur í nokkrum skólum og þeir beðnir um að hafa samband við kennarana 

sína og kanna vilja þeirra til þátttöku í rannsókninni. Flestir þátttakendur komu til á 

þann hátt en einnig var haft samband við kennara sem vitað er til að hafa orðið fyrir 

áreitni og þeir voru einnig beðnir um að benda á fleiri þátttakendur. Þátttakendur komu 

frá skólum á höfuðborgarsvæðinu og Vesturlandi. Þeir eru allir konur, sú yngsta 37 ára 

og sú elsta rúmlega sextug. Kennslureynsla þeirra spannar frá sjö árum til 25 ára. Það er 

enginn karlkyns kennari í hópnum en þeir gáfu ekki færi á sér. Úrtakið er ekki þversnið 

af kennarastéttinni heldur bentu skólastjórar á kennara og einnig var mér bent á aðila 

sem vitað var til að höfðu átt í erfiðleikum í samskiptum við nemendur og foreldra. 

Þversnið af kennarastéttinni hefði kannski fengist ef valið hefði verið tilviljanakennt í 

úrtakið. Niðurstöðurnar gætu hafa orðið aðrar ef úrtakið hefði verið tilviljanakennt og 

hafa verður í huga að þær eru upplifun þátttakenda en ekki staðreyndir sem eiga við 

alla kennararstéttina því ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður úr eigindlegri rannsókn 
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yfir á stærra þýði, í þessu tilviki að yfirfæra niðurstöður þessara tíu kennara á alla 

kennara, en þær gefa vísbendingar um hvernig málum er háttað í sambandi við áreitni 

sem kennarar verða fyrir. 

Þátttakendur komu ekki fram undir réttu nafni og þess var gætt að halda nafnleynd, 

þeir fengu því allir tilbúin nöfn. Þeir voru upplýstir um tilganginn með rannsókninni og 

fullvissaðir um trúnað og að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til þeirra. Þeir skrifuðu 

undir upplýst samþykki og skiluðu því til mín. 

3.3 Leyfi og siðferðileg atriði 

Samkvæmt reglum um persónuvernd (Persónuvernd, 2011) þá er ekki þörf á að leita 

eftir leyfi frá skólastjórum kennara en rannsóknin hefur hins vegar þegar verið tilkynnt 

til stofnunarinnar. 

Því var ekki leitað eftir leyfi hjá skólastjórum í skólum þeirra kennara sem rætt var 

við. Ástæðan fyrir því er að nafn skólans kemur hvergi fram, né nafn kennarans og það 

á ekki að vera hægt að rekja neinar upplýsingar hvorki til skóla né kennara.  

Þegar búið var að velja þátttakendur var haft samband við þá og þeim sent bréf með 

helstu upplýsingum um rannsóknina og tilgang hennar. Þeir voru fullvissaðir um trúnað 

og að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til þeirra. Þeir skrifuðu einnig undir upplýst 

samþykki og skiluðu því til mín (A´Bear, 2014) (Viðauki Á). 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Með því að vanda val á þátttakendum, greina rannsóknargögn um leið og þeim er 

safnað og gæta þess að samræmi sé á milli rannsóknarspurninga og rannsókna er 

réttmæti rannsóknar mikið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir 2013). 

Reynt var eins og framast var unnt að vanda valið á þátttakendum með það í huga að 

þeir geti gefið góðar og gagnlegar upplýsingar um viðfangsefnið og að úrtakið sé eins 

lýsandi fyrir þýðið og mögulegt er með þeirri aðferð sem notuð var til að velja 

þátttakendur (snow-balling). Það var gert með því að ganga úr skugga um að þeir væru 

á ólíkum aldri, með mislanga kennslureynslu og að þeir væru bæði kennarar með 

umsjón og án umsjónar. Stuðst var við viðtalsramma til að fá sömu grunnupplýsingar 

frá viðmælendum en bætt var við aukaspurningum eftir því sem við átti en það var 

eftirsóknarvert að fá mismunandi upplýsingar og reynslusögur frá þátttakendunum og 

fá þannig dýpri skilning á reynslu hvers og eins. 

Eigindlegar rannsóknir hafa oft verið gagnrýndar vegna skorts á áreiðanleika en 

áreiðanleiki felst í því að aðrir rannsakendur geti fylgt upphaflegri rannsóknaraðferð við 
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framkvæmd nýrra athugana og fengið sömu niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir).  

Með því að nota alltaf sömu viðtalsaðferð í öllum viðtölum og rétt og satt sagt frá 

upplifun þátttakendanna er áreiðanleikinn í rannsókninni tryggður. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar en eins og áður 

segir voru tekin viðtöl við tíu kennara og byggja niðurstöðurnar á þeim viðtölum. Þegar 

viðtölin voru þemagreind komu fjögur meginþemu í ljós, þ.e.: 1.Birtingarmynd áreitni í 

starfi kennarans sem samanstendur af undirþemunum áreitnu börnin eru allskonar og 

ástæður fyrir áreitninni, 2. Áreitni nemenda og foreldra hefur langvarandi áhrif á líðan 

kennara með undirþemunum varnarleysi kennara og áhrifin á samnemendur, 3. 

Framkoma og hegðun foreldra hefur áhrif á líðan kennara og 4. Úrræðaleysi í 

skólakerfinu hefur áhrif. 

4.1 Birtingarmynd áreitni í starfi kennara 

Þátttakendur í rannsókninni eru allir sammála um að áreitni megi skipta í andlega og 

líkamlega áreitni. Flestir nefna að andlega áreitnin samanstandi af stanslausum 

truflunum nemenda í kennslustund, þeir hunsa fyrimæli kennara og þykjast ekkert skilja 

og láta sem þeir heyri ekki fyrirmælin. Nemendurnir gera lítið úr kennara sínum, ögra 

honum á neikvæðan hátt, eru með ógnandi tilburði og hlýða almennt ekki. Þeir skipta 

sér af hlutum og atburðum sem koma þeim ekki við og koma með óviðeigandi 

athugasemdir. Þeir taka ekki upp bækur, neita að vinna og neita að svara og gera lítið úr 

kennaranum. Nemendur leyfa sér einnig ljótt orðbragð við kennara sína og eru hortugir. 

Guðrún segir svo frá: 

...bara í síðustu viku var ég kölluð mella, hent í mig heyrnartólum eða þetta 

sífellda kvabb, maður biður þau um að gera eitthvað og þau segja nei og þá er 

maður bara kallaður tussa, þú veist það er svona... 

Andleg áreitni felur jafnframt í sér óþekkt sem beinist að persónu kennarans og er 

ekki almenn óþekkt. Einn þátttakandinn (Fanney) nefnir að það sé áreitni þegar barnið 

er við stjórnvölinn en ekki einhver sjúkdómur eða fötlun, hún telur einnig til andlegar 

áreitni allt það sem nemendur gera þvert ofan í vilja kennara. Annar þátttakandi 

(Guðrún) nefnir að það sé áreitni þegar uppeldi tekur meiri tíma en kennslan. Þriðji 

þátttakandinn (Dagný) telur það andlega áreitni þegar erfið hegðun nemenda er 

bökkuð upp og studd af foreldrum.  

Líkamlega áreitnin felur í sér, að mati þátttakenda, að nemendur lemja, sparka, kýla, 

henda hlutum, hrækja, bíta, rífa í hár bæði kennara og nemenda. Þeir steyta hnefa 

framan í kennarann og eins og Birna orðar það; „börnum er laus höndin jafnvel“. Hún 

segir einnig um áreitnina: 
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Sko það getur náttúrlega verið ansi víðtækt, það getur sko verið bæði slæm 

hegðun og síendurtekin hegðun, það getur haft mjög slæmar afleiðingar líka en 

svo er náttúrlega líka eitthvað sem maður þekkti ekki sjálfur í grunnskóla það er 

bara þetta að börnum er laus höndin jafnvel, þú ert að verja þig, hérna sem mér 

finnst bara langt í frá vera í lagi... 

Nokkrir þátttakendur koma inn á það að áreitni í starfinu tengist ekki 

eingöngu nemendum og foreldrum. Ýmis verkefni, svo sem innleiðing nýrrar 

námskrár og þar með talið nýtt námsmatskerfi og breytingar á Mentor og 

þátttaka í þróunarverkefnum geta leitt til aukins álags. Guðrún túlkar áreitni 

meðal annars á eftirfarandi hátt:  

...getur verið áreiti þessa endalausa ábyrgð sem maður á að taka á öllu og 

mér finnst kannski líka vera svona áreiti í starfinu ef Reykjavíkurborg fær 

einhverja góða hugmynd, setja það í skólana og það fylgir ekkert með, það er 

enginn undirbúningur, þannig að þá er líka orðið áreiti í starfinu að ná þessari 

þróunarvinnu eða þetta nýja verkefni sem á að fara í skólann en svo líka að 

geta alið upp börnin, kennt , skipulagt sig , vera til staðar og allt þetta þannig 

að á endanum finnst mér áreitni svo teyjganlegt hugtak. 

4.1.1. Áreitnu börnin eru allskonar 

Þátttakendur eru ekki allir sammála um hvaða erfið hegðun barna valdi áreiti hjá 

kennurum og hvað það er sem þau eiga sameiginlegt. Margir þeirra nefna þó að flestir 

þeirra nemenda sem áreita bæði kennara og aðra nemendur, séu með einhvers konar 

fötlunargreiningar t.d. einhverfurófsröskun eða aðrar greiningar, svo sem ADHD 

(ofvirkni með athyglisbresti), þrjóskuröskun og aðrar alvarlegar raskanir. Flestir 

þátttakendanna telja að nemendur sem beita áreitni eigi ekki sterkt bakland og 

heimilisaðstæður þeirra séu oft bágbornar. Jóna segir svo frá: 

...en þau eru ekki til dæmis öll með greiningar, þú veist þannig að ég get ekki sagt 

að það sé sameiginlegt, þannig að hérna en þú veist í grunninn þá eru það 

heimilisaðstæðurnar sem að eru, sem þau eiga sameiginlegt, það er einhver 

vöntun það er þú veist eitthvað úrræðaleysi þar og ég meina eins og hjá 

drengnum, einum drengnum hjá mér þá er mamman gjörsamlega buguð, hún 

getur ekki meir. 

Kristín lýsir sýnir nemendum sem áreita á eftirfarandi hátt: 

...öll þessi börn eiga sameiginlegt, hvert og eitt einasta, þau þurfa öll að fá svona 

knús, klapp á kollinn, vingjarnlegt bros, og smá eftirgjöf og sveigjanleika og gefa 

þeim, ég hef tímavakann hjá þeim dáldið mikið sko og eins og ég var að lýsa 

hérna þarf maður að byrja daginn ertu þreyttur, þarftu að kúra, veistu hvað ég 

meina? 

Það er nú reyndar þannig að einn þátttakandinn (Halldóra) vill meina að hennar 

erfiðustu nemendur hafi verið með alvarlegar raskanir og komið frá góðum heimilum og 
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að þessar alvarlegu raskanir séu ástæðan en að foreldrarnir hafi ekki viðurkennt 

vandann fyrr en að nokkrum tíma liðnum, hinir allir nefna heimilisaðstæður og/eða 

veikt bakland sem sameiginlegan þátt hjá nemendum sem áreita og segir Guðrún að 

það sé undantekning ef erfiðir nemendur eigi gott bakland. Þátttakendurnir tala 

aðallega um drengi í þessu samhengi og þeir eru sammála um það séu mun sjaldnar 

stúlkur sem áreita. Þær beita ofbeldi ekki eins mikið og það er erfiðara að sjá hvað þær 

eru að gera. Að sögn þátttakenda eru þær oft lúmskari og skæðari á 

samskiptamiðlunum og þær hunsa frekar samnemendur en að ráðast að þeim 

líkamlega. 

Jóna segir svo frá: 

... það er svo erfitt eins og með stelpurnar, þær eru miklu lúmskari og hérna það 

er erfiðara einhvern veginn,við erum akkúrat núna búnar að vera með svolítil 

vandamál í stelpuhópnum líka hjá okkur... 

4.1.2 Ástæður fyrir áreitninni 

Þátttakendurnir nefna ýmsar ástæður fyrir áreitni nemenda. Flestir nefna að nemendur 

í dag eru vel með á nótunum varðandi réttindi sín en ekki eins um skyldur sínar. Guðrún 

tekur dæmi um þetta: 

...en mér finnst eins og þessir krakkar sem eru orðnir unglingar núna, sem mín 

kynslóð er búin að vera að ala upp og kannski kynslóðin á undan, þetta eru 

kannski börn sem eru hérna búin að fá allt upp í hendurnar, hafa aldrei þurft að 

vinna fyrir neinu, þetta er kynslóð sem er búin að alast upp við það að þeirra 

skoðun skiptir máli en hafa ekki heldur lært að valdi fylgir ábyrgð og að þau 

hérna beri skyldur og svo held ég líka að foreldrar eru ofboðslega uppteknir af 

því að vinna og búa sér til frama eða vera sem sagt í kapphlaupi við að eiga allt 

og það er bara að koma í ljós núna í börnunum sem við erum að fá og hérna eins 

og ég segi ég held að það eigi svolítið upptökin í þessu að .. þetta virðingarleysi... 

Sumir þátttakendanna telja einnig að nemendurnir vilji hafa stjórnina í bekknum og 

hafa námið eftir sínu höfði og taka því illa tiltali kennarans og bregðast þá oft við með 

óviðeigandi hegðun séu þeir beðnir að vinna og neita jafnvel alveg að vinna þó að 

kennararnir reyni að finna námsefni við hæfi og aðlaga það að þörfum nemendanna. 

Jóna lýsir þessu svona: 

...við erum búnar að reyna að vera með aðlagað námsefni en við fáum hann bara 

ekki til þess að vinna, þú veist það er gallinn, við erum búnar að vera að búta niður 

stærðfræðidæmi, við erum komnar með aðrar stærðfræðibækur fyrir hann og 

hann bara neitar að vinna, hann er í litlum stærðfræðihóp, 3-5 í hans 

stærðfræðihóp og hann bara tekur ekki upp blýant eða mætir 30 mínútum of seint 
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þannig að hérna þetta er svolítið svona.. við erum svolítið úrræðalaus gagnvart 

þessu... 

Þátttakendur nefna oft að ástæðan fyrir erfiðleikum í bekkjarstjórnun sé að 

nemendurnir séu mjög stjórnsamir og hafi komist upp með það heima að hafa stjórnina 

og ætli sér svo einnig að hafa stjórnina í bekknum og skólanum og þegar kennararnir 

ætli sér að stýra bekkjarstarfinu sýður upp úr. Inga kemur inn á þetta í sínu viðtali og 

segir að hún hafi komið ný inn í skóla, í bekk sem áður hafði haft marga leiðbeinendur. 

Nemendurnir ætluðu sér að koma eins fram við hana og leiðbeinendurna, sneru út úr 

fyrir henni, neituðu að vinna og gerðu lítið úr henni og þóttust ekkert skilja. Inga vildi 

taka á þessu og boða til funda með nemendum og foreldrum en skólastjórnendur drógu 

úr henni með það. Hún þurfti að ganga mjög hart eftir því að fá stjórnendur með á 

fundina en hún fékk það í gegn. Flestir foreldranna voru svo nokkuð ánægðir með að fá 

upplýsingar um barnið sitt frá skólanum. Hún upplifði þarna að stjórnendur væru ragir 

við að hafa samband við foreldra vegna samskiptavandamála og að það væru í raun 

nemendur og foreldrar sem stjórnuðu skólanum. Inga segir svona frá: 

... og þarna mjög fljótlega upplifði ég ókei það eru nemendur sem stjórna 

skólanum, mjög fljótlega og ég var bara alveg á ég að draga mig í hlé eða nei, við 

getum ekki leyft nemendum að stjórna skólanum og stjórna þú veist öllu 

umhverfinu, þeir voru farnir að stjórna því hvort það ættu að vera próf eða 

verkefni eða ekki, hvort það ætti að læra í tíma eða ekki. 

Það er skemmst frá því að segja að Inga kláraði ekki veturinn í þessum skóla því hún gat 

ekki unnið við þessar aðstæður, þar sem hún fékk ekki stuðning stjórnenda til að taka á 

erfiðleikunum í hópnum sínum. 

Nokkrir þátttakendanna nefna að mikið sé um börn af erlendu bergi brotin í öllum 

bekkjum. Þau og foreldrar þeirra tala litla sem enga íslensku og það veldur oft 

erfiðleikum í samskiptum og einnig að þessir nemendur komi úr ólíkum 

menningarheimum jafnvel þar sem kvenfyrirlitning er mikil og því taki þeir ekki 

leiðbeiningum frá kvenkyns kennurum og stjórnendum. 

Það kemur einnig fram í viðtölunum að nemendahópurinn sé mjög fjölbreyttur og 

að það sé mikið álag á kennarana að finna viðfangsefni og námsefni sem hentar þessum 

fjölbreytta hópi. Kristín lýsir nemendahópnum sínum á þennan hátt: 

Og þeir eru ADHD (hlær), það er alveg svona helmingur af bekknum sem eru svona 

venjulegir nemendur og svo er svona kannski tuttugu og fimm prósent sem eru 

svona grensufólk, þarf að hafa svolítið fyrir að kenna og á þann hátt erfið en 

fjórðungurinn er bara ekki kennslutækur. 
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Kristín bætir við hennar upplifun sé sú að mikið sé um þreytt og vannærð börn  og að 

það sé mjög oft ástæðan fyrir erfiðri hegðun nemenda í dag. 

4.2 Áreitni nemenda og foreldra hefur langvarandi áhrif á líðan kennara 

Þátttakendurnir eru sammála um að áreitni, hvort sem um er að ræða frá nemendum 

eða foreldrum, hafi áhrif á líðan þeirra bæði í starfinu og í einkalífinu. Fyrst er að nefna 

áhrifin á starfið, kennurunum finnst að nemendur með erfiða hegðun taki of mikinn 

tíma hjá sér. Úrvinnsla erfiðra nemendamála fara oft í forgang á kostnað undirbúnings 

og skipulags. Stundum fara kennslustundir ekki á þann hátt sem búið er að skipuleggja 

vegna nemenda með erfiða hegðun og það getur haft lýjandi áhrif á kennarana.  

Umsjónarkennari á yngsta stigi, Fanney, lýsir þessu á eftirfarandi hátt: 

...í sjálfu sér auðvitað skilar það sér eða það virkar þannig á mann þegar maður er 

með nemendur sem ráða sér illa og vera að eiga við reiða nemendur og og jafnvel 

dónalega sem láta sér ekki segjast þá tekur það á mann, maður verður þreyttur og 

líka bara það að maður kemst ekki áfram með sitt skipulag, það kemur niður á 

kennslunni og öðrum nemendum ef að það er þannig að maður þurfi að vera 

stöðugt að halda einhverjum niðri eða sem sagt að stilla til friðar og þá er það 

náttúrlega bara farið að bitna á öllu, bæði nemendum og og að sjálfsögðu verður 

maður ekki eins glaður með vinnuna sína eftir svoleiðis daga, 

Fanney nefnir einnig að þegar svona ástand verður dregst hún aftur úr með allt skipulag 

og kemst ekki yfir það sem hún hafði ætlað sér í þessari kennslustund eða jafnvel fer 

allt skipulag dagsins úr skorðum. Þetta eitt og sér getur valdið álagi, það að finnast þú 

aldrei getað klárað sem þú ætlaðir. Margir þátttakendanna nefna það að nemendum 

með erfiða hegðun fylgja oft fundir og stundum margir á viku og þegar þeir bætast við 

alla föstu fundina, kennarafundi, teymisfundi, fagfundi og þess háttar verður það til 

þess að þeir ná ekki að sinna undirbúningi fyrir kennsluna og hann situr því oft á 

hakanum eða þá að hann er unnin heima á kvöldin.  

Sumir þátttakenda nefna að þeir eru ragir að takast á við erfiða hegðun nemenda og 

skerast í leikinn þegar þess þarf og það eru bæði kennarar sem hafa lent í líkamlegri 

árás og einnig þeir sem hafa lent í erfiðum málum með foreldra þar sem foreldrar saka 

þá um einelti gagnvart börnum sínum. Stundum finnst þátttakendum nemendur 

ógnandi þó þeir hafi ekki beitt þá líkamlegu ofbeldi en hafa, eins og foreldrarnir, sakað 

þá um einelti gegn sér. Arna sem kennir aðallega á unglingastigi og hefur verið sökuð 

um einelti af nemanda og foreldrum hans lýsir þessu á þennan veg: 

... eftir að hafa setið með foreldrana svona ógnandi og hann, hann er náttúrulega 
stór og mikill þessi drengur og þú veist, ég er bara hálfhrædd við hann og líka sjálf 
hvernig hann er þú veist við samnemendur sína, hann er mjög ógnandi, hann er 
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alveg þarna, já, ég hef alveg hugsað um að hætta og mér finnst bara ekkert gaman 
í vinnunni lengur, þetta var það sem ég elskaði að gera. 

Þarna kemur Arna líka inn á það að sér finnist ekki gaman í vinnunni lengur en það 

kemur fram hjá fleiri kennurum, að eftir að hafa lent í svona erfiðum málum þá langar 

þá ekki í vinnunna og séu hættir að hlakka til að mæta í vinnuna, þeir hafi oft íhugað að 

hætta og tilkynnt sig veika þó þeir hafi ekki verið veikir.  

Þátttakendum verður tíðrætt um að sú hegðun sem þeir verða fyrir frá nemendum 

og stundum foreldrum sé um margt lík skilgreiningum á einelti sem nemendur verða 

fyrir frá öðrum nemendum, til dæmis eru þeir oft hunsaðir af nemendum og útilokaðir 

af þeim með því að nemendur þykjast ekkert skilja og neita að vinna og fara eftir 

fyrirmælum. Það er stundum þannig að hópur nemenda stýrir samskiptum við 

kennarann og aðrir nemendur taka ekki af skarið og eru þá í hlutverki áhorfandans. Inga 

lýsir ástandinu í hópnum sínum á eftirfarandi hátt: 

...en hópurinn var eiginlega sko var eiginlega þrískiptur, það voru þarna krakkar 

sem að voru bara svona normal og voru ekkert ánægð með hvernig hinir létu, 

síðan voru þarna nokkrir útlendingar sem að ætluðu bara ekkert að læra 

íslensku, þau ætluðu að flytja til Póllands, heim til sín aftur þegar þau voru orðin 

sextán ára og svo voru það þarna, hvað eigum við að segja.. bara frekjutúttur 

sem að stjórnuðu og réðu öllu og ætluðu sér að gera það... 

Það virðist vera sem svo að kennarar verði fyrir líkamlegu ofbeldi af hendi nemenda 

sinna, þó að það sé ekki alltaf ætlun nemenda að ráðast að kennaranum sínum og 

meiða hann. Í flestum tilvikum eru það nemendur sem eiga við ýmsar hegðunarraskanir 

sem gera slíkt. Halldóra segir svo frá; „ég var hætt að taka eftir því sjálf, var marin á 

handleggjunum og lærunum, það var sparkað í mig og bara alveg hætt að taka eftir 

þessu. Ég fékk líka líflátshótanir frá þeim og þetta var allskonar“. Á öðrum stað í 

viðtalinu kemur fram að hún hafi þurft að fara á læknastofu þar sem áverkar hennar 

voru metnir og henni var gefið áverkavottorð. Það er ekki eina dæmið því tekið var 

áverkamat hjá Ingu sem varð fyrir því að nemandi réðist að henni með þeim 

afleiðingum að kalla þurfti til sjúkrabíl þar sem hún meiddist svo illa á fæti. Í einu 

viðtalinu kemur fram að ákveðinn hópur kennara í skóla viðkomandi var sendur á 

sjálfsvarnarnámskeið til að læra að takast á við ofbeldi nemenda og fannst þeim 

þátttakanda ekkert eðlilegt við að að vera sendur á slíkt námskeið. Áhrifin sem þetta 

hefur á kennarana eru þannig að það er visst áfall að lenda í ofbeldi. Sumir þátttakenda 

segjast bíta á jaxlinn og halda áfram og reyna að taka einn dag í einu og taka ekki með 

sér það sem gerðist daginn áður inn í næsta dag. 
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Þátttakendurnir eru sammála um að hegðunarerfiðleikar nemenda bitni á öllum 

sem í kringum þá eru; skólafélagarnir og jafnvel starfsandinn í skólanum líði fyrir þá því 

starfsfólkið er oft á tíðum þreytt og bugað. Þátttakendum finnst agamálin taka alltof 

mikinn tíma og að kennslan sé ekki lengur í fyrirrúmi og að suma daga sé ekkert hægt 

að kenna því mestur tíminn fari í taka á málum tengdum hegðun. Guðrún veltir því fyrir 

sér hvort álagið sé orðið svo mikið að það sé ástæðan fyrir því hversu nærri sér 

kennarar taki það þegar nemendur og foreldrar eru erfiðir. Elsa segir að þegar hún sé 

með erfiða nemendur (sem sé nærri undantekningalaust) þá fylgi hún þeim vel eftir, 

hún fer í pásum og frímínútum og fylgist með þeim og tekur þá til sín þegar þeim 

gengur illa. Hún segir að til að ná árangri með hegðun nemenda þurfi mikinn styrk og 

það sé mikið álag. Hún sjálf kiknaði undan álaginu vegna erfiðra nemenda og veiktist og 

var í veikindaleyfi í nokkra mánuði þess vegna. 

Það kom fram í máli margra þátttakenda að stundum hafi þeir verið færðir úr 

hópum sem þeir voru að kenna í, að eigin ósk eða stjórnenda, þegar samskiptin gengu 

ekki vel og/eða eftir uppákomur með nemanda. Stundum er það þannig að kennararar 

óska eftir að tilktekinn nemandi komi ekki inn til sín eða þá að þeir hætti með hóp og 

segir Arna að hún hafi viljað hætta að kenna hópi þar sem nemandi var fyrir og hafði 

ásakað hana um einelti. Henni fannst það erfitt því henni fannst gaman að kenna 

þessum hópi en treysti sér ekki í hópinn þar sem þessi nemandi var fyrir. Hún hafði 

einnig áhyggjur af fyrirhuguðu skólaferðalagi. Hinir nemendurnir skildu ekki af hverju 

hún kenndi þeim ekki áfram þannig að með þeim hætti hafði þetta áhrif á þá. Kristín er 

hins vegar ósátt við ákvörðun sinna stjórnenda um að færa hana úr sínum 

umsjónarbekk vegna samskiptaerfiðleika. Hún hefði viljað fá að kenna hópnum sínum 

áfram. 

Að mati þátttakenda eru í hverjum skóla nemendur sem séu ekki skólatækir og hafi 

mjög mikil áhrif á alla í kringum sig og taki mjög mikið af orku þeirra og tíma. Jóna segir 

t.d. frá nemanda sem kom nýr í hópinn á miðjum vetri. Hún veltir því fyrir sér af hverju 

skólastjórnendur hafi samþykkt hann inn í skólann því vitað var fyrir að hópurinn sem 

hann átti að fara í var mjög erfiður. Þessi nemandi hafði sögu um mikla 

hegðunarerfiðleika. Hann að vísu ræðst ekki á starfsfólkið en gerir það við skólafélaga 

sína. Álagið, sem var mikið fyrir, hefur margfaldast við komu hans og nú er svo komið 

að það sé ekki óalgengt að þær samstarfskonurnar sem kenna hópnum, brotna 

reglulega niður og önnur er búin að segja upp starfi og hin íhugar uppsögn. Hún segir 

það sárast að stjórnendur hlustuðu ekki á þær, kennarana, þegar þær báðust undan því 

að fá hann því erfiðleikarnir fyrir væru svo miklir. 
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Þátttakendurnir upplifa margir mikla andlega og líkamlega þreytu og að þeir eigi 

enga orku eftir þegar þeir koma heim og það hefur áhrif á heimilislífið og þeirra eigin 

börn, að þeir eigi stundum enga orku eftir til að sinna eigin börnum. Þeir eiga oft eftir 

að undirbúa kennsluna heima vegna þess að ekki gafst tími í undirbúninginn á 

vinnutímanum þar sem mikill tími getur farið í ýmsa fundi tengda nemendum aðra en 

kennarafundi, deildarfundi og teymisfundi. Þessir þættir sem hér hafa verið taldir upp, 

ásamt fleiri þáttum, hafa orðið til þess að hluti viðmælandanna hefur þurft að fara í 

veikindafrí í lengri eða skemmri tíma, bæði vegna andlegs álags og svo vegna 

líkamlegrar árásar. 

Þátttakendur nefna ýmsar leiðir til að vinna úr álaginu sem þeir verða fyrir. Þeir 

nefna meðal annars að útivera og hreyfing hreinsi hugann og veiti þeim kraft til að 

takast á við álagið, einn segir að hann gangi alltaf heim úr vinnunni og annar að hann 

gangi mikið á fjöll, enn annar hafnaði sérstöku prógrammi í veikindaleyfinu þar sem 

hann var í miklu prógrammi hjá Ferðafélagi Íslands: 

.... skólastjóri hún bauð mér sálfræðitíma og ég þáði það, ég fór í sálfræðitíma, 

hann var eitthvað að spekúlera hvort ég ætti að fara í sko eitthvert prógramm eða 

eitthvað en það vildi bara svo vel til að ég var í svakalegu prógrammi hjá 

Ferðafélagi Íslands, þar æfði ég mig á því að fara upp á Hvannadalshnjúk svo það 

yrði alveg nóg, ég var í mikilli hreyfingu og ég var ekkert að koðna niður heima en 

ég gæti bara ekki meira. Bara gæti ekki hugsað mér að fara í ... 

Nokkrum þátttakendum finnst gott að geta rætt málin við samstarfsfólkið sitt og sótt 

þangað stuðning, aðrir nefna skólastjórnendur og enn aðrir að þeir geti stundum talað 

út um málin heima við maka sinn. 

4.2.1 Varnarleysi kennara 

Þátttakendum verður nokkuð tíðrætt um áhrif fjölmiðla og að óvægin fjölmiðlaumræða 

geti haft áhrif á hvernig unnið er með mál nemenda og foreldra. Inga upplifði það að 

skólastjórnendur og kennarar væru hræddir við fjölmiðlaumfjöllun og tækju þar af 

leiðandi ekki á agamálum eins og þyrfti að gera. 

Fleiri taka í sama streng og segja jafnframt að það sé alltaf önnur hliðin sem komi 

fram í fjölmiðlunum því kennarar og allt starfsfólk skóla er bundið trúnaði gagnvart 

nemendum og foreldrum og geti þar af leiðandi ekki svarað fyrir sig eða tjáð sig um 

málefni þeirra. Foreldrar geta talað um kennarana og samskipti sín við þá og Arna segir: 

...sko það situr fastast í mér, að bara, eru þau bara einhvers staðar úti í bæ, að ég 

er náttúrulega bundin trúnaði og get ekkert sagt en þau geta bara talað um þetta 

út um allt, að tala illa um mig og og eyðileggja mitt mannorð... 
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Kennararnir geta ekki komið sinni hlið á framfæri og finnst vont að geta ekki varið sig og 

finnst þeir vera berskjaldaðri nú en áður með tilkomu samfélagsmiðla og í tengslum við 

þá aukið aðgengi að fjölmiðlum. Kristín segir; „...ég get sagt þér að ég upplifi kennara 

gjörsamlega varnarlausa stétt, við getum ekki rætt um nein mál undir nafni“. Hún tekur 

þetta sem dæmi þar sem móðir hafði úthúðað henni með nafni á samfélagsmiðlum en 

hún gat ekki svarað fyrir sig. Hún upplifir sig einnig „aleina úti á hinum græna sjó“ í 

þeim erfiðleikum sem hún lenti í og telur að Kennarasambandið og Skóla-og 

frístundasvið hafi ekki lagt sér lið. 

4.2.2. Áhrifin á samnemendur 

Í öllum viðtölunum við þátttakendur kemur fram að áreitni nemenda hefur ekki bara 

áhrif á kennarana heldur hefur hún mikil áhrif á skólafélaga, sem oft vilja hreinlega 

gleymast í öllu atinu varðandi nemendur sem beita áreitni. Flestir þátttakenda nefna að 

oft þarf nemendahópurinn að bíða inn í skólastofu meðan kennarinn er, annað hvort 

inni í stofunni eða frammi á gangi, að sinna einum, og stundum fleiri, nemendum. Oft 

koma upp atvik í frímínútum eða öðrum kennslustundum sem kennarinn  þarf að leysa 

áður en kennslan getur hafist og því bíða hinir nemendurnir á meðan. Fanney lýsir 

þessum aðstæðum sem geta komið upp á eftirfarandi hátt: 

... þá kemur strax upp að þessi tiltekni drengur hann hafði sparkað í einhvern og 

togað í hárið á einhverjum og þá er hann eitthvað í einhverjum ham eftir 

tónmennt, nei eftir dansinn, þannig að þau eru öll komin svoleiðis í hávaðalátum 

eftir ganginum og ég segi þeim að fara inn og það var þarna stúlka sem hann hafði 

togað í hárið sem var fínasta vinkona hans, ég segi bara þið farið inn og gjörið svo 

vel og hagið ykkur á meðan ég tala við þau... 

Stundum er það þannig að áreitni nemenda er það mikil, bæði við nemendur og 

kennara, að skólafélagarnir eru í stöðugum ótta og upplifa ógn. Þeir eru hræddir, 

óöruggir og kvíðnir og líður illa þegar þeir verða vitni að ofbeldi. Nokkrir þátttakendur 

nefna að það hafi þurft að veita þessum nemendum áfallahjálp þegar þeir hafa orðið 

vitni að árásum nemanda á kennara, í einu tilviki rotaðist kennarinn og öðru tilviki þurfti 

að kalla til sjúkrabíl þar sem kennarinn meiddist mjög illa á fæti eftir viðureign við 

nemanda. Það gefur auga leið að þetta hefur áhrif á líðan nemendanna. Jóna segir svo 

frá að nemandi í hópnum sé með allan hópinn í gíslingu bæði á skólatíma og eftir skóla, 

krakkarnir þora ekki út í frímínútur og ekki að leika á skólalóðinni eftir skóla og þeir 

skilja ekki af hverju þessi tiltekni nemandi sé alltaf í skólanum. Jóna segir: 

... þau verða svo pirruð út í mig og samkennarann minn af því að þau upplifa mig 

að ég sé ekki að gera neitt, fær bara alltaf að fara aftur í frímínútur þó að hann 

lemji þau alveg hægri vinstri sko af því að skólinn tekur ekki .. er ekki að taka á 
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þessu máli sko, upplifa þau en við erum að gera allt sem við getum, þannig að við 

upplifum rosalega mikið úrræðaleysi , já það er bara rosalega mikið úrræðaleysi 

fyrir svona nemendur og mér finnst að þó að það sé kannski ekki líkamlegt ofbeldi 

og beinist ekki gegn mér þá beinist það gegn mínum nemendum og hérna þau 

verða alveg rosalega þreytt og sár. Það var einn nemandi sem að snappaði bara 

um daginn á mig, alveg brjálaðist af því að ég væri ekki að gera neitt, það væri ekki 

verið að gera neitt til að koma barninu út úr skólanum og þá verður maður alveg... 

þá fær maður alveg sting í hjartað sko, bara þetta er .. mann langar bara að segja 

veistu hvað við erum að gera, þú veist. 

Þátttakendur nefna einnig að erfitt sé að eiga við vanvirka nemendur sem fást ekki í 

neina vinnu og segja að það sé vont fyrir nemendur að horfa upp á aðra nemendur 

komast upp með að gera ekki neitt og að það hafi smitandi áhrif á hina. Einn 

þátttakenda vill meina að það sé erfitt að halda upp einstaklingsmiðaðri kennslu, sem 

þó er alltaf stefnt að vegna þriggja til fjögurra nemenda sem eru með erfiða hegðun og 

hann kemst ekki til að sinna hinum tuttugu og þremur í hópnum, einstaklingsmiðaða 

námið er því ,,farið út um gluggann“ segir hann. 

Þátttakendur velta fyrir sér hver réttur hinna barnanna sé til að geta verið í 

skólanum örugg og óhult, þeim finnst að stundum sé hann minni en áreitnu barnanna. 

Birna á lokaorðin í kaflanum þar sem hún kemur inn á þetta: 

...en mér finnst þetta kannski ekki bara endilega gagnvart okkur heldur 

samnemendum líka, þessi stöðuga ógn, þú mætir og þú ert ekkert óhulltur í 

skólanum, þú veist þetta á að vera griðastaður, rétt eins og heimilið þitt, 

vinnustaður þar sem allir eiga að vera öruggir og börnunum á að líða vel, 

4.3 Framkoma og hegðun foreldra hefur áhrif á líðan kennara 

Þátttakendur eru sammála því að þegar samskipti við foreldra ganga brösuglega þá 

hefur það áhrif á líðan þeirra. Þegar þeir hafa samband við foreldra vegna 

hegðunarerfiðleika barna þeirra eru fyrstu viðbrögð þeirra oft að fara í vörn fyrir börnin 

sín og þeir eiga erfitt með að trúa einhverju upp á þau og geta ekki viðurkennt ef barnið 

gerir eitthvað af sér. Þegar foreldrarnir bregðast svona við þá gengur oft erfiðlega að 

finna lausnir fyrir börnin og kennararnir finna fyrir álagi við að finna úrræði og lausnir 

sem henta og upplifa stundum að þeir hafi gert allt sem er í þeirra valdi, en foreldrarnir 

geti hafnað þeim úrræðum og lausnum sem kennararnir leggja til og þá verða litlar 

framfarir. Foreldrar geti hafnað því að börnin séu tekin til skoðunar og að fundin séu 

úrræði fyrir þau. Elsa, kennari á miðstigi kemur inn á þetta í sínu viðtali: 

... og það var ekki fyrr en við settumst hér niður síðastliðið vor, þá er krakkinn 

ellefu ára, orðinn tólf ára, þrettán ára á þessu ári, tólf ára, þá var mamman búin að 
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gefast upp, þá sér mamman að það er eitthvað að, hefði hún hlustað þegar hann 

var í öðrum bekk þá væri ástandið hans ekki eins slæmt og það er í dag.  

Þátttakendum finnst þeir oft verða fyrir truflun í kennslustund og þá ekki bara af 

nemendum heldur koma foreldrar stundum og ætlast til þess að kennarinn yfirgefi 

stofuna sína og tali við þá um barnið þeirra frammi á gangi, þeir virða ekki tíma 

kennarans, né hinna barnanna ef út í það er farið. 

Þátttakendum finnst stundum að vegið sé að starfsheiðri þeirra og lítið gert úr starfi 

þeirra þegar foreldrar telja að þeir hafi brugðist á einhvern hátt og séu ekki að vinna 

með barnið þeirra eins og þeir telja að eigi að gera. Þá er oft gripið til funda og yfirleitt 

ganga þeir vel en þátttakendur hafa flestir upplifað að foreldrar missi stjórn á skapi sínu 

og komi með alvarlegar ásakanir á hendur þeim.  

Þátttakendur hafa einnig flestir fengið símtöl heim til sín frá foreldrum sem eru ekki 

í jafnvægi. Hér lýsir Elsa samskiptum sínum við eina móður: 

Við vorum kölluð niður á Bugl og hérna allt í lagi með það, það var búið að vera í 

ferli og ... og hún byrjar strax yfir borðið, og ég sagði að ef við eigum að hafa 

einhver samskipti, eða ef við hugsum um velferð barnsins þá mun ég aldrei geta 

komið til með hafa samskipti við þessa konu og hérna það er bara hérna fyrir 

framan fullan sal af fólki eða bara eins og hún gerði á þessum fundi, ég sagði ég 

kæri mig ekki um að það sé hringt heim til mín og ég ausin svívirðingum heim til 

mín að kvöldi til, ef að við eigum að hugsa um velferð barnsins þá vil ég hafa 

samskipti við föðurinn sem ekkert hafði verið inn í myndinni en ég vil ekki hafa 

samskipti við móðurina. 

Í þessu tilviki náði kennarinn að vinna með föðurnum og málin leystust farsællega fyrir 

þennan nemanda.  

Nokkrir þátttakenda koma inn á það að foreldrar hafi ekki samband við þá þegar 

eitthvað bjátar á heldur hafa oft samband strax við skólastjórann, jafnvel skólaskrifstofu 

sveitarfélagsins og í einu tilviki barst skóla bréf frá Menntamálaráðuneytinu þar sem 

tilkynnt var um kvörtun foreldra yfir því hvernig tekið var á máli nemanda. Á fundum 

sem kennarinn hafði átt áður með foreldrum virtust þeir vera ánægðir með úrlausnina 

en voru það greinilega ekki því þeir höfðu samband við ráðuneytið eins og áður sagði. 

Þarna upplifði kennarinn að foreldrar færu á bak við sig og traustið væri farið. Þeir 

drógu hæfni hans og þekkingu í efa, en hann segist ekki hafa tekið þetta mikið inn á sig 

þar sem hann var öruggur með það sem hann var að gera og fékk stuðning bæði frá 

skólastjórnendum og skólaskrifstofu, en það er samt erfitt að fá illt auga frá 

foreldrunum í búðinni. Það sem honum fannst verst við þetta var að nemandinn fékk 

stuðning að heiman til að taka ekki þátt í skólaverkefnum og hann gerði lítið úr 

kennaranum við samnemendur sína. 
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Í viðtölunum kemur fram að það virðist vera nokkuð algengt að foreldrar fari fljótt í 

vörn fyrir börnin sín og grípi til þess að ásaka kennara barna sinna um einelti þegar illa 

gengur, eineltið segja þeir að felist í því að kennarinn sé alltaf að skipta sér af einhverju 

sem honum komi ekki við, gefi nemandanum ekki séns, geri of miklar kröfur, sé 

ósanngjarn og fleira í þeim dúr. Foreldrar kanna oft ekki málin áður en þeir hafa 

samband og eru ekki alltaf í jafnvægi og Dagný segir svona frá einu símtali sem hún 

fékk: 

... hann hringdi alveg kolvitlaus að ég hefði verið að skilja hann útundan meðan 

bekkurinn var að gera eitthvað skemmtilegt og ég sagði bara að orðbragðið var nú 

bara þannig að hann var ekki hæfur inn í hóp, ég er nú viss um það að þú hefur 

heyrt ýmislegt á þínum kennsluferli, ég get bara ekki ímyndað mér að þú sért 

orðin svona viðkvæm fyrir því sem við þig er sagt, ég horfði alveg á símtólið vegna 

þess að já ég ætla ekki að kyngja því að vera kölluð helvítis tussa af ellefu ára 

gömlu barni, nú þá kom smá hik en svo kom líka smá fliss,... 

Guðrún tekur í sama streng og lýsir einu símtali svona; „og svo hringdi móðirin alveg 

brjáluð í mig og sagði við mig að ég hefði ítrekað verið leiðinleg við hann og lagt hann í 

einelti og sem sagt og að ég væri alltaf að þessu“. 

Þátttakendur eru sammála um að foreldrasamstarfið geti verið erfitt og segir 

Halldóra til dæmis að erfiðasti hluti kennarastarfsins sé foreldrasamstarfið. 

Þátttakendur upplifa miklar kröfur um samskipti frá foreldrum og segir Jóna að 

foreldrar eins nemanda hennar sem sé á einhverfurófi geri kröfu um dagleg samskipti 

þar sem allt er tíundað sem gerðist þann daginn, hvað gekk vel og hvað gekk illa. Það er 

ekki nóg að hún segi hvernig gengi hjá sér heldur þarf hún að leita upplýsinga hjá öllum 

sem komu að nemandanum þann daginn. Það er í verkahring umsjónarkennarans að 

hafa yfirsýn og halda utan um nemanda og oft á tíðum er það hann sem á í öllum 

samskiptum við foreldrana en aðrir kennarar koma upplýsingum til hans og foreldrarnir 

snúa sér yfirleitt fyrst til umsjónarkennarans. Þetta nefna nokkrir þátttakendanna sem 

mikinn álagsþátt og segir Guðrún í sínu viðtali að hún sé svo heppin núna að vera ekki 

umsjónarkennari: 

... ég er bara svo heppin að ég er ekki umsjónarkennari en þarna þegar ég var 

umsjónarkennari þá fór 70% af vinnunnni minni í að bera ábygrgð á nemendum, 

fylgjast með þeim og skoða merkingar og hafa samband heim, 30% fóru í að 

undirbúa mig undir kennslu... 

Og seinna í viðtalinu segir hún: 
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Af því að núna er ég ekki umsjónarkennari og ég hef aldrei náð jafngóðum 

tengslum við nemendur af því að núna fæ ég bara að einblína á nemendurna ég er 

ekki í þessu sambandi heim eða þurfa eitthvað að vera að halda utan um 

mætingar eða einhverjar greiningar eða vandamál eða samskiptaörðugleika, nú er 

ég bara að kynnast þeim og get kennt fagið. 

Elsa, sem er að snúa til baka úr veikindaleyfi og hefur verið í sérkennslu undanfarið 

segir að hún geti ekki hugsað sér að verða umsjónarkennari aftur og hafi beðið sinn 

skólastjóra um láta hana ekki aftur í umsjónarkennslu. 

Eins og áður hefur komið fram upplifa þátttakendur miklar kröfur frá foreldrum en 

jafnframt að þeir séu ekki með sín hlutverk á hreinu. Þeir nefna þar helst að þeim finnist 

að þeir og skólinn eigi að sinna uppeldinu á börnunum og taka sem dæmi heimanámið 

og þá einna helst heimalesturinn, sem er oft á tíðum ekki sinnt. 

Það kemur fyrir að kennarar þurfi að fást við foreldra sem eiga sjálfir í ýmsum vanda 

og tekur Kristín dæmi um það. Móðir drengs ásakaði hana um að hafa sparkað í 

drenginn og kærði hana fyrir barnavernd. Móðirin ásakar Kristínu einnig um að vera 

ofbeldisfullan kennara á foreldrasíðu bekkjarins. Barnavernd kannaði málið og lét það 

niður falla vegna þess að engin rök fundust til að halda áfram með málið. Kristín var 

mjög ósátt og fannst að mannorð sitt væri svert. Kristín segir sjálf svona frá: 

Og sko skólastjórinn minn hún … studdi mig alveg heilshugar, hún sagðist gera sér 

grein fyrir hvað hefði gerst og hún sagði jafnframt að við værum að glíma við konu 

sem er mjög óheil og á við andleg vei … vandamál og veikindi að stríða og það 

gerir enginn neitt sem þessi kona segi, ég segi við hana ég er ekki sátt við það að 

það sé hlaupið upp til handa og fóta í umsjónarbekknum mínum ég sé útmáluð 

sem eitthvað afskræmt einhvers konar skepna við nemendur og það þurfi að 

koma til bekkjarfulltrúa í bekknum mínum til þess að ræða við skólastjórnendur 

um ástandið í bekknum mínum, ég er bara ekki sátt við þetta og ég vildi kæra 

þetta, en ég gerði það ekki, lét málið hafa sinn gang og þá er málinu náttúrulega 

bara lokað hjá barnaverndarnefnd, það fannst engin sök á mig og ég fer fram á 

það að konan biðji mig afsökunar og meðan þetta ferli er í gangi þá gengur 

drengurinn um í skólastofunni og um allan skólann og segir að það eigi að reka mig 

og ég eigi að biðja sig afsökunar og ég gerði ekkert með þetta, konan neitaði að 

skilja drenginn eftir í bekknum hjá mér og sat allar kennslustundir til vors þegar ég 

var að kenna þessum bekk. 

Þátttakendur nefna að það skipti öllu máli við úrlausn erfiðra nemendamála að ná 

foreldrunum í samstarf. Þar sem það tekst myndast traust á milli aðila og oftast nær er 

hægt að finna lausnir og úrræði sem allir eru sáttir við, því eins og kemur fram í 

viðtölunum eru það ekki alltaf nemendurnir sem eru erfiðastir heldur foreldrarnir. 

Nemendur með erfiða hegðun og ýmsa erfiðleika er hægt að vinna með þegar 
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foreldrarnir eru í samstarfi. Dagný tekur dæmi um það og segir að það sé auðveldara að 

vinna úr ofbeldi sem hún verði fyrir þegar foreldrarnir taki á málum heima. Hún segir; 

„núna er drengur sem sparkaði svona illa í mig, mamma hans mætti með hann heim til 

mín til að láta hann biðja mig afsökunar, ég gaf mömmunni alveg tíu rokkstig fyrir það 

sko.“ 

Þátttakendur eru allir sammála um að það sem hafi úrslitaáhrif um hvort árangur 

náist í erfiðum nemendamálum, sé samstarf heimila og skóla. Fyrstu viðbrögð foreldra 

þegar kennarar nefna að eitthvað gæti verið að og þyrfti að skoða betur eru oft þau að 

foreldrar viðurkenna ekki að eitthvað geti verið að og vilja ekki horfast í augu við 

vandann. Þeir vilja stundum skella skuldinni á skólann, að það sé eitthvað í skólanum 

sem veldur vandanum sem börnin þeirra eru í. Stundum mætti jafnvel líkja 

viðbrögðunum við sorgarferli. Þessi viðbrögð geta verið skiljanleg og þegar foreldrar 

viðurkenna vandann og fara í samstarf við skólann næst oft árangur og allt verður miklu 

léttara. 

4.4 Úrræðaleysi í skólakerfinu hefur áhrif 

Að mati þátttakenda eru ekki næg úrræði í skólum til að takast á við erfiða hegðun 

nemenda. Yfirleitt eru bekkir of fjölmennir og nemendur sem eru með lítið þol fyrir 

áreiti eiga oft erfitt með að þola það mikla áreiti sem því fylgir að vera í fjölmennum 

hópum. Það er oft erfitt að finna lausnir sem henta þessum nemendum og segja 

þátttakendur að það helgist af því að það sé ekki nægilegur mannskapur í skólunum og 

að það vanti meiri fagmennsku og þekkingu í skólana. Þeir nefna jafnframt að þeir 

upplifi að þeir sitji einir uppi með nemendur og þurfi að hafa mikið fyrir því að fá 

stuðning og úrræði sem hentar. Fanney segir frá því að hún hafi verið með mjög erfiðan 

bekk og hún hafi ekki fengið neinn stuðning með hann, hvorki stuðningsfulltrúa né 

sérkennslu sem heitið gæti. Hún lenti í ágreiningi við skólastjórann um þetta sem hafði 

þær afleiðingar að samskipti þeirra urðu mjög stirð og hún fékk ekki þann stuðning frá 

skólastjóranum sem hún þurfti. Aðrir þátttakendur nefna að það sé ekki nóg að fá 

stuðningsfulltrúa, það virki stundum eins og plástur og hjálpi tímabundið. Það sem þarf 

er fleira fagfólk og jafnvel tvo kennara inn í hvern hóp. Nokkrir þátttakenda nefna að 

sérkennsla í skólunum sé ekki nægilega mikil og nemendur með sérþarfir fái ekki þá 

þjónustu sem lög gera ráð fyrir. Elsa segir að það þjóni engum tilgangi að vera með 

einstaklingsnámskrá fyrir nemendur þegar enginn er til að fylgja henni eftir. 
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Þátttakendur nefna jafnframt að það sé mjög erfitt að sinna öllum þeim hlutverkum 

sem gerð er krafa um, þeir séu menntaðir grunnskólakennarar en ekki sálfræðingar eða 

hjúkrunarfræðingar. Jóna segir t.d: 

...það er þetta þú veist að það eru settar svo rosalega miklar kröfur á okkur við 

eigum að vera svo mikið þú veist ég er bara lærður grunnskólakennari ég er ekki 

sálfræðingur og hjúkrunarfræðingur þú veist það er sett svo rosalega miklar kröfur 

á okkur eða foreldrar gera það finnst mér... 

Brúarskóli í Reykjavík er eitt þeirra úrræða sem þátttakendur nefna að sé til staðar. Þar 

er hins vegar mjög langur biðlisti og erfitt að koma nemendum að eða fá ráðgjöf frá 

skólanum. Halldóra segir að hún hafi fengið ráðgjöf frá honum vegna nemenda sinna og 

að hún hafi verið góð í sjálfu sér, en aðstaðan í skólanum hennar er allt önnur en í 

Brúarskóla og því hafi gengið erfiðlega að framfylgja ráðgjöfinni. Hún segir: 

...þeir eru með ákveðin kerfi í Brúarskóla til að takast á við svona ofbeldishegðun 

og það þarf sérherbergi fyrir það og sérherbergi eitt og þriðja herbergið fyrir 

annað. Við erum bara ekki með aðstöðuna hér til að takast á við kerfið frá þeim, 

það fundum við. Þeir eru alveg með fínar tillögur en það virkar bara ekki alltaf í 

venjulegum grunnskólum, við erum heldur ekki með mannskap í þetta, bara flott 

sem þeir eru að koma með, flottar tillögur en það bara funkerar ekki í þessum 

skóla. 

Þátttakendur eru sammála um að yfirleitt sé gripið of seint inn í mál nemenda með 

hegðunarraskanir. Foreldrar geta tafið það og/eða hafnað því að unnið sé með börnin 

þeirra og vandinn greindur. Foreldrar geta einnig hafnað allri aðstoð sem hægt er að 

veita barninu í skólanum og þeim úrræðum sem þó eru í boði. Á meðan er allt við það 

sama og kennarinn þarf að takast á við aðstæður sem eru oft mjög erfiðar. Halldóra var 

með tvo mjög erfiða nemendur og það tók um tvö ár að fá foreldrana til að viðurkenna 

að ákveðinn vandi væri til staðar sem þyrfti að greina. Þessi tvö ár var Halldóra meira og 

minna ein með nemendurna þar sem aðrir kennarar í skólanum vísuðu þeim oft til 

hennar. Halldóra upplifði ekki bara álagið við að vera með þessa nemendur heldur átti 

hún að vera gullakista sem allir starfsmenn skólans leituðu til. Í frímínútum og hléum 

fékk hún mikið af spurningum frá starfsmönnum og óskir um ráð hvernig átti að eiga við 

þessa nemendur. Hún hafði skilning á því en fannst það þó stundum tillitsleysi gagnvart 

sér. 

Ein birtingarmynd úrræðaleysisins til að takast á við erfiða hegðun nemenda, að 

mati þátttakenda, er að ekki er nógu fast tekið á nemendum sem beita ofbeldi og það 

hefur ekki nógu miklar afleiðingar fyrir nemendur sem beita ofbeldi. Nemandi sem 

beitir ofbeldi fær yfirleitt tiltal hjá skólastjórnanda og fer svo aftur inn í bekk. Í 

alvarlegustu tilvikunum eru foreldrar kallaðir til og fundað með þeim en svo fara 
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nemendur aftur inn í bekkinn þar sem fyrir eru jafnvel nemendur eða kennari sem hefur 

orðið fyrir ofbeldi nemandans. Það er ekki það að stjórnendur séu ekki sama sinnis en 

úrræðaleysið til að takast á við þetta er það mikið og aðgerðir máttlausar og aftur nefna 

þátttakendur hér að réttur þess sem beitir ofbeldi virðist meiri en þeirra sem fyrir 

ofbeldinu verða.  

Það kemur fram í máli þátttakenda að stjórnendur séu yfirleitt allir af vilja gerðir til 

að leysa mál nemenda með erfiða hegðun en þeir hafa ekki þau úrræði sem þarf og 

skólarnir eru enn ekki búnir að jafna sig fjárhagslega eftir hrunið. Það hafi verið skorið 

niður og starfsfólki fækkað. Það vanti enn fólk til að sinna stuðningi og fleira 

fagmenntað fólk.  

Þátttakendur eru þreyttir og finnst álagið vegna úrræðaleysis mikið. Halldóra lýsir 

líðaninni sem fylgir úrræðaleysinu á eftirfarandi hátt: 

Ég var bara mjög þreytt, mjög þreytt andlega og líkamlega, sérstaklega eftir seinni 

veturinn sko, já þetta er bara þreytandi, og ég er líka svolítið svekkt yfir 

úrræðaleysinu, þetta er kannski ekkert skólanum að kenna, bara kerfinu, af hverju 

eru ekki til úrræði fyrir börn, af hverju þarf að bíða þar til í fjórða bekk eða fimmta, 

eða sjötta .. það er úrræðaleysi. 

4.5 Samantekt 

Þátttakendurnir tíu í rannsókninni eru allir sammála um að áreitni nemenda og foreldra 

er umtalsverð. Þeir hafa allir sögu að segja um andlega áreitni af hendi nemenda eins 

og til dæmis ljótt orðbragð, þeir eru hunsaðir af nemendum og nemendur þykjast 

ekkert skilja og neita að vinna og eru ósamvinnufúsir. Þeir hafa einnig allir lent í 

líkamlegri áreitni misalvarlegri þó, þeir lýsa því að nemendur hafi sparkað í þá, lamið þá, 

hárreitt þá og hent í þá hlutum. Tveir þátttakenda lýstu mjög alvarlegu líkamlegu 

ofbeldi, þar sem annar fékk högg frá nemanda með þeim afleiðingum að hann rotaðist 

og nemandi hrinti hinum sem við það datt og meiddist illa á fæti og var frá vinnu í 

margar vikur. Einn til viðbótar fór til læknis þar sem hann fékk áverkavottorð vegna 

meiðsla sem hann hlaut þegar nemandi lamdi hann. Enn aðrir (þeir eru þrír) sögðu frá 

að það hefði séð á þeim eftir viðureignir þeirra við nemendur. Hér er rétt að ítreka það 

að þátttakendur voru valdir í rannsóknina með tilliti til þess að þeir hafa reynslu af 

erfiðri hegðun nemenda og ekki er hægt að fullyrða um að þetta sé dæmigert. 

Þátttakendur eru jafnframt sammála um að nemendur sem beita hegðun sem 

flokkast undir áreitni hafi mikil áhrif á umhverfi sitt. Bekkjarfélagar þeirra eru hræddir 

og óöruggir og upplifa það að kennarinn þeirra hafi ekki tíma fyrir þá þar sem hann er 
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oft frammi á gangi að leysa mál með nemendum á meðan þeir bíða inn í 

kennslustofunni. Þetta hefur einnig áhrif á vinnuandann í skólunum og starfsfólkið 

finnur fyrir miklu álagi. Þátttakendur segja allir að nemendur með erfiða hegðun taki 

mikinn tíma og orku frá þeim og þeir komist oft á tíðum ekkert í að kenna og þar af 

leiðandi geti þeir ekki haldið kennsluáætlunum. Margir fundir, fyrir utan venjubundna 

kennarafundi og deildarfundi, fylgi nemendum með erfiða hegðun; teymisfundir, 

foreldrafundir og samráðsfundir með fagfólki. Það verður oft til þess að þeir komast 

ekki í undirbúning fyrir kennslu og því fer hann fram heima á kvöldin. 

Áhrifin af áreitni nemenda á líðan kennara er ótvíræð. Þeir eru þreyttir, bugaðir, við 

að það brenna út og gleðin í starfinu hefur minnkað. Þeir segjast eiga litla orku eftir 

þegar heim er komið og hefur það áhrif á heimilislíf þeirra. Þeir segjast oft hafa hugsað 

um að hætta að kenna eða skipta um skóla og er einn þátttakandi búinn að segja upp 

starfi sínu. 

Foreldrasamstarf skiptir sköpum hvað varðar að finna úrræði og ná árangri með 

nemendur og þá sérstaklega nemendur með hegðunarerfiðleika. Þátttakendur eru 

sammála um að þar sem foreldrar og skóli eru í samstarfi gengur miklu betur að ná utan 

um hegðun nemenda. Hins vegar gengur hvorki né rekur þegar foreldrar eru ekki 

samstarfsfúsir. Þátttakendur segja að það tefji og jafnvel hindri það að nemendamál fari 

í góðan jarðveg ef foreldrar hafna þeirri aðstoð sem hægt er að veita nemendum.  

Þátttakendum verður tíðrætt um úrræðaleysi í skólunum til að takast á við erfiða 

hegðun nemenda. Þeir segja að það vanti fleira fagfólk og betri aðstöðu í skólana svo að 

viðunandi sé. Tiltæk úrræði eru fá og langir biðlistar í þau, eins og til dæmis BUGL og 

Brúarskóla. Þeim finnst að skólarnir sitji upp með vandann og fái ekki þann stuðning 

sem nauðsynlegur sé.  
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5 Umræður 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður og þær settar í fræðilegt samhengi auk þess 

sem leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla kennara af 

áreitni nemenda og foreldra og hvaða áhrif hefur hún á líðan þeirra?  

Umræðunum verður skipt í undirkaflana: Birtingarmynd áreitni, Áreitni hefur áhrif á 

líðan kennara, Foreldrar og áreitni og að síðustu Úrræðaleysi við að takast á við erfiða 

hegðun nemenda. 

5.1. Birtingarmynd áreitni 

Í öllum viðtölunum við þátttakendur kemur fram að þeir hafi orðið fyrir áreitni 

nemenda af ýmsu tagi og að hún er bæði andleg og líkamleg. Skilgreiningar þeirra á 

áreitni eru meðal annars að nemendur hunsa þá, eru með móðgandi athugasemdir, 

neita að vinna, nota ljótt orðbragð og eru ósvífnir. Þátttakendur segja einnig að 

nemendur lemji, sparki, hrindi og hendi í þá hlutum. Í erlendum rannsóknum má finna 

samhljóm í skilgreiningum þátttakendanna en í þeim má meðal annars sjá að kennarar 

verði fyrir óviðeigandi athugasemdum nemenda og að nemendur eru ósvífnir (Wet, 

2010), kennarar verða fyrir vísvitandi truflun í kennslustundum, ósamvinnuþýðum 

nemendum og hunsun sem og að nemendur henda hlutum í þá (Kauppi & Pörhölä, 

2012; Wet,2010; Garrett, 2014). 

Það kemur fram í máli þátttakenda að áreitnin hafi ekki aðeins áhrif á þá heldur 

smitar hún út frá sér í allan nemendahópinn, bekkjarfélagarnir verða hræddir og 

óöruggir og stundum finnst þeim allt í lagi að taka þátt í áreitninni þar sem þeir upplifa 

oft að það hafi litlar afleiðingar að áreita. Þátttakendur nefna að það sé oft mjög tíma- 

og orkufrekt að sinna nemendum með erfiða hegðun og því sitji aðrir nemendur oft á 

hakanum og þeir komast ekki áfram með skipulagið sitt og lítill tími fari í kennslu. 

Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn Pervin og Turner en hjá þeim kemur fram 

að að áreitni sem kennarar verða fyrir frá nemendum er víðtæk, hún hefur ekki bara 

áhrif á þann sem fyrir henni verður heldur hefur hún einnig áhrif á nám nemendanna 

(Pervin & Turner, 1998).  

Áreitni sem kennarar verða fyrir í starfi er í mörgu lík því gerist á öðrum 

vinnustöðum en það sem er frábrugðið er að það er fullorðinn einstaklingur sem verður 

fyrir henni af hendi barns og þolandinn kemst ekki auðveldlega undan (Terry, 1998) og 

kennarar sem verða fyrir áreitni í kennslustund, verða að halda áfram og klára 

kennslustundina og halda í fagmennsku sína (Garrett, 2014). Guðrún nefnir í sínu viðtali 
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aðstæður líkar þessu og segir að hún hafi verið uppefnd og meðal annars hafi nemandi 

kallað hana mellu og tussu í kennslustund og hent rusli framan í hana. Hún segir að það 

hafi verið mjög erfitt að halda andlitinu gagnvart öðrum nemendum. Hún taldi það 

mjög mikilvægt til að halda virðingu annarra nemenda. Hún segir jafnframt að þetta 

hafi verið mjög erfitt, ekki síst að upplifa að hún hafi verið varnarlaus og ein í þessum 

aðstæðum. Hér má staldra við og spyrja sig hvort kennarastéttin sé orðin meðvirk 

áreitni nemenda og láti hana því yfir sig ganga. Staðan sem kennarinn er í er einnig 

sérstök að því leyti að þar er fullorðinn einstaklingur gagnvart barni og kennarinn getur 

ekki svarað fyrir sig og varið sig eins og þegar jafningjar eiga í hlut. Birna kemur líka inn 

á það og veltir því fyrir sér hvort það að horfa í gegnum fingur sér við ljótt orðbragð sé 

ekki ákveðin meðvirkni. Við sem höfum komið að kennslu þekkjum þetta öll því 

stundum er það mikið í gangi í kennslustundum að við verðum að velja barátturnar sem 

við förum í og oft getum við ekki brugðist við öllu sem kemur upp á. Það má kannski 

einnig velta því fyrir sér hvort þetta sé ákveðin uppgjöf hjá kennurum þar sem þeim 

finnst oft á tíðum erfitt að halda öllum boltum á lofti og verða að forgangsraða hvaða 

málum er mikilvægast að sinna. Jóna tekur undir þetta og spyr sjálfa sig hvort við séum 

að styrkja neikvæða hegðun nemenda þegar við getum ekki brugðist við og höfum ekki 

þau úrræði sem við myndum vilja hafa til að takast á við erfiða hegðun. Erfið hegðun og 

ofbeldi hefur ekki nægar afleiðingar að hennar mati. Nemendur komast því oft upp með 

að beita kennara sína og skólafélaga ofbeldi. Ozkilic & Kartal (2012) komast að áþekkum 

niðurstöðum en hjá þeim kemur fram að kennarar sem upplifa neikvætt andrúmsloft í 

kennslustofunni draga úr væntingum sínum til starfs síns og nemenda. Þessi neikvæðu 

áhrif geta endurspeglast í samskiptum kennarans við nemendur og jafnvel skapað 

aðstæður fyrir áframhaldandi hegðun af þessu tagi (Ozkilic & Kartal, 2012). 

Ástæður fyrir áreitninni eru ýmsar að mati þátttakenda eins og til dæmis 

hegðunarerfiðleikar, (hegðunarraskanir) námserfiðleikar, heimilisaðstæður og 

fötlunargreiningar. Nemendur vilja hafa stjórnina í hópnum og þegar kennarinn tekur 

stjórnina sýður oft upp úr. Þeir segja einnig að nemendum verði tíðrætt um réttindi sín 

og það sé greinilegt að að þeir séu með þau á hreinu, en ekki eins meðvitaðir um 

skyldurnar sem fylgja. Svipaðar niðurstöður má finna í finnskri rannsókn frá 2008-2009 

þar sem hegðunarvandkvæði, fjölskylduástæður og kynþroski eru nefnd sem ástæður 

fyrir áreitni (Kauppi & Pörhölä, 2012). Þetta þarf ekki alltaf að vera neikvætt og það er 

gott ef nemendur þekkja réttindi sín og eru ákveðnir og vilja hafa eitthvað um menntun 

sína að segja og kannski er lýðræðiskennslan í skólunum að skila því, en það er hins 

vegar ekki gott þegar þeir vita ekki hvenær rétt er að gefa eftir og að þeir eru farnir að 
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ganga á rétt annarra. Það er nokkuð forvitnilegt að þátttakendurnir í minni rannsókn 

nefna aldrei að ástæðu áreitninnar mætti rekja til þeirra sjálfra, það er að segja þeirra 

eigin persónu- eða hegðunareinkenna, samskiptahæfni eða uppeldisfræðilegrar færni. 

Það er einnig í samræmi við niðurstöður áðurnefndrar finnskrar rannsóknar en í henni 

kemur fram að það sé sjaldan sem kennarar nefna það sem ástæður áreitninnar 

(Kauppi & Pörhölä, 2012). Það má kannski velta því fyrir sér hvort þetta gefi 

vísbendingar um að þeir setji ekki ástæður fyrir áreitni í samhengi við hegðun 

einstaklinga heldur sjái aðeins það sem kemur utan frá, frá öðrum og beinist að þeim að 

ósekju og hafi þar af leiðandi áhrif á hvernig þeir takast á við áreitnina. 

Allir þátttakendurnir nema einn, nefna erfiðar heimilisaðstæður eða veikt bakland 

sem stærsta sameiginlega þáttinn hjá nemendunum sem beita áreitni. Það sama kemur 

fram í rannsókn Ozkilic & Kartal (2012) að nemendur sem áreita eigi í erfiðleikum í 

fjölskyldu sinni. Þessi eini sem ekki nefnir það vill meina að hegðunarraskanir séu 

stærsti orsakaþátturinn í áreitni sinna erfiðustu nemenda. Hann segir einnig að þeir 

komi frá góðum heimilum en foreldrarnir hafi ekki viljað viðurkenna vanda barna sinna 

og því hafi tekið um tvö ár að fá samþykki þeirra fyrir því að greina vandann. Þá vaknar 

sú spurning hvort heimilisaðstæður eða bakland nemenda sé í lagi þar sem foreldrar 

neita að horfast í augu við að eitthvað geti verið að börnum sínum og á meðan fæst 

ekki sú aðstoð sem þau þyrftu að fá í skólanum, kennarinn er laminn og barinn á 

hverjum degi og skólafélagarnir orðnir hræddir og óöruggir í skólanum.  

Það kemur fram í máli nokkurra þátttakenda að nemendum með annað tungumál 

en íslensku fjölgar í íslenskum skólum. Aðstoðin sem þessir nemendur fá er ekki 

viðunandi og segir Kristín til dæmis að skólarnir eigi bara að redda þessu og Skóla- og 

fjölskyldusvið geri kröfu á skólana að taka við öllum nemendum um leið og þeir koma til 

landsins. Fleiri þátttakendur taka undir þetta og segir Elsa meðal annars að í hennar 

skóla séu nemendur „að væflast“ upp alla skólagönguna án þess að ná tökum á 

íslenskunni og fá ekki heldur stuðning í sínu móðurmáli. Þessir nemendur bætast svo 

við nemendahópinn með ýmsar aðrar sérþarfir og hópurinn er orðinn mjög fjölbreytttur 

og erfitt að koma til móts við alla þannig að þeir fái verkefni við hæfi. Nemendur eru oft 

með of þungt námsefni, eða of létt, og þegar þeir ráða ekki við það skapast oft óreiða í 

kringum þá. Þátttakendur nefna líka skóla án aðgreiningar, sem þeir hafa ekkert á móti, 

en að það hafi ekki fylgt það fjármagn, mannskapur og aðstaða sem þarf til að gera 

þetta vel. Gerð var rannsókn í Kanada árið 2005 og í henni kemur fram að nemendur 

sem áreita sýna minni félagslega hæfni og eru líklegri til að eiga í tjáskiptaerfiðleikum og 

námserfiðleikum og falla úr námi en þeir sem ekki áreita. Einnig glíma þessir nemendur 
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oft við erfiðleika við að stjórna hegðun sinni og eru árásárgjarnir og stundum er 

hegðunin tengd einhvers konar fötlun (Livingstone, 2005).  

Í máli þátttakenda kemur jafnframt fram að flestir þeirra sem áreita kennara og 

skólafélaga eru drengir og veltir Inga því fyrir sér hvort skólinn sé að bregðast 

drengjunum þar sem þeir eru í miklum meirihluta þeirra sem áreita. Stúlkurnar eiga 

einnig í erfiðleikum en þær eru ekki eins árásargjarnar, hvorki við kennara né aðra 

nemendur og það er ekki eins augljóst þegar þær eiga í vandræðum. Jóna segir t.d. að 

það sé vandamál í stelpuhópnum hennar þar sem ein stúlkan ásakar allar hinar um 

einelti. Kennararnir sjá það ekki þrátt fyrir að þeir fylgi hópnum eftir í frímínútum og 

kennslu, en stúlkan upplifir einelti. Þetta er dæmi um mál sem erfitt er að vinna svo allir 

geti vel við unað. 

Það er athyglisvert að þátttakendur ræða mikið um nemendur með ýmsar sérþarfir, 

bæði hvað varðar hegðun og nemendur með námserfiðleika. Úrræðin sem til eru í 

skólanum og þjónustumiðstöðvum og ýmsum öðrum miðast flest við þá.  

5.2 Áreitni nemenda og foreldra hefur áhrif á líðan kennara 

Það er ljóst á máli þátttakendanna tíu að þeir telja allir að áreitni sem þeir verða fyrir 

jafnt frá nemendum og foreldrum hafi áhrif á líðan þeirra. Þeir tala um að þeir séu 

þreyttir, bugaðir og hafi oft íhugað að hætta. Gleðin sem þeir hafa áður fundið í starfinu 

minnkar og nokkrir þeirra minnast á að þeir hafi ekki getað notið jólafría og sumarfría 

sem skyldi vegna atburða og/eða samskiptaerfiðleika við nemendur og foreldra. Það 

kemur fram hjá Örnu að hún hlakki ekki lengur til að mæta í vinnuna og hafi jafnvel 

hringt sig inn veika þegar hún gat ekki hugsað sér að mæta í vinnu. Nokkrir 

þátttakendanna lýsa jafnframt líkamlegum einkennum eins og of háum blóðþrýstingi og 

magasári. Guðrún segir til dæmis að hún sem er ekki einu sinni orðin fertug sé komin á 

lyf vegna blóðþrýstings- og magavandamála, en hún er samt sem áður dugleg að hreyfa 

sig og borða hollt. Í rannsókn Skaalvik og og Skaalvik kemur fram að 

hegðunarvandkvæði og/eða truflandi hegðun nemenda er þekktur þáttur í vinnutengdri 

streitu kennara. Jafnframt er það upplifun kennara að stjórnun á hegðun nemenda taki 

mikinn tíma, áreynslu og orku (Skaalvik, M., & Skaalvik, 2011). Íslensk rannsókn frá 

2005 styður þetta einnig en í henni kemur fram að 32% kennara töldu að aga- og 

hegðunarvandamál valdi mestu álagi í kennslu (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007). 

Stór þáttur kennarastarfsins eru mannleg samskipti og tengsl milli nemenda og 

kennara og þegar þau ganga vel er starfið skemmtilegt og gefandi að mati þátttakenda. 
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Þegar þau ganga ekki sem skyldi segjast þeir stundum finna fyrir ótta við að takast á við 

erfiða hegðun nemenda, þeir upplifa vonleysi og finnst að þeir hjakki alltaf í sama farinu 

þegar illa gengur. Þeir finna einnig fyrir þreytu, bæði andlegri og líkamlegri. Þetta kemur 

einnig fram í erlendum rannsóknum þar sem það kemur meðal annars fram að tengsl 

kennara og nemenda skipti máli í vellíðan kennara (Van Droogenboreck, Spruyt, & 

Vanroelen, 2014) og þegar þessi tengsl eru í hættu upplifa kennarar ótta, áhyggjur, 

vonbrigði, kvíða og spennu ásamt skömm, samviskubiti, eftirsjá, og sektarkennd (Bahia, 

Freire, Amaral, & Estrela, 2013). Undir þetta taka Amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen 

og Gerður Ólína Steinþórsdóttir (2015) en þau segja að í starfi þar sem tengslamyndun 

á sér stað verði starfsmaður oft fyrir langvarandi tilfinningalegu álagi þar sem hann þarf 

að gefa mikið af sér í starfinu.  

Þegar streitan er orðin mikil getur hún valdið kulnun í starfi, en kulnun verður vegna 

langvarandi vinnutengdrar streitu. Tilfinningaleg og líkamleg örmögnun eru stærstu 

þættirnir í kulnun og birtast sem minnkuð orka, krónísk þreyta og tilfinning fyrir að vera 

uppgefin  (Maslach, Jackson, & Leiter, Maslach Burnout Inventory (3rd. ed), 1996). Mikil 

umræða hefur verið um starfsaðstæður kennara upp á síðkastið og reglulega koma 

fréttir af því að sjúkrasjóður Kennarasambands Íslands sé að tæmast vegna aukinna 

langtímaveikinda kennara sem er líklega afleiðing aukins álags á kennara (Guðríður 

Arnarsdóttir, 2017). Tveir af þátttakendunum voru að koma úr langtíma veikindaleyfi 

vegna álags, Elsa lýsir því að hún hafi keyrt á vegg, hún hafi verið flutt á sjúkrahús með 

hjartsláttartruflanir sem kom svo í ljós að mátti rekja til álags og hún segir að það sé 

eftir að hafa verið með mjög erfiðan nemendahóp og þegar samstarfsörðugleikar 

bættust við hafi farið sem fór. Fanney fór í veikindaleyfi, einnig eftir að hafa verið með 

mjög erfiðan nemendahóp og þegar foreldrar ásökuðu hana um að hún réði ekki við 

starfið. Inga var svo í veikindaleyfi í rúma tvo mánuði eftir að nemandi hafði hrint henni 

með þeim afleiðingum að hún meiddist mjög illa á fæti. Arna segir að það hafi komið 

fyrir hjá sér tímabil, eftir að foreldrar og nemandi ásökuðu hana um einelti, að hún hafi 

hringt sig inn veika vegna þess að hún gat ekki hugsað sér að mæta í vinnu. Það er 

greinilegt af þessu litla úrtaki, að dæmi eru um að kennarar veikist vegna álags í vinnu. 

Þátttakendur nefna að álagið við að vera umsjónarkennari sé mjög mikið. Guðrún 

tekur svo sterkt til orða að hún sé svo heppin þennan veturinn að vera ekki 

umsjónarkennari, hún segir að stjötíu prósent af starfinu, þegar hún er með umsjón, 

fari í annað en kennslu, það eru ýmsir fundir tengdir nemendum, skráningar og 

utanumhald með nemendum og samskipti við foreldra. Hún segist núna ná miklu betra 

sambandi við nemendur sína og njóta þess að kenna sína faggrein. Elsa er sama sinnis.   
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Hún var alltaf umsjónarkennari þangað til hún fór í veikindaleyfið. Nú þegar hún er 

komin úr veikindaleyfinu er hún með sérkennslu í 50% starfi og segist ekki geta hugsað 

sér að fara aftur í umsjónarkennsluna. Halldóra segir að það séu ekki nemendurnir sem 

eru það erfiðasta við umsjónarkennarastarfið heldur kröfurnar að heiman um stanslaus 

samskipti og upplýsingagjöf, að það sé foreldrasamstarfið sem sé að fara með 

umsjónarkennarana. 

Samstarf við foreldra er mikilvægt og skiptir máli í skólagöngu barna og getur haft 

áhrif á námsárangur og Pomerantz, Moorman og Litwack (2007) segja einmitt að 

þátttaka foreldra geti skipt sköpum í skólaumhverfinu og að þátttaka þeirra sé ávallt 

tengd námsárangri og félagsþroska (e.socioemotional development) í leik-og 

grunnskóla. 

En þegar samstarfið gengur ekki sem skyldi getur það haft mikil áhrif á líðan 

kennaranna og ekki síður barnanna sjálfra. Þátttakendurnir eru allir sammála um að 

foreldrasamstarfið geti verið erfitt og hafa flestir lent í atvikum þar sem þeir og 

foreldrar hafi ekki verið sammála um hvernig best sé að takast á við erfiðleika barna, 

þeir segjast kvíða símtölum til ákveðinna foreldra, erfitt sé að hitta þá augliti til auglitis 

til dæmis í búðinni, þeir segja að foreldrar grípi til þess að ásaka kennara um einelti, að 

þeir bregðist ekki við af fagmennsku og ráði ekki við starfið. Þeir nefna að foreldrar 

hringi oft mjög reiðir eftir að barnið þeirra kemur heim og segir frá uppákomum í 

skólanum. Foreldrar eru oft fljótir til að hafa samband við stjórnendur, skólaskrifstofur, 

menntamálaráðuneyti og kæra jafnvel til barnaverndar, oft án þess að hafa samband 

við kennarann fyrst og reyna að leysa málin með þeim. Kristín segir að hún hafi verið 

kærð til barnaverndar og átti hún að hafa sparkað í nemanda. Málinu var hins vegar 

lokað þegar ekki reyndist vera fótur fyrir þessu en móðirin sem kærði sat allar 

kennslustundir hjá henni það sem eftir lifði vetrar. Skólastjórinn taldi að ekki væri hægt 

að gera neitt meira í því máli því það væri vitað að móðirin væri ekki heil heilsu andlega. 

Þessi hópur er ekki stór en eitt slíkt foreldri getur tekið mikinn tíma, orku og úrræði 

(McEvan, 2005). Í þessu máli má spyrja sig hvort það sé ekki móðirin sem beiti 

kennarann áreitni eða jafnvel ofbeldi. 

 Dagný segir frá því að skólastjórinn hafi kallað hana inn til sín eftir að hafa fengið 

bréf frá menntamálaráðuneytinu um að borist hafi athugasemd frá foreldrum sem voru 

ósáttir við hvernig hún hefði staðið að stóru upplestrarkeppninni. Þátttakendur nefna 

einnig að foreldrar hafni stundum þeirri aðstoð og úrræðum sem í boði eru og 

viðurkenna ekki að börnin þeirra gætu átt í vanda. Halldóra segir til dæmis frá því að 

foreldrar neituðu í tvö ár að samþykkja að greining á vanda barna þeirra færi fram og 
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Elsa tekur undir það og tekur sem dæmi að það hafi verið ljóst í upphafi skólagöngu 

ákveðins nemanda að eitthvað væri að en móðirin neitaði alltaf að greining færi fram. 

Þegar nemandinn var kominn í sjöunda bekk fékkst samþykkið, greining fór fram og 

móðirin samþykkti aðstoð fyrir barnið sitt og þá loksins náðist árangur. Af þessu má sjá 

að þegar samstarf foreldra og skóla er erfitt þá hefur það bæði áhrif á líðan kennaranna 

og eins og segir hér að ofan ekki síður barnanna sem um ræðir. Það er athyglisvert í 

umræðunni um samstarf foreldra og kennara að einn þátttakandinn (Elsa) lýsir 

samstarfinu sem baráttu og að um leið og foreldrar finni einhvern ótta eða veikleika hjá 

kennaranum sé baráttan töpuð.   

En það eru ekki bara börnin sem eiga í vandanum og kennararnir sem líða fyrir 

áreitnina, heldur verða skólafélagar einnig fyrir áhrifum og þeir verða oft hræddir og 

kvíðnir og upplifa ógn frá bekkjarfélögum og/eða skólasystkinum. Þeir þora jafnvel ekki 

út í frímínútur eða út að leika eftir skóla þar sem áreitni nemandinn ræður ríkjum. 

Þátttakendur eru hugsi yfir rétti annarra nemenda til að vera óhultir og líða vel í 

skólanum og þeim virðist að réttur þeirra sé minni en réttur þess sem áreitir. Inga segir 

að í skólanum sem hún kenndi í áður hafi ástandið verið orðið þannig að mjög margir 

nemendur hefðu farið í aðra skóla vegna þess að þeim fannst sem margir skólafélagar 

sínir fengju að vaða uppi og lítið væri að gert til að stöðva þá. Wet (2010) kemst að 

svipaðri niðurstöðu og segir hún að áreitnin hafi jafnframt áhrif á náms- og 

kennsluferlið allt í skólastofunni og tengsl kennarans við aðra einstaklinga í 

skólasamfélaginu. 

Eins og áður sagði eru þátttakendur hugsi yfir rétti nemenda til að vera óhultir og 

líða vel í skólanum. Þeir nefna líka rétt starfsmanna, hver er hann? Eigum við sem 

starfsmenn engan rétt, umfram rétt nemendanna sem áreita, til að líða vel í starfinu 

okkar og vera óhultir, bæði líkamlega og andlega? Tveir þátttakenda (sem vinna 

reyndar í sama skóla) segja frá því að hluti starfsfólks skólans hafi verið sendur á 

sjálfsvarnarnámskeið í upphafi árs. Það var gert til að þeir gætu lært að takast á við 

erfiða hegðun nemenda í skólanum. Þeim fannst námskeiðið ágætt sem slíkt en 

vörpuðu fram þeirri spurningu hvort það sé eðlilegt að það þurfi að senda starfsfólk í 

grunnskóla á sjálfsvarnarnámskeið. 

Þátttakendur voru sammála um að ein birtingarmynd áreitninnar sem þeir verða 

fyrir er að þeir upplifa sig varnarlausa og berskjaldaða gagnvart umræðu bæði í 

samfélaginu og fjölmiðlum. Foreldrar fara stundum mikinn í að ræða kennara barna 

sinna og samskipti við þá en kennararnir sem eru bundnir trúnaði geta ekki tjáð sig 

opinberlega og komið sinni hlið á framfæri. Tveir þátttakendanna hafa verið teknir fyrir 
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af foreldrum á samfélagsmiðlum, þar sem þeir eru nafngreindir. Það finnst þeim erfitt 

og hefðu viljað geta svarað fyrir sig. Fleiri nefna að starfsfólk skóla hefur áhyggjur af því 

að lenda á forsíðum blaðanna og það hefur áhrif á hvaða ákvarðanir eru teknar og 

unnið með nemendamál og foreldrar jafnvel hóta að fara í blöðin séu þeir ekki sáttir við 

úrvinnslu mála. Þrír kennarar við Breiðholtsskóla koma inn á þetta í viðtali við 

Fréttablaðið (Garðar Örn Úlfarsson, 2018). Þær segja að að flestir kennarar og 

stjórnendur bogni þegar vegið er að þeim í dagblöðum landsmanna, oft með rökleysu 

og röngum ásökunum. Þeir fara því oft í önnur störf til að bjarga eigin heilsu. 

Þátttakendur koma aðeins inn á það í viðtölunum að þeim finnist að foreldrar hafi 

ekki tíma fyrir börnin sín og að það sé hlutverk skólans að ala börnin upp, þeir upplifa 

að ekki megi trufla foreldrana í vinnunni og að margir foreldrar séu svo uppteknir í að 

sinna starfsframanum að þeir hafi ekki tíma fyrir börnin sín og að þeir verði pirraðir og 

reiðir þegar skólinn hefur samband. Þetta kemur einnig fram hjá McEvan (2005) en hún 

segir að stór hluti foreldranna hafi ekki tíma til að gera það sem þeim ber og geti alls 

ekki skapað fimmtán mínútna gæðastund á hverjum degi með barni sínu og þeir treysti 

á skólann til grípa boltann. Foreldrarnir vilja að kennararnir sjái um öll vandkvæði 

barnanna sinna í skólanum án þess að trufla þá í vinnunni (McEvan, 2005).  

5.3 Úrræðaleysi til að takast á við erfiða hegðun nemdenda 

Þátttkakendunum verður tíðrætt um úrræðaleysi til að takast á við erfiða hegðun 

nemenda. Þeim finnst skólarnir og skólakerfið, ef út í það er farið, ekki ráða við að 

takast á við þetta. Þeir segja að þeir sitji fund eftir fund út af málefnum ákveðinna 

nemenda en það skili ekki viðunandi árangri. Úrræðin séu fá og langir biðlistar í þau 

sem fyrir eru. Þeir upplifa að þeir sitji einir með vandann að mestu leyti. Ef þeir eru 

heppnir fá þeir stuðningsfulltrúa inn í bekkinn eins og nokkurs konar plástur. En það eitt 

og sér er ekki lausn til lengri tíma og það er jafnvel stundum svo að það fer mikil vinna í 

að segja stuðningsfulltrúunum til.  

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 var skólunum gert að skera niður ýmsa þjónustu 

og hagræða. Nemendum fjölgaði í hópum, stuðningsfulltrúum var fækkað og sérkennsla 

minnkaði. Þátttakendurnir eru sammála um að kerfið sé ekki enn búið að rétta úr 

kútnum og því er staðan eins og hún er í dag. Þetta er meðal annars ástæðan fyrir 

úrræðaleysinu sem þeir tala um. Jafnframt hefur nemendum af erlendu bergi brotnum 

fjölgað mjög og gerð krafa á skólana að taka við þeim án þess að nemendurnir hafi 

fengið nokkra aðlögun áður en þeir koma í skólana. Það er umtalsvert álag að taka við 

nemendum sem ekki tala neina íslensku, í viðbót við aðra nemendur sem þurfa mikla 
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aðstoð. Flestum þátttakendum finnst að það sé ekki nógu vel staðið að þessu og við 

séum ekki að gera nógu vel. Úrræðaleysið sem kennararnir upplifa hefur áhrif á líðan 

þeirra í starfinu og kemur til í upphafi vegna áreitni nemenda og þar sem úrræðin eru 

ekki í samhengi við þær kröfur sem eru gerðar, bæði til kennara og skólanna, þá getur 

það leitt til kulnunar í starfi (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006). 

Það er umhugsunarvert hvað ofbeldi nemenda virðist hafa litlar afleiðingar. Að sögn 

þátttakenda þá fá þeir nemendur sem beita ofbeldi tiltal hjá skólastjóra og stundum er 

fundað með þeim og foreldrum þeirra. Þeir mæta svo í næstu kennslustund eins og 

ekkert sé, þó að þeir hafi beitt bekkjarfélagana eða kennarann ofbeldi. Aðrir nemendur 

eru oft hræddir og þreyttir á framkomu þeirra og þora stundum ekki út í frímínútur af 

ótta við þá, en það breytist ekkert, nemandinn sem beitir ofbeldi kemur alltaf aftur og 

eins og Jóna segir þá upplifa þeir að kennarinn og skólinn geri ekkert.  

Rétt er að spyrja sig hérna hvert er hlutverk skólastjórnenda. Geta þeir 

forgangsraðað á annan hátt t.d. þegar kemur að forföllum stuðningsfulltrúa því almennt 

eru forföll þeirra ekki mönnuð; hafa þeir einhver ráð á því að hafa færri nemendur í 

hópum og jafnvel tvo kennara í hverjum hópi? Geta þeir neitað nemanda með erfiða 

hegðun um skólavist þegar vitað er til þess að í viðkomandi hópi eru fyrir margir 

nemendur með hegðunarerfiðleika? Þess má geta hér að hvorki í lögum um grunnskóla 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008) né í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila í skólasamfélagsins í 

grunnskólum 1040/2011) kemur fram heimild um að skólastjóri geti neitað barni um 

skólavist vegna hegðunarerfiðleika eða annarra erfðileika. 

Þetta eru allt spurningar sem komu fram í viðtölunum og þátttakendur veltu fyrir 

sér. Ef svörin við þessum spurningum væru játandi, þá myndi það auðvelda kennurum 

mikið fyrir og minnka álag á þá. 
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6 Lokaorð 

Markmið með rannsókn minni var að skoða hver er reynsla kennara af áreitni nemenda 

og foreldra og hvaða áhrif hún hefur á líðan þeirra. 

Upphaflega ætlaði ég aðeins að skoða áhrif sem áreitni nemenda hefur á líðan 

kennara en í viðtölunum varð þátttakendum tíðrætt um erfið samskipti við foreldra og 

því bætti ég foreldrunum við í rannsóknarspurninguna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að áreitni nemenda og foreldra 

sé til staðar í grunnskólum. Þátttakendur hafa allir orðið fyrir áreitni af hendi nemenda 

og flestir átt í erfiðum samskiptum við foreldra. Áreitnin hefur áhrif á líðan þeirra, bæði 

í einkalífi og starfi og lýsa margir þeirra einkennum kulnunar í starfi, svo sem þreytu og 

örmögnun, minnkandi gleði og að þeir hugsi um að hætta í starfinu. Þeim finnst álagið 

mikið og erfitt að takast á við vanda nemenda, en margir nemendur virðast eiga í 

miklum hegðunarvanda, hver svo sem ástæðan er. Það er einnig umhugsunarvert 

hversu mikil áhrif erfið samskipti við foreldra hafa á líðan kennarannaa og flestir 

þátttakendur lýsa atvikum þar sem foreldrar sýna óviðeigandi hegðun gagnvart þeim. 

Það virðist einnig nokkuð algengt að nemendur séu áreitnir við kennarana sína og 

hömlulausir í samskiptum við þá og aðra nemendur.  

Nemendur nota oft ljótt orðbragð við kennarana sína, þeir hunsa þá og gera ekki 

það sem þeir eru beðnir um eða ætlast er til að þeir geri. Þeir hafa mjög oft truflandi 

áhrif á þá sem í kringum þá eru og taka mikið pláss. Slík hegðun nemenda hefur áhrif á 

líðan kennara og nefndu þátttakendur að þeir væru oft mjög þreyttir og orkulausir og 

að nemendur með hegðunarvandkvæði taki stundum yfir í kennslustundum og að þeir 

(kennararnir) komist ekki yfir það námsefni sem þeir ætluðu og skipulag þeirra fari í 

vaskinn. Sumir nefndu það líka að gleðin í starfinu væri minni og að þeir hlökkuðu ekki 

lengur til að mæta í vinnuna sína.  

Þátttakendur voru sammála um að þeir hafi oft haft samband við foreldra vegna 

erfiðleika barna þeirra. Flestir foreldrar taka því vel og fagna því þegar kennarar leita 

eftir samstarfi og leita lausna fyrir börnin og í þeim tilvikum er auðveldara að taka á 

þeim málum sem koma upp og stundum finnast lausnir í samstarfi allra aðila. En hins 

vegar er þó nokkuð um að foreldrar bregðist illa við, þeir saki kennarana um einelti og 

að þeir gefi börnunum ekki séns því þeir séu alltaf að hafa samband heim. Einnig geta 

foreldrar hafnað þeim úrræðum og lausnum sem í boði eru og þá sitja málin föst. 

Foreldrarnir eiga sumir það sameiginlegt að hafa misst sig á fundum og í símtölum við 

kennarana og kennararnir upplifa þá ógnandi. 
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Þátttakendur eru með ýmsar hugmyndir um hvað væri til bóta til að auðvelda 

starfið í skólunum. Þeir nefna flestir að farsælast væri að minnka hópana, í litlum 

hópum er minna um áreiti og þar af leiðandi minna um árekstra og minni líkur á að 

einhver missi stjórn á sér. Þeir nefna líka að teymiskennsla sé eftirsóknarverð að því 

leyti að þá eru alltaf tveir kennarar í hverjum hópi, það er árangursríkara að vera með 

tvo kennara og sleppa stuðningsfulltrúunum. Einnig dreifist ábyrgðin þegar tveir 

kennarar eru í hverjum hópi og starfið verður léttara.  

Þátttakendurnir nefna einnig að kennarar eigi að geta fengið handleiðslu, óski þeir 

eftir henni. Hún getur verið frá utanaðkomandi aðila og/eða að sérstakt lausnateymi 

eða áfallateymi, skipað reyndum kennurum, sé starfandi í hverjum skóla, því kennarar 

þurfa aðstoð til að takast á við erfið mál og þeir eiga ekki að upplifa að þeir standi einir í 

erfiðleikum. 

Að mati þátttakenda þarf að vera hægt að bregðast fyrr við agavandamálum og 

kippa nemendum út úr aðstæðum og jafnvel í sérstakt úrræði í skólanum þar sem 

nemandinn þyrfti svo að vinna sig aftur inn í bekkinn, og ofbeldi verður að hafa 

afleiðingar. Þeim finnst jafnframt að það þurfi fleira fagfólk í skólana, til dæmis einhvers 

konar unglingaráðgjafa sem er aðili sem nemendur geta leitað til og er talsmaður 

þeirra. Reykjavíkurborg er að setja hegðunarráðgjafa inn í skólana (einn í hverju hverfi) 

og verður forvitnilegt að fylgjast með hvernig það gengur. 

Nokkrir þátttakendur nefna uppbyggingarstefnuna Uppeldi til ábyrgðar og segja að 

hún skili árangri í þeim skólum sem vinna samkvæmt henni. Þeir nefna einnig að það sé 

mikilvægt að skólastjórnendur fylgist vel með líðan starfsfólksins síns og styðji við það. 

Jafnframt er mikilvægt að þeir reyni að manna forföll stuðningsfulltrúa og láti það ekki 

sitja á hakanum eins og stundum vill verða. 

Samvinna og samstarf við foreldra er þátttakendum hugleikin og það kemur fram í 

viðtölunum að það skipti miklu máli og spurning um hvernig hægt sé að virkja foreldra 

betur, til dæmis að sækja fræðslufundi í skólanum. Einn þátttakandinn nefnir að í 

Reykjanesbæ hafi sú leið verið farin að borga foreldrum fyrir að mæta á 

foreldrafærninámskeið. Annar þátttakandi nefnir að nemendur verði að læra að bera 

virðingu fyrir hverjir öðrum frá upphafi skólagöngu og að leggja áherslu á virðingu, 

vináttu og umhyggju í öllu skólastarfinu.  

Fréttir af bágri stöðu sjúkrasjóðs Kennarasamband Íslands koma mér  ekki á óvart 

eftir að hafa tekið viðtöl við þessa tíu kennara, því flestir lýsa því að þeir hafi oft hugsað 

um að skipta um starfsvettvang vegna álags og af þessum tíu voru tveir nýkomnir úr 

löngu veikindaleyfi sem mátti rekja til álags og einn til viðbótar var frá vinnu í nokkrar 



56 

vikur vegna árásar sem hann varð fyrir frá nemanda. Nokkrir nefna að þeir hafi oft 

hugsað um að hætta og einn var búinn að segja upp. 

Við gerð þessarar rannsóknar vöknuðu fleiri spurningar en svarað er hér og væri 

forvitnilegt að skoða áreitni í víðara samhengi því þátttakendur komu inn á að þeir 

upplifðu áreitni, ekki bara sem erfið samskipti við nemendur og foreldra, heldur er 

starfsumhverfið á margan hátt erfitt. Það er mikið álag, finnst þeim, í sambandi við nýja 

aðalnámskrá og nýtt námsmat. Það er gerð krafa á kennara að þeir fylgi nýjustu tækni 

og taki fyrir málefni líðandi stundar eins og umhverfisvernd, sjálfbærni og kynjafræði en 

það krefst mikils undirbúnings þar sem lítið er til af námsefni og þurfa kennarar að 

útbúa það sjálfir. Einnig nefndu þeir mikla fundarsetu fyrir utan hefðbundna 

kennarafundi, eins og teymisfundi um ákveðna nemendur og þróunarstarf í skólunum. 

Ég held að það sé full þörf á að gera stóra rannsókn sem tekur á öllum þessum 

málefnum og kanna hvaða áhrif þau hafa á líðan og starfsánægju kennara. Rannsóknin 

mín tekur aðeins til tíu kennara og niðurstöðurnar taka mið af því. Þátttakendurnir voru 

valdir með tilliti til þess að þeir hefðu sögu að segja af áreitni af hendi nemenda og mér 

var bent á þá flesta af skólastjórunum þeirra. Einn þátttakandi heyrði af rannsókninni 

og óskaði eftir að fá að vera með. Í viðtölunum komu allir þátttakendur inn á samskipti 

við foreldra og því var rannsóknarspurningunni breytt, eftir að öll viðtölin höfðu verið 

tekin. Eins og áður sagði eru niðurstöður þessarar rannsóknar byggðar á viðtölum við 

þessa tíu kennara og þær væru kannski aðrar ef valið hefði verið handahófskennt í 

þýðið og það verið stærra. Það væri því forvitnilegt að gera fjölmennari könnun meðal 

kennara til að athuga áreitni sem þeir verða fyrir í starfi, því það hefur ekki verið 

rannsakað nægilega vel. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi  

Áður en viðtalið hefst: 

Markmið og tilgangur verkefnisins 

Markmið verkefnisins er að skoða hver reynsla kennara er af áreitni nemenda og hvaða 

áhrif hún hefur á líðan þeirra, bæði persónulega og faglega. Það hefur komið í ljós í 

rannsóknum að stærsti þátturinn í kulnun kennara er truflandi og erfið hegðun nemenda. 

Eins og áður hefur komið fram hefur álag á kennara aukist mjög síðustu ár og má rekja 

aukningu á langtímaveikindum kennara til þessa aukna álags (Guðríður, 2017). 

Ég, sem skólastjóri í grunnskóla, hef í störfum mínum orðið vitni að áreitni nemenda og 

foreldra í garð kennara í skólum og einnig hef ég heyrt af slíku hjá mörgum 

samstarfsaðilum í öðrum skólum. Ég hef líka séð hvaða áhrif það hefur á kennara sem 

lenda í slíkum aðstæðum og veit til að kennarar hafa hætt störfum í þeim skólum sem 

þeir starfa eða alfarið hætt kennslu. 

 

Af hverju viðmælandinn er hér í þessu viðtali og af hverju hann var valinn í þessa 

rannsókn 

Ég er að vinna lokaverkefni (M.Ed próf) í HÍ og ég veit til þess að þú hefur lent í þeim 

aðstæðum að nemandi/nemendur hafa sýnt þér óviðgeigandi hegðun og langar mig að 

fá upplýsingar hjá þér um það. 

 

Hvað verður gert við upplýsingarnar? 

Upplýsingarnar eru eingöngu notaðar í þessu verkefni og þeim verður eytt strax að 

loknu verkefninu. Ég gæti þess að halda fullri nafnleynd og það kemur ekki heldur fram 

úr hvaða skóla viðmælendur mínir eru. 

 

Hve langan tíma má gera ráð fyrir að viðtalið taki? 

Það má gera ráð fyrir að viðtalið taki um 45 – 60 mínútur. 

 

Má taka viðtalið upp? 

 

Upphaf viðtals 

Í upphafi viðtals er gott að byrja aðeins á léttu spjalli um hvaðeina til að tengjast 

viðmælandanum - nokkurs konar ísbrjótur – til að skapa traust á milli aðila. 
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Upphafsspurningar eru líka mjög mikilvægar og gott að biðja viðmælandann að segja 

aðeins frá sjálfum sér, aldri, starfsreynslu, segja frá einhverju sem gerðist t.d. í síðustu 

viku, hvernig er að vera kennari við þennan skóla o.s.frv. 

Atriði til umræðu í viðtalinu 

Meginspurningar 

 

Skilgreiningar á áreitni 

Hvað telur þú vera áreitni af hendi 
nemenda? 

 

 

Í hverju felst áreitnin sem þú hefur orðið 
fyrir? 

Hverjar telur þú ástæðurnar fyrir áreitnin 
vera? 

Við hvaða aðstæður verður hún? 

Hvar á hún sér stað? 

 

Hvaða áhrif hefur áreitnin haft á þig? 

 

 

Hverjum hefur þú sagt frá áreitninni? 

 

Stuðningur 

Hvert leitarðu eftir stuðningi? 

Hvaða stuðning hefurðu fengið? 

Í hverju fólst sá stuðningur? 

Í hverju fólst sá stuðningur? 

Hvað hefðir þú viljað sjá gert? 

 

Stofnunin 

Hvers konar áreitni viðgengst í þínum skóla? 

 

 

Hvaða áhrif hefur áreitnin á  aðra 
nemendur, tengsl þín við nemendurna, 
samstarfsfólk og umhverfið? 

Undirspurningar 

 

 
- líkamlegt 
- andlegt 
- hvað með neiteinelti 

 
 

- sem starfsmann 
- persónulega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- stjórnendum, samstarfsfmönnum, 
vinum, maka? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
- Er það viðurkennt vandamál? 
- Veistu um einhverja aðra? 

 
- Er rætt um það í 

starfsmannahópnum? 
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Hvernig er tekið á málum innan skólans? 

 

 

Hvernig hefðir þú viljað sjá tekið á þeim? 

Hvað er hægt að gera til að bæta ástandið? 

 

Nemendur 

Hvað eiga nemendur sem áreita 
sameiginlegt? 

Hvað er hægt að gera til að fyrirbyggja 
áreitni af hendi nemenda? 

 

 

 
- Er einhver stefna, áætlun? 
- Fara málin í fastan farveg? 
- Fer það eftir því hver á í hlut? 
- Er eftirfylgni? (innan og utan skóla?  

 

 
 

 

- t.d. greiningar, heimilisaðstæður? 

 

Muna: 

 

 Muna eftir að biðja viðmælendur um dæmi. 

 Mikilvægt að nota endurgjöf, þ.e. að spyrja nánar út í e-ð sem mér finnst vanta, 

meiri upplýsingar, og/eða til að dýpka umræðuna (fylla í eyður). 

 

 Mikilvægt að muna eftir að gefa umhugsunartíma og grípa ekki fram í. 

 

 Í lok viðtals að spyrja hvort það sé eitthvað fleira sem viðmælandi vill koma á 

framfæri/eitthvað sem við höfum gleymt að ræða um. 

 

 Muna að þakka fyrir viðtalið. 

 

Eftir viðtal: 

Punkta strax niður, eða taka upp, athugasemdir t.d. varðandi fas, framkomu, líðan 

viðmælanda, lýsa aðstæðum, höfðum við nógu gott næði o.s.frv. 
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Viðauki Á: Samþykki fyrir þátttöku 

Samþykki fyrir þátttöku 

Kæri þátttakandi! 

Ég heiti Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, skólastjóri í Grunnskólanum á Ísafirði. Í vetur er 

ég í námsleyfi og stefni að því á árinu að ljúka M.Ed prófi frá HÍ í stjórnun 

menntastofnana. Í lokaverkefni mínu er ég að skoða hver reynsla kennara er af áreitni 

nemenda og hvaða áhrif hún hefur á líðan þeirra, bæði persónulega og faglega. Það hefur 

komið í ljós í rannsóknum að stærsti þátturinn í kulnun kennara er truflandi og erfið 

hegðun nemenda.  

Í nýrri könnun sem vinnuumhverfisnefnd Kennarasamband Íslands lét gera kemur fram 
að 5% (það eru um 200 manns) félagsmanna KÍ hafa orðið fyrir hótunum á vinnustað og 
eru nemendur gerendur í 50% tilvika í hótunum, nemendur eru gerendur í 95% tilvika í 
líkamlegu ofbeldi og hvað andlegt ofbeldi varðar eru nemendur gerendur í 18% tilvika.  

Ég, sem skólastjóri í grunnskóla, hef í störfum mínum orðið vitni að áreitni nemenda og 

foreldra í garð kennara í skólum og einnig hef ég heyrt af slíku hjá mörgum 

samstarfsaðilum í öðrum skólum. Ég hef líka séð hvaða áhrif það hefur á kennara sem 

lenda í slíkum aðstæðum og veit til að kennarar hafa hætt störfum í þeim skólum þeir 

starfa eða alfarið hætt kennslu. 

Með bréfi þessu leitast ég eftir þátttöku þinni í rannsókn minni á ofangreindum atriðum. 

Ég heiti því að fyllsta trúnaðar sé gætt og geri það með því að raunveruleg nöfn 

þátttakenda, búseta og starfsstöðvar koma hvergi fram. Búið er að tilkynna rannsóknina 

til Persónuverndar. 

Ég mun nota upplýsingarnar sem þú gefur í rannsóknina en eins og áður segir gæta 

nafnleyndar. Þú getur hætt þátttöku hvenær sem er, ef þér snýst hugur. Ef einhverjar 

spurningar vakna getur þú haft samband við mig í netfangið olgavet66@gmail.com. 

Ég vonast til þess að ávinningurinn af þessari rannsókn verði sá að opna augu 

skólayfirvalda, starfsfólks, foreldra og nemenda fyrir áhrifum áreitni á líðan kennara. 

Með kærri kveðju, 

Sveinfríður Olga Veturliðadóttir  

 

 

 

Ég_____________________________________________veiti hér með leyfi mitt til að 

þess að upplýsingar þær sem ég veiti megi Sveinfríður Olga Veturliðadóttir nota í 

lokaverkefni sitt í stjórnun menntastofnana. 
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