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Formáli 

Ég tel gott menntakerfi vera lykilinn að góðri framþróun í hverju samfélagi. Lítil ásókn í 
kennaranám, umfjöllun um slæma líðan kennara og aukinn skortur á kennurum voru 

ástæður þess að ég fann mig knúna til að leggja mitt af mörkum. Með grunnmenntun í 

félagsfræði og 10 ára starfsreynslu á leikskólastiginu vildi ég huga að mikilvægasta fólkinu 
fyrir gott menntakerfi, kennurunum. Mig langaði m.a. að leita svara við því hvernig mætti 

sporna gegn kennaraskorti. Markmið mitt með þessu verkefni og því sem ég mun vinna að í 

framhaldi af því er að bæta íslenskt samfélag. Mín leið er að bæta upplifun kennara í starfi til 
að bæta skólasamfélagið og menntakerfi landsins. Þess vegna lít ég svo á að framlag mitt 

með þessu lokaverkefni sé öflun þekkingar fyrir betri heim.  

Markmið mín og skýr sýn urðu ekki til í tómarúmi. Kjarni þess þekkingasviðs sem ég byggi 

verkefni mitt á er að annað fólk skiptir máli. Margir hafa komið að því ferli sem meistaranám 
mitt hefur spannað, allt frá þörfinni fyrir að hafa áhrif og til endaloka þessa verkefnis. Mínum 

innsta kjarna, fjölskyldu minni, þakka ég ómælda aðstoð, hvatningu, umburðarlyndi og 

stuðning. Samferðafólki mínu í náminu þakka ég samveruna, innblásturinn og stuðninginn. 
Ég er þakklát fyrir að hafa kynnst jákvæðri sálfræði í tímum Ingibjargar Kaldalóns og ég þakka 

henni fyrir innblásturinn, leiðsögnina og stuðninginn, bæði persónulega, í náminu og við gerð 

þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka Amalíu Björnsdóttur fyrir allan þann ómælda stuðning, 
leiðsögn og aðstoð sem hún hefur veitt mér í gegnum allt verkefnið. Stuðningur beggja 

leiðbeinenda minna var ómetanlegur í gegnum allt ferlið.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 
ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég 

hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni 

eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber 
sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 2. maí 2019 

 

Björg Kristín Ragnarsdóttir 
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Ágrip 

Kennarastarfinu fylgir álag sem getur leitt af sér streitu, kulnun og brotthvarf úr starfi. Í þessu 
meistaraverkefni er skoðað hvað það er sem liggur til grundvallar því að 

grunnskólakennurum líði vel í starfi. Rannsóknin er megindleg og markmiðið var að varpa 

ljósi á velfarnað (e. wellbeing) grunnskólakennara. Rannsóknin byggist á PERMA-
velfarnaðarkenningunni innan jákvæðrar sálfræði, sem er regnhlífarhugtak yfir þær 

kenningar og rannsóknir sem leita svara við því hvað gefur lífi fólks gildi. Með kenningunni er 

velfarnaður skoðaður út frá fimm þáttum: jákvæðum tilfinningum, áhuga og innlifun, 

félagslegum tengslum, tilgangi og árangri. Stuttur kvarði sem metur velfarnað á vinnustöðum 

(e. the workplace PERMA-profiler) var þýddur á íslensku og síðan notaður til að meta 

velfarnað grunnskólakennara. Þátttakendur rannsóknarinnar voru félagsmenn í Félagi 

grunnskólakennara (N = 4847, svarhlutfall 42%). Mælitækið reyndist ágætlega og áreiðanleiki 

niðurstaðna þess var góður en ástæða þykir til að skoða þýðingar tveggja spurninga. 
Mælitækið ætti því að geta gefið raunhæfa mynd af ólíkum þáttum velfarnaðar í starfi. 

Niðurstöður sýndu að velfarnaðarþættirnir mældust með meðaltal yfir 6,5 af 10 og að 

neikvæð upplifun í starfi var minni en jákvæð. Tilgangur fékk hæsta meðaltal 
velfarnaðarþáttanna (M = 8,41). Hlutfallslega flestir kennarar gáfu þeim þætti velfarnaðar 

sem mælir tilgang 8 eða hærra en fæstir gáfu þættinum árangur svo háa einkunn. 
Velfarnaður var mestur í aldursflokknum 60 ára og eldri og hjá þeim sem voru með minnstu 
og mestu starfsreynsluna en lakari meðal 31–40 ára og þeirra sem voru með 5–9 ára 

starfsreynslu. Almenn ánægja var með fagleg tengsl, stuðning skólastjóra og stjórnunarhætti. 
Þær niðurstöður ásamt teymiskennslu tengdust sérstaklega félagslegum tengslum í 
velfarnaði. PERMA-spurningalistann fyrir vinnustaði má nýta í vinnu að bættum velfarnaði 

því hann sýnir hvar er þörf á inngripi og með reglubundinni fyrirlögn hans má kanna hvort 

inngrip hafa tilskilin áhrif.  
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Abstract 

It takes a great deal of tenacity to be a teacher: Wellbeing among Icelandic compulsory-
school teachers 

Because teaching entails extraordinary stress that can cause burnout and reduce retention 

among teachers, this thesis examines foundations for promoting positive work experiences 
for Icelandic compulsory-school teachers. A quantitative study was conducted to illuminate 

teachers’ wellbeing at work based on the five-dimensional positive emotion, engagement, 

relationships, meaning, and achievement (PERMA) model within positive psychology, a field 

geared towards identifying what makes life worth living. The workplace PERMA profiler, a 

short questionnaire measuring wellbeing, was translated from English to Icelandic and 

distributed to assess the wellbeing of 4.847 teachers, all of whom were members of the 

Icelandic Teachers’ Union (response rate = 42%). Since the PERMA profiler demonstrated 

adequate reliability, despite the problematic translation of two questions, it was considered 
to afford realistic results about the five dimensions of work-related wellbeing. Average 

scores for all dimensions exceeded 6,5 out of 10 and indicated that negative experiences at 

work were less than positive. Of all dimensions, meaning achieved the highest score (M = 
8,41), and most teachers earned a score of 8 or more for meaning, whereas accomplishment 

achieved the fewest scores at that level. Teachers older than 60 years demonstrated the 
most wellbeing, whereas ones aged 31–40 years demonstrated the least, while teachers 
with either the least or most work experience demonstrated the most wellbeing, whereas 

ones with 5–9 years of experience demonstrated the least. Teachers indicated being 
generally content with their professional relationships, support from principals, and the 
school administration, which along with team-based teaching were most related to 

relationships of the wellbeing dimensions. Such findings suggest that the PERMA profiler can 

be implemented to promote wellbeing among teachers by indicating areas requiring 
intervention and, with regular use, can measure the effects of those interventions. 
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1 Inngangur  

Í rannsókn þessari er varpað ljósi á velfarnað (e. well-being) grunnskólakennara út frá 
svokallaðri PERMA-velfarnaðarkenningu. Kenningin snýst um velfarnað út frá fimm 

meginþáttum, sem eru: jákvæðar tilfinningar, áhugi og innlifun, félagsleg tengsl, tilgangur og 

árangur. Nánar verður gerð grein fyrir henni í sér kafla hér á eftir. Sem liður í rannsókninni 
var nýlegur matskvarði þýddur, staðfærður og lagður fyrir félagsmenn í Félagi 

grunnskólakennara. 

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að kennarastéttin er undir töluverðu álagi í starfi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2015; Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016; Helgi 
Eiríkur Eyjólfsson og Stefán Hrafn Jónsson, 2017). Margir kennarar upplifa streitu og kulnun 

(Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007; Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir 

og Anna Lind Pétursdóttir, 2014). Þar að auki hefur brotthvarf úr starfi verið algengt þar sem 
fjöldi útskrifaðra kennara hefur ýmist ekki störf að námi loknu eða hverfur frá kennslu innan 

nokkurra ára (Helgi Eiríkur Eyjólfsson og Stefán Hrafn Jónsson, 2017; Ríkisendurskoðun, 

2017). Dregið hefur úr aðsókn í kennaranám (Skóla- og frístundaráð, 2017) og miklar líkur 
eru á kennaraskorti ef fram heldur sem horfir (Hagstofa Íslands, 2018; Helgi Eiríkur Eyjólfsson 

og Stefán Hrafn Jónsson, 2017; Ríkisendurskoðun, 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að velfarnaður kennara er oft minni en annarra fagstétta (Johnson 
o.fl., 2005; Grenville-Cleave og Boniwell, 2012; Kidger o.fl., 2015). Kennarar gegna mikilvægu 
hlutverki í skólastarfi og námi nemenda og þess vegna er mikilvægt að hlúa að velfarnaði 

þeirra til að þeir hverfi síður úr starfi. Með því að efla eigin velfarnað geta þeir verið 
nemendum sínum góð fyrirmynd og stuðlað þannig að auknum velfarnaði nemenda (Hoare, 
Bott og Robinson, 2017). Til að kennarar geti blómstrað í starfi er mikilvægt að fræða þá um 

lykilatriði velfarnaðar (Acton og Glasgow, 2015) og stuðla að því að þeir geti eflt velfarnað 

sinn (Grenville-Cleave og Boniwell, 2012). Þannig má hugsanlega vinna gegn brottfalli úr 
kennarastéttinni (Acton og Glasgow, 2015). Í menntun og endurmenntun kennara er bæði 

hægt að veita slíka fræðslu og gefa kennaranemum og útskrifuðum kennurum kost á að efla 

velfarnað sinn. Þannig öðlast þeir verkfæri til að viðhalda velfarnaði í starfi og verða betur í 
stakk búnir til að veita nemendum sínum stuðning (White og Kern, 2018).  

Gott hugarfar og bjartsýni getur dregið úr þunglyndi og kvíða (Seligman, 2011). Andlegur 
velfarnaður getur haft jákvæð áhrif á líkamlega heilsu fólks þar sem heilbrigt hugarfar getur 

veitt gott viðnám við streituvaldandi aðstæður. Langvarandi streita hefur slæm áhrif á 

taugakerfi, hjarta og æðakerfi og ónæmiskerfi líkamans. Ójafnvægi eins kerfis hefur áhrif á 

hin og það getur leitt af sér líkamleg veikindi (Howell, Kern og Lyubomirsky, 2007). Því kemur 

ekki á óvart að skilgreining Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar segir að heilsa sé líkamleg, 
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andleg og félagsleg vellíðan (World Health Organization, e.d.), sem sýnir einnig mikilvægi 

velfarnaðar. Það liggur því í augum uppi að aðstæður kennara og upplifun þeirra af starfinu 
skiptir miklu máli.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að efla skilning á því sem getur stuðlað að bættri 

líðan og velfarnaði grunnskólakennara. Gildi verkefnisins er hagnýtt fyrir skólasamfélagið því 

mælinguna mætti síðan nota til að kanna velfarnað annars starfsfólks í skólum og nýta þá 
vitneskju bæði til samanburðar og til að efla velfarnað meðal starfsfólks grunnskóla á Íslandi.  
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2 Starfsaðstæður kennara og kennaraskortur 

Grunnskólar á Íslandi gegna mikilvægu hlutverki fyrir samfélagið. Í 2. grein laga um 
grunnskóla nr. 91/2008 er fjallað um markmið, og kemur þar fram að hlutverk grunnskóla sé 

meðal annars að efla þroska nemenda og undirbúa þá fyrir þátttöku í síbreytilegu 

lýðræðisþjóðfélagi. Í skólum skal störfum hagað „í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 
nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins“. Þar að auki skal 

skólastarf „leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra“. Grunnskólakennari er lögverndað starfsheiti sem veitt er með 

leyfi mennta- og menningarmálaráðherra og veitir réttindi til kennslu á grunnskólastigi. Til að 

geta notað starfsheitið þarf viðkomandi að hafa uppfyllt skilyrði um viðurkennda menntun til 

kennslu á grunnskólastigi (lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að kennarar gegni lykil- og forystuhlutverki 
í starfi grunnskóla þar sem gæði menntunar og árangur standi og falli með þeim. Þetta er í 

samræmi við umfjöllun fræðimanna; kennarar hafa mikil áhrif á námsárangur nemenda 
sinna (Darling-Hammond, 2000; Hattie, 2003; Rowe, 2003; Samúel Lefever og Inga 

Karlsdóttir, 2010). Jafnframt getur slæm líðan kennara haft neikvæð áhrif á nám nemenda 

(Klusmann, Richter og Lüdtke, 2016). Í aðalnámskrá kemur einnig fram að 
kennarahlutverkinu hafa fylgt auknar kröfur í kjölfar örra breytinga í íslensku samfélagi. Á 

þessu er einnig vakin athygli í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) um 

stöðuna í málefnum kennara meðal aðildarríkjanna (OECD, 2005). Í skýrslunni kemur fram að 
kennarar þurfi nú að sinna einstaklingsmiðuðu námi í fjölbreyttari nemendahópum en áður 

og með breyttum kennsluháttum. Kennarar komi að heildrænni þróun lærdómssamfélags 

innan skólans, auk þess sem þeir eigi að efla tengsl við foreldra og nærsamfélag skólans. 

Ísland er eitt aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna og hafa allir fulltrúar ríkjanna samþykkt að 
vinna að 17 heimsmarkmiðum um sjálfbæra þróun á tímabilinu 2016-2030. Heimsmarkmið 

númer fjögur fjallar um menntun og segir þar að tryggja skuli að allir hafi „jafnan aðgang að 

góðri menntun og tækifæri til náms alla ævi“ (Stjórnarráðið, 2018, bls. 4). Þar að auki segir í 
einu af undirmarkmiðum fjórða markmiðsins að stefnt verði að umtalsverðri fjölgun hæfra 

og menntaðra kennara (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Slík markmið um framboð á 

kennurum eru háleit í ljósi þess að kennaraskortur blasir við á Íslandi (Helgi Eiríkur Eyjólfsson 
og Stefán Hrafn Jónsson, 2017) og í öðrum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna (UNESCO 

Institute for Statistics, 2016). Rannsóknir beggja vegna Atlantshafsins styrkja niðurstöður 

Sameinuðu þjóðanna. Sutcher, Darling-Hammond og Carver-Thomas (2016) hafa t.d. sýnt 
fram á yfirvofandi kennaraskort í Bandaríkjunum. Í Bretlandi hefur einnig verið sýnt fram á 
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yfirvofandi kennaraskort (Department for Education, 2018; Worth, Lazzari og Hillary, 2017). 

Á Norðurlöndum er yfirvofandi skortur á grunnskólakennurum í Noregi (Gunnes, Ekren og 
Steffensen, 2018), Svíþjóð (Sveriges kommuner och landsting, 2018) og í Danmörku, þar sem 

mikill kennaraskortur var á landsvísu árið 2017, en frá 2015 hefur útskrifuðum kennurum 

fjölgað eftir stöðuga fækkun frá árinu 2010 (Kommunernes Landsforening, 2017).  

Ljóst er að háleit markmið grunnskóla fyrir æsku landsins eru í samræmi við mikilvægt 
hlutverk þeirra fyrir samfélagið. Starfsheitið grunnskólakennari er lögverndað og sem 

lykilaðilar í starfi skóla bera þeir mikla ábyrgð. Áhrif grunnskólakennara á menntun eru mikil 

og líðan kennara hefur áhrif á námsárangur nemenda. Í aðgerðum gegn þeim kennaraskorti 
sem blasir við kemur ekki á óvart að miðað sé að því að grunnskólakennarar séu bæði vel 

menntaðir og hæfir. Þannig má tryggja að þeir geti tekist á við þá ábyrgð sem starfi þeirra 

fylgir. 

Álag, streita og kulnun 
Kennarastarfið er eitt þeirra starfa sem eru talin bæði líkamlega og andlega streituvaldandi 

(Johnson o.fl., 2005). Það má aðallega rekja til þess að fólk sem sinnir umönnunarstörfum 
sem fela í sér náin tengsl við fólk er gjarnan undir meira álagi en fólk í öðrum störfum. Á það 

við um fjölmennar stéttir í heilbrigðis-, menntunar- og uppeldisgeiranum, sem heyra að 

mestu undir ríki og sveitarfélög. Fólk í slíkum störfum er líklegra en aðrir til að vera frá vinnu í 
lengri tíma sökum andlegra veikinda (Försäkringskassan, 2014:4). Í ársriti VIRK (2018), sem er 

starfsendurhæfingarsjóður, kemur einmitt fram að kennarar hafa lengi verið einn 

fjölmennasti hópurinn sem leitað hefur aðstoðar VIRK og nefndar hafa verið ástæður eins og 

óraunhæfar kröfur og andlegt álag í starfi.  

Tvö nýleg meistaraverkefni við Háskóla Íslands árið 2018 fjölluðu um streitu og álag 

meðal grunnskólakennara. Niðurstöður þeirra sýndu að álag er mikið (Guðný Björg 

Guðlaugsdóttir, 2018; Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, 2018) og streita sömuleiðis (Guðný 

Guðleif Einarsdóttir, 2018; Ósk Auðunsdóttir, 2018). Erlendar rannsóknir hafa einnig gefið til 

kynna að álag (Higton o.fl., 2017; Worth o.fl., 2017), streita (Antoniou, Polychroni og 

Vlachakis, 2006; Liu og Onwuegbzie, 2012; Herman, Hickmon-Rosa og Reinke, 2018) og 

kulnun séu algeng einkenni hjá þeim sem starfa sem kennarar (Allen og Sims, 2018; Ni og 

Rorrer, 2018).  

Þótt teikn séu á lofti um álag og streitu meðal grunnskólakennara eru niðurstöður 
undanfarinna ára ekki einróma um það. Á árunum 2008-2013 var gerð rannsókn á 

starfsháttum í 20 íslenskum grunnskólum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) og kom þar í ljós í 

umfjöllun um stjórnun og skipulag í þátttökuskólunum að meirihluti svarenda áleit 
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starfsanda síns skóla góðan og almenn ánægja var með stjórnunarhætti (Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014).  

Stjórnendur og starfshættir  
Áhrif streitu og kulnunar hafa verið rannsökuð rækilega af Streiturannsóknarstofnuninni í 

Gautaborg (Institutet för stressmedicin (ISM), e.d.), en helstu rannsóknarsvið hennar eru 
klínískar rannsóknir, vinnutengd streita og áhrif skipulags og stjórnunarhátta fyrirtækja á 

líðan starfsfólks. Rannsakendurnir Hasselberg, Ingibjörg H. Jónsdóttir, Ellbin og Skagert 

(2014) rannsökuðu 100 sænska einstaklinga sem höfðu greinst með kulnun. Í ljós kom að þeir 
streituvaldar sem leiddu til kulnunar voru fleiri en einn og tengdust þeir bæði vinnu og 

einkalífi svarenda. Helstu ástæður streitu í einkalífi voru fjölskylduágreiningur, umönnun 

fjölskyldumeðlims og fjárhagsáhyggjur. Streituvaldar í starfi voru of miklar kröfur, andlegt 
álag og lakir stjórnunarhættir. Vinnutengd streita vó þó þyngra meðal svarenda en streita í 

einkalífi. Helstu ályktanir sem dregnar voru af niðurstöðum rannsóknarinnar voru þær að 

stjórnendur fyrirtækja gætu mjög mikið gert til að fyrirbyggja kulnun.  

Rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007) meðal 
grunnskólakennara sýndi sambærilegar niðurstöður varðandi vægi stjórnenda. Þar kom fram 

að góðir stjórnunarhættir með vel skilgreindum störfum og skýrri hlutverkaskipan, auk 

stuðnings og hvatningar skólastjórnenda, gætu dregið úr hættu á kulnun meðal kennara. 
Skýrsla til starfshóps um nýliðun og bætt starfsumhverfi grunnskólakennara í Reykjavík sýndi 

þar að auki að jafnvel þótt stuðningur stjórnenda hefði ekki verið mikill á fyrsta starfsári 

kennara upplifðu þeir að hann hefði hjálpað þeim mikið (Helgi Eiríkur Eyjólfsson og Stefán 

Hrafn Jónsson, 2017). Niðurstöður TALIS-rannsóknarinnar (e. Teaching and Learning 
International Survey) frá árinu 2013 gáfu svipaða mynd (Ragnar F. Ólafsson, 2014). TALIS-

rannsóknin er samvinnuverkefni OECD-ríkja sem beinir sjónum að námsumhverfi skóla og 
starfsaðstæðum kennara og hefur hún verið framkvæmd tvívegis, 2008 og 2013. Niðurstöður 

sýndu meðal annars að fagleg leiðsögn sem stjórnendur veittu kennurum í formi endurgjafar 

var takmörkuð. En jákvæð áhrif þeirrar endurgjafar birtust í aukinni áhugahvöt kennara, 
starfsánægju og sjálfstrausti í kennslu. Tíðni endurgjafar var mun minni meðal íslenskra 

kennara en í samanburðarlöndum OECD en þó mældist starfsánægja meiri meðal íslenskra 

kennara en annarra.  

Í ljósi þess hve streituvaldandi kennsla getur verið og hve fyrirbyggjandi áhrif stjórnendur 

vinnustaða geta haft er áhugavert að skoða hvaða áhrif starfshættir geta haft á upplifun 

kennara í starfi. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2017) notuðu gögn 

starfsháttarannsóknarinnar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) þar sem þau rannsökuðu 
mögulegan mun á skólaþróun, samskiptum og samvinnu í skólum eftir því hvort þar var 
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bekkjarkennsla eða teymiskennsla. Með bekkjarkennslu er átt við það þegar kennari starfar 

að mestu einn við undirbúning og kennslu en í teymiskennslu starfa tveir eða fleiri kennarar 
saman og deila ábyrgð. Í ljós kom að hærra hlutfall kennara í teymiskennsluskólum taldi sig 

njóta stuðnings skólastjóra, vera óhræddir við að tjá sig um málefni síns skóla og telja góð 

fagleg tengsl vera milli kennara. Ágæti teymiskennslu kom fram í meistaraverkefni Guðnýjar 

Guðleifar Einarsdóttur (2018) sem rannsakaði streitu meðal kennara. Niðurstöður sýndu að 
meirihluta svarenda (77%) þótti teymiskennsla alls ekki eða lítið streituvaldandi.  

Greinilegt er að stjórnendur og starfshættir hafa áhrif á upplifun og öryggi kennara. 

Áhrifamáttur stjórnenda er því ótvíræður þar sem öflugir stjórnunarhættir, andlegur 
stuðningur og hvatning geta haft fyrirbyggjandi áhrif á hættu á kulnun. Í ljósi þess hversu 

alvarleg áhrif kulnun getur haft á fólk er ekki að undra að áhersla hefur verið lögð á að 

fyrirbyggja hana (Hasselberg o.fl., 2014; Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001).  

Greining á kulnun er sjúkdómsgreining sem miðar að því að meta það hversu mikil 
kulnunareinkenni eru í lífi fólks (Maslach o.fl., 2001) eða neikvæð upplifun. Eigi að vinna að 

því að efla einstaklinginn (e. human potential) þarf að víkja frá sjúkdómsgreiningunni, taka 

mið af öðrum ályktunum og spyrja annarra spurninga (Peterson, 2006). Þannig má segja að 
eigi að fyrirbyggja kulnun meðal kennara sé vænlegt að vinna að því á margþættan hátt. Í 

stað þess að taka einungis mið af ályktunum og spurningum um vanlíðan þeirra í starfi væri 

þá einnig tekið mið af því sem snertir vellíðan þeirra og velfarnað í starfi. Þannig mætti einnig 
varpa ljósi á það sem býr að baki jákvæðri upplifun grunnskólakennara. 
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3  Velfarnaður og jákvæð sálfræði 

Í kjölfar umfjöllunar um streitu, kulnun og brotthvarf úr starfi meðal grunnskólakennara er 
áhugavert að kanna hvað býr að baki velfarnaði (e. well-being) þeirra og jákvæðri upplifun í 

starfi. Enska hugtakið well-being hefur verið þýtt á íslensku sem ýmist vellíðan, velferð, 

velfarnaður eða jafnvel hamingja. Hér verður notuð þýðingin velfarnaður. Velfarnað er hægt 
að meta á bæði huglægan og hlutlægan hátt. Með hlutlægu mati er til dæmis átt við tækifæri 

til náms og aðgengi að heilsugæslu en ekki liggur fyrir viðtekin skilgreining á velfarnaði sem 

metinn er á huglægan hátt (e. psychological well-being) og hafa því ólíkar skilgreiningar verið 

settar fram (Butler og Kern, 2016; Dodge, Daly, Huyton og Sanders, 2012). Rannsakendur 

hafa þó í auknum mæli sammælst um að greining á velfarnaði ætti að vera margþætt sökum 

þess hversu margslunginn hann er. Í þeirri skilgreiningu sem hér verður byggt á er litið á 

velfarnað sem eftirsótta og margþætta upplifun einstaklings sem næst með því að farnast vel 

á ýmsum sviðum (Butler og Kern, 2016). 

Velfarnaður er eitt af meginumfjöllunarefnum jákvæðrar sálfræði (e. positive 

psychology). Jákvæð sálfræði er regnhlífarhugtak yfir kenningar og rannsóknir sem leita 
svara við því hvað gefur lífi fólks gildi (Peterson, 2006). Hugtakið jákvæð sálfræði var sett 

fram af Martin E. P. Seligman (1998), þáverandi forseta bandarísku sálfræðisamtakanna. 

Með jákvæðri sálfræði var á ný beint sjónum að „jákvæðum“ viðfangsefnum sálfræðinnar 
sem höfðu þurft að lúta í lægra haldi í kjölfar styrjalda 19. aldar, þegar mikið reið á að hjálpa 

fólki að komast yfir þær hörmungar sem þeim fylgdu. Fræðilegar rætur jákvæðrar sálfræði 

liggja allt aftur til grískrar heimspeki, hindúisma og búddisma, til mannúðarsálfræði Rogers 
og Maslow og fleiri, auk jóga, núvitundar og hugleiðslu (Boniwell, 2012). Með jákvæðri 

sálfræði er leitast við að ná jafnvægi milli styrkleika og veikleika annars vegar og 

uppbyggingar og lækninga hins vegar með það fyrir augum að athygli verði til jafns beint að 

því sem eflir velfarnað fólks og því sem veikir hann (Peterson, 2006). Hin síðari ár hefur 

jákvæð sálfræði þróast á þann hátt að athygli er í auknum mæli beint í jafnara hlutfalli að 

jákvæðum og neikvæðum þáttum í velfarnaði fólks. Í stað þess að líta á hið jákvæða og 

neikvæða sem andstæða póla eru þetta álitnir samhangandi þættir sem saman mynda 

jafnvægi. Þar að auki getur flokkun í annaðhvort jákvæða eða neikvæða þætti ekki alltaf átt 

rétt á sér, þar sem t.d. of mikil bjartsýni getur stundum haft slæmar afleiðingar og hófleg 

svartsýni getur stundum verið af hinu góða (Lomas og Ivtzan, 2016).  
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Viðfangsefni jákvæðrar sálfræði snerta samfélagið í heild og greinast þau í grófum 

dráttum í þrjú svið: 

1. Huglæg upplifun einstaklinga. 

2. Eiginleikar fólks.  

3. Stofnanir samfélagsins.  

Gengið er út frá því að viðfangsefnin þrjú tengist þannig að stofnanir geti stuðlað að því að 

eiginleikar fólks fái notið sín, en það hefur svo áhrif á huglæga upplifun þess. Þó svo að 

gengið sé út frá slíkri tengingu er talið að eiginleikar fólks og huglæg upplifun þess sé ekki 

einungis háð áhrifum stofnana, þar sem einstaklingar geti eflt eiginleika sína og upplifanir án 

íhlutunar þeirra (Peterson, 2006). Sem dæmi gæti vinnustaður sem stofnun miðað að því að 

starfsfólk hans fengi að nýta styrkleika sína og eiginleika í starfi og það síðan valdið því að 

upplifun starfsfólks yrði jákvæð. Segja má að rannsókn þessi falli undir fyrstu tvo flokkana þar 

sem sjónum er beint að líðan og eiginleikum kennaranna. Einnig er þó hugað lítillega að 

þriðja flokknum, stofnunum, með því að skoða velfarnað út frá starfsháttum og stjórnun. 

Þannig geta því skólar sem stofnanir samfélagsins haft mikið að segja um það hvort 

eiginleikar kennara fá notið sín og það mótar þá aftur huglæga upplifun þeirra í starfi.  

Eins og fram hefur komið geta stjórnendur haft mikil áhrif á líðan starfsfólks. Með góðum 

stjórnunarháttum geta þeir dregið úr starfsálagi sem kann að valda mikilli streitu og síðar 
kulnun meðal kennara. Þar að auki getur stuðningur þeirra og hvatning til starfsmanna haft 

góð áhrif. Sé þetta metið með tilliti til hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði eykst vægi 

stjórnenda í líðan kennara enn frekar. Auk þess að draga úr neikvæðum þáttum geta þeir 
nefnilega einnig ýtt undir jákvæða þætti með því að stuðla að því að eiginleikar kennara fái 

notið sín, og það getur í kjölfarið bætt upplifun þeirra og líðan. Það getur svo stuðlað að 
auknum velfarnaði kennara í starfi. Slík víðtæk nálgun getur verið vænleg eigi að vinna gegn 
kennaraskorti og ná heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna um fjölgun hæfra og menntaðra 

kennara.  

  

 

   



18 

4 Velfarnaðarkenningar  

Kenningum um velfarnað innan jákvæðrar sálfræði má gróflega skipta í tvo flokka, annars 
vegar sældarkenningar (e. hedonism) þar sem fólk metur líf sitt á huglægan og 

tilfinningalegan hátt og hins vegar farsældarkenningar (e. eudaimonia) sem eru runnar úr 

grunni grísku heimspekinnar og húmanískri sálfræði þar sem velfarnaður byggður á 
tilteknum gildum, tilgangi lífsins og eflingu mannsins er hafður að leiðarljósi (Boniwell, 2012). 

Margir kennismiðir hafa leitast við að samþætta sæld og farsæld í sömu kenningu (Butler og 

Kern, 2016). Rannsóknir og kenningar sálfræðingsins Carol Ryff hafa sett sitt mark á þróun 

slíkra kenninga (Boniwell, 2012), en á sínum tíma skilgreindu Ryff og Keyes (1995) velfarnað 

út frá sex þáttum, þ.e. sátt við eigið sjálf (e. self-acceptance), jákvæðum tengslum við aðra, 

sjálfræði, umhverfisfærni (e. environmental mastery), tilgangi lífsins og eflingu eigin sjálfs. 

Þau lögðu áherslu á mikilvægi þess að mæling á velfarnaði grundvallist á traustri kenningu 

sem hugtakanotkun sé þróuð út frá og liggi til grundvallar þróun mælitækja.  

Sjálfsákvörðunarkenning (e. self-determination theory) Ryan og Deci (2017) er önnur 

kenning sem samþættir sæld og farsæld. Gengið er út frá því að vængirnir skarist þannig að 
líf sem einkennist af farsæld sé líklegt til að leiða af sér góða huglæga og tilfinningalega 

upplifun eins og hamingju. Samkvæmt kenningunni veltur velfarnaður á þremur sálrænum 

grunnþörfum, þ.e. því að upplifa sjálfræði, hæfni og félagstengsl. Ef þörfunum er mætt eykst 
velfarnaður, menn upplifa sjálfstjórn og innri áhugahvöt eflist, en ef svo er ekki hefur það 

neikvæð áhrif á þá þætti.1 Rannsóknir sem tekið hafa mið af sjálfsákvörðunarkenningunni 

hafa einnig snúist um það hvernig félagslegt umhverfi getur haft áhrif á velfarnað. Ryan og 
Deci (2017) leggja áherslu á mikilvægi þess fyrir upplifun velfarnaðar að félagslegt umhverfi 

taki mið af grunnþörfunum þremur. Niðurstöður rannsóknar Eyal og Roth (2010) sýndu til að 

mynda hvernig starfsumhverfi kennara getur haft áhrif á líðan þeirra í starfi. Þar skipuðu 

skólastjórnendur og stjórnunarhættir þeirra stóran sess í áhugahvöt kennaranna og upplifun 

þeirra á kulnunareinkennum. 

Diener og félagar (2010) samþættu einnig sæld og farsæld í sömu kenningu. Þeir sögðu 

blómstrun (e. flourishing) eða velfarnað velta á jákvæðum tengslum við aðra, upplifun á 
hæfni og þeirri upplifun að lífið sé þess virði að lifa því og að það hafi tilgang. Þeir þróuðu 

stuttan átta spurninga kvarða (e. flourishing scale) til að meta að hve miklu leyti líf fólks 

einkennist af þessum þáttum. Þar er almennur velfarnaður metinn í formi heildartölu í stað 
sundurliðaðrar greiningar á honum.  

                                                             
1 Sjá frekari umfjöllun um innri áhugahvöt og sjálfsákvörðunarkenninguna í kaflanum um PERMA-kenninguna á 
bls. 22. 
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Sálfræðingurinn Martin E. P. Seligman (2011) hefur sett fram velfarnaðarkenningu þar 

sem hann leitast einnig við að samþætta farsæld og sæld. Markmið kenningarinnar er bæði 
að mæla og efla það sem stuðlar að því að fólk og samfélög blómstri. Gildi kenningarinnar 

felst í því að með henni er hægt að fá innsýn í það hvað stuðlar að velfarnaði auk þess sem 

hún getur nýst sem verkfæri til að efla velfarnað. Að mati Seligman (2011) er velfarnaður 

samsettur úr ólíkum þáttum sem hver um sig er mælanlegur og stuðlar að velfarnaði en 
skilgreinir ekki velfarnað einn og sér. Saman gefa hinu ólíku þættir heildstæða mynd af því 

hversu mikill velfarnaðurinn er. Til útskýringar tekur hann frelsi sem dæmi, það er margt sem 

stuðlar að frelsi en ekkert eitt og sér skilgreinir það á tæmandi hátt. Velfarnaðarkenning 

Seligman á sér forsögu og liggur uppruni hennar í kenningu hans um hina sönnu hamingju (e. 

authentic happiness theory) þar sem viðfangsefnið var hamingja sem var metin út frá 

jákvæðum tilfinningum, áhuga og innlifun og tilgangi. Markmið kenningarinnar var að mæla 

og bæta lífsánægju. Gallar voru á kenningunni að mati Seligman þar sem of mikil áhersla var 
á tilfinningalegt gildi miðað við hina tvo þættina. Þá þóttu honum þættirnir ekki nægilega 

tæmandi yfir það sem gæfi lífinu gildi. Hann taldi velfarnaðarkenningu kalla á fleira en 

tilfinningalegt mat á eigin lífi og bætti hann því fleiri þáttum í kenninguna sem fjallað verður 
um í næsta kafla.  

PERMA-kenningin 
Endurbætt velfarnaðarkenning Seligman (2011) er í fimm þáttum sem hver um sig og saman 

stuðla að velfarnaði. Þetta eru þrír þættir upphaflegu kenningarinnar, jákvæðar tilfinningar 
(e. positive emotions), áhugi og innlifun (e. engagement) og tilgangur (e. meaning), og við 

bætast félagsleg tengsl (e. positive relationships) og árangur (e. accomplishment). 
Upphafsstaf hvers þáttar setti Seligman saman í orðið PERMA, sem er nafn kenningarinnar. Í 

kjarna kenningarinnar eru persónustyrkleikar fólks og liggja þeir til grundvallar öllum þáttum 

hennar.  

Persónustyrkleikar eru áberandi í viðfangsefnum jákvæðrar sálfræði vegna þess að þeir 

tengjast skilningi á jákvæðum hliðum lífsins (Boniwell, 2012). Lea Waters (2017) er ástralskur 
sálfræðingur sem hefur mikið rannsakað styrkleika og unnið að eflingu þeirra í uppeldi og 

skólastarfi. Hún segir persónustyrkleika samanstanda af eiginleikum og því hversu mikið 

einstaklingar leggja sig fram (e. effort) þar sem styrkleikar eflist séu þeir notaðir á markvissan 
hátt (Waters, 2017). Þekking og markviss vinna með eigin styrkleika getur haft ýmsa kosti 

(Boniwell, 2012). Þannig má minnka áhrif streitu, stuðla að bjartsýni og seiglu, efla 

sjálfsöryggi og sjálfsmat, þrótt og orku, innsýn og yfirsýn yfir eigið líf, marka sér stefnu á 

auðveldari hátt, auðvelda tengingar við verkefni og efla frammistöðu, eiga auðveldara með 

að ná markmiðum og stuðla að aukinni sátt og lífshamingju (Boniwell, 2012; Clifton, 
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Anderson og Schreiner, 2006). Markviss vinna með styrkleika getur einnig haft jákvæð áhrif í 

starfi þar sem hún getur aukið ánægju (Harzer og Ruch, 2013), bætt frammistöðu (Dubreuil, 
Forest og Courcy, 2014) og aukið líkur á að fólk haldist í starfi (Eskreis-Winkler, Schulman, 

Beal og Duckworth, 2014). 

Christopher Peterson og Martin Seligman þróuðu VIA-styrkleika- og dyggðakvarðann sem 

samanstendur af 24 styrkleikum sem gera fólki kleift að efla með sér dyggðir (sjá mynd 1). 
Þeir segja að styrkleikar séu persónulegir eiginleikar sem varpi ljósi á persónuleika hvers og 

eins og leiði til góðs fyrir einstaklinga og aðra í kringum þá. Að þeirra mati samanstanda 

persónustyrkleikar af hugsunum, tilfinningum og hegðun sem endurspeglar gildi hvers og 
eins. Skammstöfunin VIA (e. values in action) stendur einmitt fyrir hegðun grundvallaða á 

gildum (Niemiec, 2018). Styrkleikunum 24 er skipt í styrkleikaflokka sem eru viska (styrkleikar 

sem nýtast til að öðlast og nýta sér þekkingu), kjarkur (styrkleikar sem nýtast til að vinna að 
markmiðum þrátt fyrir mótlæti), mannúð (styrkleikar sem nýtast í samskiptum við aðra), 

réttsýni (styrkleikar sem snúa að samfélagslegum málum), yfirvegun (styrkleikar sem 

einkennast af hófsemd og stillingu) og yfirskilvitleiki (styrkleikar sem tengjast skynjun á hinu 
fagra og andlega) (Park, Peterson og Seligman, 2004). Samkvæmt PERMA-kenningu 
Seligmans leggja VIA-styrkleikarnir 24 grunninn að velfarnaði. Efling velfarnaðar felst þá í 

markvissri notkun á aðalstyrkleikum hvers og eins og því fylgja auknar jákvæðar tilfinningar, 
aukinn áhugi og innlifun, sterkari félagsleg tengsl, skýrari tilgangur og meiri árangur 
(Seligman, 2011). Kenningin gerir ekki grein fyrir því hvort ákveðnir styrkleikar tengjast 

tilteknum þáttum velfarnaðar. Í umfjöllun um PERMA-velfarnaðarþættina fjallar Seligman 
(2011) einungis um styrkleika í velfarnaðarþættinum um áhuga og innlifun þar sem fram 

kemur að markviss og aukin notkun á styrkleikum sé nauðsynleg til að upplifa flæði.  

Tengsl VIA-styrkleikanna og allra fimm þátta PERMA-kenningarinnar voru fyrst könnuð í 

rannsókn Wagner, Gander, Proyer og Ruch (2019). Þar kom í ljós að jákvæð tengsl voru milli 
flestra styrkleika og velfarnaðarþáttanna, en þó í mismiklum mæli. Styrkleikarnir forvitni, von 

og lífsorka höfðu sterkari tengsl við marga PERMA-þætti en hinir styrkleikarnir 21 höfðu hver 

fyrir sig sterkari tengsl við einn þátt PERMA. Höfundar sögðu að niðurstöður rannsóknarinnar 
mætti nota til að sýna hvernig einstaka styrkleikar gætu nýst til að efla einstaka þætti 

velfarnaðar og velfarnað almennt. 

Hér á eftir verður fjallað um hvern meginþátt velfarnaðar í PERMA-kenningunni.  
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PERMA 
• Jákvæðar tilfinningar 
• Áhugi og innlifun 
• Félagsleg tengsl 
• Tilgangur 
• Árangur 
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Mynd 1. VIA-styrkleikarnir eru grunnur PERMA-kenningarinnar. 
  

P – Jákvæðar tilfinningar 

Fyrsti þáttur PERMA-kenningarinnar fjallar um jákvæðar tilfinningar (e. positive emotions) 
sem endurspegla hamingju og lífsánægju á huglægan hátt (Seligman, 2011). Sálfræðingurinn 
Barbara Fredrickson hefur rannsakað virkni og áhrif jákvæðra tilfinninga í samanburði við 

neikvæðar tilfinningar (Seligman, 2011). Neikvæðar tilfinningar valda því að fólk upplifir ógn. 

Þannig verða viðbragðsvalkostir fáir þar sem bregðast þarf við tafarlaust til að komast hjá 

mögulegri ógn. Ólíkt neikvæðum tilfinningum skapa jákvæðar tilfinningar öryggi, þær bjóða 

upp á víðtæk viðbrögð í stað takmarkaðra valkosta og geta síðar nýst til að byggja upp 

eiginleika fólks. Rannsóknir á áhrifum upplifunar á jákvæðum tilfinningum hafa sýnt að þau 

geta verið líkamleg, félagsleg, vitsmunaleg og sálræn (Fredrickson og Branigan, 2005). 

Jafnframt geta jákvæðar tilfinningar minnkað sálrænan skaða af neikvæðum tilfinningum, til 

dæmis fengið hjartslátt til að ná fyrr jafnvægi í kjölfar streituástands (Fredrickson og 

Levenson, 1998). Jákvæðar tilfinningar geta haft líkamlegar afleiðingar þannig að framleiðsla 

ónæmiskerfisins á interleukin-6-próteininu sem veldur bólgumyndun minnki, en 

bólgumyndun getur leitt til veikinda síðar meir (Doyle, Gentile og Cohen, 2006). Þá hafa 

fundist tengsl milli jákvæðra tilfinninga, eins og t.d. gleði, hamingju, eftirvæntingar, sáttar og 

eldmóðs, og lægri tíðni hjartasjúkdóma (Davidson, Mostofsky og Whang, 2010) og betri 

líkamlegrar heilsu (Kok o.fl., 2013).  
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E – Áhugi og innlifun 

Áhugi og innlifun (e. engagement) er annar þáttur PERMA-kenningarinnar. Hann lýsir flæði 

(e. flow) þar sem staður og stund gleymast í djúpri tengingu við viðfangsefni en nýting á 
styrkleikum og hæfileikum er í hámarki. Við þetta verður einbeiting svo mikil að ekki verður 

rúm fyrir aðrar hugsanir og tilfinningar. Þannig er ekki hægt að leggja mat á upplifunina fyrr 

en eftir að flæðisástandinu lýkur. Áhugi og innlifun ásamt jákvæðum tilfinningum eru þeir 
þættir kenningarinnar sem eru metnir á huglægan hátt. Tvennt aðgreinir þó þessa tvo 

huglægu þætti. Í fyrsta lagi geta jákvæðar tilfinningar verið fyrirhafnarlausar á meðan 

flæðisástand áhuga og innlifunar krefst hámarksnýtingar á styrkleikum. Í öðru lagi á mat á 
upplifuninni sér stað á ólíkum tímapunkti þar sem mat á upplifun jákvæðra tilfinninga fer 

fram á þeirri stund og stað en mat á flæðisupplifun áhuga og innlifunar á sér stað að henni 

lokinni (Seligman, 2011).  

Hugtakið flæði er úr smiðju sálfræðingsins Mihaly Csikszentmihalyi, sem er einn 

upphafsmanna jákvæðrar sálfræði. Flæðisástand einkennist einkum af þremur aðalþáttum. Í 

fyrsta lagi er hæfni, eins og fram hefur komið, notuð til hins ýtrasta þar sem erfiðleiki 

verkefnisins er í samræmi við hæfni. Sé verkefnið of erfitt miðað við hæfni getur upplifunin 
valdið kvíða en sé það of auðvelt getur upplifunin verið leiði. Í öðru lagi eru viðfangsefnin í 

flæðisástandi í takt við innri áhugahvöt þar sem þau veita ánægju og fengist er við þau 

verkefnisins vegna en ekki til að fá einhverja ákveðna útkomu (e. autotelic activities). Slík 
viðfangsefni tengjast oft áhugamálum fólks og veita því ánægju, en ekki unað sem yfirleitt 

krefst lítils af hæfileikum (t.d. sjónvarpsáhorf). Í þriðja lagi tengist flæðisástand því sem 
Csikszentmihalyi kallar „autotelic persónuleika“ þeirra sem alla jafna vinna verkefni 

verkefnanna vegna. Slíkir einstaklingar geta eflt með sér hæfni eins og lífsáhuga, forvitni, 

þrautseigju og að vera lítt uppteknir af sjálfum sér og þeir upplifa flæðisástand oftar en aðrir 

(Csikszentmihalyi, 1990). Hæfni og sjálf einstaklinga eflist og vex við hámarksnotkun 

styrkleika í flæðisástandi hvert sinn og hefur þannig verið sýnt fram á að eftir því sem 

flæðisupplifunum fjölgar eflist sjálfstraust fólks. Góður árangur, færri kvíðvænlegar upplifanir 

og þekking á eigin styrkleikum fylgir einnig auknum flæðisupplifunum (Nakamura og 

Csikszentmihalyi, 2014). Neikvæð afleiðing flæðis er þegar það hættir að vera meðvituð 

ákvörðun og verður nauðsyn sem þróast getur út í einhvers konar fíkn (Boniwell, 2012). 

Innri áhugahvöt liggur til grundvallar flæðisástandi og hún er einnig grundvallaratriði í 

sjálfsákvörðunarkenningu Ryan og Deci (2017) sem fjallað var um í kaflanum um aðrar 
velfarnaðarkenningar (bls.18). Áhugahvöt má skipta í innri og ytri áhugahvöt. Ytri áhugahvöt 

felur í sér að verknaður er framkvæmdur fyrir utanaðkomandi áhrif og er mismunandi hversu 

mikið sjálfræði einkennir aðstæður. Ryan og Deci segja ytri áhugahvöt skiptast í fjögur stig, 
allt frá þvingunum til þess að reglur hafa orðið hluti af hegðunarmunstri. Innri áhugahvöt er 
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sú meðfædda tilhneiging að leita uppi nýjungar og áskoranir til að þjálfa og bæta eigin hæfni 

og styrkleika til að kanna heiminn og auka lærdóm. Þetta er nauðsynlegt fyrir vitsmuna- og 
félagsþroska og liggur til grundvallar lífsánægju og lífsþrótti yfir ævina. Innan 

sjálfsákvörðunarkenningarinnar settu Ryan og Deci fram kenningu sem miðar að því að skoða 

aðstæður sem geta ýmist eflt og viðhaldið eða dregið úr og hamlað innri áhugahvöt fólks. 

Kenningin tekur mið af sálrænu grunnþörfunum hæfni, sjálfræði og félagstengslum. Með 
kenningunni héldu þeir því fram, í fyrsta lagi, að félagslegar aðstæður sem ýta undir 

hæfnitilfinningu geti eflt innri áhugahvöt. Auk þess geti hæfilegar áskoranir og uppbyggileg 

endurgjöf í stað niðurbrjótandi endurgjafar enn frekar eflt hana. Í öðru lagi nægi ekki 

einungis að upplifa hæfni til að efla innri áhugahvöt heldur þurfi upplifun á sjálfræði einnig 

að eiga sér stað. Rannsóknir á innri áhugahvöt hafa sýnt að hvatakerfi sem eru byggð á 

umbun og þvingunum draga úr innri áhugahvöt og hafa neikvæðar afleiðingar fyrir 

frammistöðu og velfarnað. Aðferðir sem miða annars vegar að því að vekja áhuga og ánægju 
og eru hins vegar byggðar á gildum og lífsskoðunum geta stuðlað að aukinni upplifun á 

sjálfræði og því eflt frammistöðu og velfarnað. Auk upplifana á hæfni og sjálfræði halda Ryan 

og Deci því fram, í þriðja lagi, að félagstengsl hafi áhrif á innri áhugahvöt. Ef félagstengsl 
einkennast af öryggi og góðum tengslum er líklegt að innri áhugahvöt sé meiri. Innri 

áhugahvöt er mikilvægur þáttur í eflingu áhuga og vinnustaðarhollustu í starfi vegna þess að 

hún er eitt af því sem eykur líkur á að breytingar viðhaldist. Með því að hlúa að því sem 
tryggir að grunnþörfunum hæfni, sjálfræði og félagstengslum sé mætt má frekar greina það 

sem veldur ýmist tengingu við verkefni eða rofi frá þeim og stuðla þannig að bættri 

frammistöðu og auknum velfarnaði (Ryan og Deci, 2017). 

R – Félagsleg tengsl 

Þriðji þáttur PERMA-kenningarinnar er félagsleg tengsl (e. positive relationships). Þau eru sá 
þáttur sem hefur hvað mest áhrif á velfarnað fólks (Peterson, 2006), enda eru félagsleg 

tengsl talin ein af grundvallarþörfum mannsins (Ryan og Deci, 2017).  

Félagsleg tengsl og kærleikur manna á milli stjórnast bæði af vitsmunum og tilfinningum. 

Frá vitsmunalegu sjónarhorni er hægt að líta svo á að ávinningur fólks af nánum tengslum sé 

í hlutfalli við það sem það leggur til sambandsins (e. equity theory). Sem dæmi má nefna að 

sambönd sem einkennast af umhyggju geta skapað félagslegan stuðning sem getur t.d. 

dregið úr áhrifum streitu og þannig tengst góðri heilsu (Bakker o.fl., 2000). Tilfinningaleg hlið 

félagslegra tengsla vísar einmitt til mikilvægis tilfinningabanda milli fólks allt frá fæðingu og 

til dauðadags (e. attachment theory). Traust tilfinningabönd í frumbernsku efla félagstengsl 

og þrautseigju barna. Hin traustu bönd fylgja börnum í gegnum ævina þar sem þau geta 

stuðlað að betra sjálfsmati og auknu streituþoli og minnkað líkur á þunglyndi. Þau geta einnig 

stuðlað að því að fólk leiti sér frekar aðstoðar þegar þörf er á og sýni öðrum aukinn stuðning 
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við lausn vandamála, aukið líkur á að fólk leiti sátta í ágreiningi, dregið úr því að ofbeldi sé 

beitt í nánu sambandi og minnkað líkur á hjónaskilnaði. Líffræðilega getur oxytocin-
hormónið, sem myndast við félagslega (líkamlega) tengingu, og tengsl þess við 

dópamínframleiðslu líkamans „lamað“ virkni þeirra svæða heilans þar sem neikvæðar 

tilfinningar og félagslegur samanburður myndast (Bartels og Zeki, 2004). Vægi félagslegra 

tengsla er þannig mikið, og má benda á því til stuðnings að Christopher Peterson, einn 
upphafsmanna jákvæðrar sálfræði, sagði að kjarni hennar væri að annað fólk skiptir máli 

(Peterson, 2006). 

M – Tilgangur 

Tilgangur (e. meaning) er fjórði þáttur PERMA-kenningarinnar. Tilgangur er það að tilheyra 

og þjóna einhverju sem hefur þýðingu fyrir einstaklinginn en einskorðast ekki einungis við 

hann. Það getur t.d. verið fjölskylda viðkomandi, trú, mannúðarsamtök, stjórnmálaflokkur, 
eða til dæmis, hér á Íslandi, að vera í björgunarsveit. Tilgangur hefur huglæga merkingu sem 

getur bæði verið jákvæð og neikvæð. Jákvæð upplifun einstaklings af einhverju sem tengist 

tilgangi hans svipar til fyrsta þáttar kenningarinnar um jákvæðar tilfinningar. En tilgangur er 
frábrugðinn jákvæðum tilfinningum að því leyti að tilgangi getur fylgt neikvæð upplifun. 

Þrotlaus vinna í átt að markmiðum sem tengjast tilgangi fólks getur haft neikvæðar 

afleiðingar fyrir það (Seligman, 2011). Réttindabarátta minnihlutahópa í samfélögum og 
andlegt álag í tengslum við aðgerðir björgunarsveita eru dæmi um neikvæða upplifun sem 

getur tengst tilgangi fólks.  

Það að þjóna einhverju sem hefur þýðingu fyrir einstakling og einskorðast ekki við hann 
einan felur oft í sér gildi (e. values) sem geta t.d. verið trúarleg, siðferðileg eða stjórnmálaleg. 

Gildi geta þannig legið í kjarna þeirra markmiða sem hver og einn stefnir að og má þá skilja 

gildi sem þá óbilandi trú að sum markmið séu ákjósanlegri en önnur. Þau gefa þá vísbendingu 

um tilgang fólks. Hópur fólks sem hefur sama tilgang hefur því sameiginleg gildi sem hafa 

áhrif á hegðun þess og mat og eru því partur af hugmyndafræði þess um það hvernig 

heimurinn ætti að vera (Peterson, 2006). Gildi sem snúast um að efla sinn innri mann geta 

stuðlað að bættum andlegum velfarnaði (Brown og Kasser, 2005).  

Samantekt rannsókna á ágæti þess að hafa skýran tilgang hefur sýnt að slíkt tengist 
aukinni lífshamingju og betra sjálfsáliti, sem birtist meðal annars í því að vinna í átt að 

markmiðum verður frekar álitin viðráðanleg áskorun en eitthvað óyfirstíganlegt. Þar að auki 

getur tilgangur stuðlað að aukinni þrautseigju í tilfinningalegum áskorunum og áföllum lífsins 
og þar með aukið líkur á langlífi (Goodman, Doorley og Kashdan, 2018).  

Flestir fræðimenn sem fjalla um velfarnað út frá tilgangi lífsins sækja sér innblástur til 
hugmynda austurríska sálfræðingsins Viktor E. Frankl (Steger, 2018). Eftir að hafa lifað af vist 
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í fangabúðum nasista ritaði hann bók um þá lífsreynslu þar sem hann tengdi hana við 

hugmyndir sínar um nýja tegund sálfræðimeðferðar. Hann kallaði hana lógóþerapíu og hún 
grundvallast á þeirri hugmynd að frumáhugahvöt mannsins sé leitin að tilgangi lífsins óháð 

aðstæðum. Hann hélt því fram að lífsviðhorf ættu að miðast við það hvers lífið væntir af 

manninum í stað þess að einblínt væri á væntingar mannsins til lífsins. Þá er sjónum beint að 

því hvernig maðurinn tekst á við það sem lífið býður upp á og viðhorfum hans til þess. Þannig 
skilgreina stór og smá viðfangsefni líf hvers og eins og þar af leiðandi tilgang þess, sem hver 

og einn þarf að skapa sér (Frankl, 1962/2006).  

Sálfræðingurinn Michael Steger er meðal helstu fræðimanna sem hafa fjallað um tilgang 
innan jákvæðrar sálfræði. Hann byggir fræðilega vinnu sína á hugmyndum Viktor E. Frankl. 

Hann hefur að mestu einbeitt sér að rannsóknum á tilgangi og hefur hann þróað mælitæki 

sem mælir að hve miklu leyti líf fólks hefur tilgang (e. meaning in life questionnaire) (Jarden, 
2012). Steger segir að til að skapa eigin tilgang, eins og Frankl talaði um, þurfi að nota bæði 

vitsmuni og tilfinningar. Til þess þurfi getu til að skilja aðstæður sínar, finna að lífið er þess 

virði að lifa því og að vinna að því sem hefur þýðingu fyrir hvern og einn (Steger, 2018). 
Steger segir þessar stoðir fyrir tilgang mótast yfir ævina á fimm þroskastigum, sem séu: (1) 
mótun eigin sjálfs, (2) tengsl við aðra (3) markmiðasetning og eftirfylgni hennar, (4) jákvætt 

viðhorf til framtíðar og (5) sjálfið í stærri heimi (Morris, 2015). 

A – Árangur  

Fimmti og síðasti þáttur PERMA-kenningarinnar er árangur (e. accomplishment). Þar er átt 

við árangur, sigur, eða leikni sem markmið í sjálfu sér. Að sigra bara til að sigra, hvort sem 
það er í spilum eða við söfnun auðæfa. Lífssýn fólks getur grundvallast á þessu hugarfari en 

meðal sumra öðlast það ef til vill tilgang síðar og getur orðið til þess að það verji auði sínum 

til góðs, líkt og reyndin var t.d. í tilfelli Bill Gates (Seligman, 2011). 

Grunnur þessa þáttar liggur að miklu leyti í kenningunni um tögg (e. grit) en með henni 

skýrir höfundur kenningarinnar, Angela Duckworth (2016), út frá sálfræði það sem aðgreinir 
þá sem ná einstökum árangri frá öðrum. Töggur byggist á miklum sjálfsaga og er sambland 
mikillar þrautseigju og ástríðu fyrir langtímamarkmiðum sem fær fólk til að verja miklum 

tíma í verkefni.  

Kenningin grundvallast á tveimur einföldum jöfnum sem útskýra leiðina frá hæfileikum til 

árangurs (sjá mynd 2). Hæfileiki ákvarðar hversu fljótt hæfni er náð með því að leggja sig 

fram (e. effort). Árangur næst svo þegar hæfni er nýtt. Þannig ákvarðast árangur af bæði 

hæfileika og því að leggja sig fram, en ólíkt hæfileika birtist það að leggja sig fram tvisvar í 

jöfnunni. Það bæði byggir upp hæfni og kemur henni í framkvæmd. Ef maður leggur sig ekki 

fram verður hæfileiki ekkert annað en vannýttur möguleiki og hæfni eitthvað sem hefði verið 
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hægt að nýta en var ekki gert. Því meiri töggur sem er í fólki, þeim mun líklegra er það til að 

verja miklum tíma í verkefni sín.  

 

Mynd 2. Jöfnur sem lýsa tögg (e. grit). 

Rannsóknir hafa sýnt að því meiri tögg sem fólk býr yfir, þeim mun meiri líkur eru á auknum 

velfarnaði (Salles, Cohen og Mueller, 2014; Vainio og Daukantiaité, 2016). Auk þess hafa 

rannsóknir Duckworth sýnt að forspárgildi töggs er meira en forspárgildi greindarvísitölu, þar 
sem töggur getur haft meiri áhrif á árangur en greindarvísitalan (Duckworth, Peterson, 

Matthews og Kelly, 2007). Í rannsókn Salles o.fl. (2014) kom fram að aukinn töggur meðal 

lækna í starfsnámi spáði fyrir um minni líkur á kulnun hálfu ári síðar. Rannsóknir Duckworth 
og félaga meðal kennara á sínum fyrstu starfsárum sýndu að þeir kennarar sem höfðu meiri 

tögg voru afkastameiri og ólíklegri til að hætta störfum (Duckworth, Quinn og Seligman, 

2009; Robertson-Kraft og Duckworth, 2014). Í ljósi þeirra niðurstaðna lögðu rannsakendur til 
að unnið yrði að því að efla bjartsýni, lífsánægju og tögg í endurmenntun kennara 

(Duckworth o.fl., 2009).  

Leiðir til að efla með sér meiri tögg eru t.d. að verja miklum tíma í ástundun og eflingu 
ígrundunarhæfni með t.d. hugleiðslu, og að þjálfa þolinmæði. Í grunninn byggist aukin 
ástundun á meðvitaðri ákvörðun sem tekin er af frjálsum vilja, en frjáls vilji og ábyrgð eru 
einmitt meðal atriða sem hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði byggist á (Seligman, 2011).  

Duckworth (2013) nefnir í Ted-fyrirlestri sínum um tögg að efling vaxtarhugarfars (e. 
growth mindset) sé möguleg leið til þess að efla tögg, þar sem aukið vaxtarhugarfar helst í 

hendur við aukinn tögg (Duckworth, 2016). Vaxtarhugarfar felur í sér þá trú að hæfni sé alltaf 
hægt að bæta með fyrirhöfn, markmiðum og aðstoð annarra. Með slíku hugarfari verður 

lærdómur álitinn jákvæð upplifun og eigin annmarkar eitthvað sem bæta má. Í hnotskurn 

felur vaxtarhugarfar í sér ánægju af því að reyna á sig og að gefast ekki upp þrátt fyrir 
mótlæti og áskoranir (Dweck, 2017).  

Skilyrði velfarnaðarþátta 

Í umfjöllun um PERMA kemur fram að til að geta talist þáttur í velfarnaði þarf þátturinn að 

uppfylla þrjú skilyrði. Fyrsta skilyrðið er að hann sé mælanlegur. Annað skilyrðið er að hann 
verður að stuðla að velfarnaði. Þriðja skilyrðið sem hann verður að uppfylla er það að fólk 

Hæfileiki x Leggja sig fram = Hæfni 
 

Hæfni x Leggja sig fram = Árangur 
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sækist eftir honum óháð öllu öðru. Sem dæmi er hægt að sækjast eftir jákvæðum 

tilfinningum óháð öllum hinum þáttunum, með t.d. áhorfi á grínmynd (Seligman, 2011).  

Seligman (2011) áleit alla þætti PERMA-kenningarinnar geta uppfyllt skilyrðin til að teljast 
þáttur í velfarnaði. Eina vafaatriðið væri hvort fólk sæktist eftir félagslegum tengslum óháð 

öðrum þáttum, en Seligman sannfærðist þó um ágæti þessa þáttar eftir að hafa skoðað gildi 

hans í þróunarsögunni. Í fyrsta lagi vísaði hann til skrifa sálfræðingsins Nick Humphrey um 
hinn stóra heila mannsins og hvernig framheili hans er nýttur sem tæki til að eiga árangursrík 

samskipti við aðra. Í öðru lagi vísar hann til umfjöllunar félagslíffræðingsins Edmund O. 

Wilson um hóptengsl mannsins sem lykilatriðis í náttúrulegu vali samkvæmt 
þróunarkenningunni og þess að félagsfærni sé árangursríkasta leiðin til aðlögunar. Í þriðja 

lagi vísar hann til tilfinningagreindar mannsins og getu hans til að spegla sig í öðrum, skilja 

hugsanir annarra og tilfinningar. Hjarðhegðun og félagslegir hæfileikar mannsins séu því þeir 
þættir sem hafi stuðlað hvað mest að því að maðurinn hefur lifað af í gegnum aldirnar og er á 

toppi fæðukeðjunnar.  

Þættirnir fimm í PERMA-kenningunni geta hver fyrir sig og sameiginlega eflt skilning á 
velfarnaði fólks út frá upplifunum á jákvæðum tilfinningum, tilgangi, áhuga og innlifun, 
árangri og gæðum tengslanets í lífi þess. Styrkleikar liggja til grundvallar öllum þáttunum og 

miðast því efling hvers þáttar við nýtingu þeirra. Þar sem velfarnaður er mældur út frá 

ólíkum þáttum getur PERMA-kenningin einnig nýst sem verkfæri til að auka hann, því 
mælingin varpar ljósi á hvar þörf er á inngripum. Efling velfarnaðar felst því í hámörkun þátta 

eins og við á hverju sinni.  
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5 Fyrri rannsóknir á velfarnaði út frá PERMA 

PERMA-kenningunni hefur verið beitt til að meta velfarnað kennara og þar var rannsókn 
Kern, Waters, Adler og White (2014) sú fyrsta sinnar tegundar. Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna tengsl fjölþættrar mælingar á velfarnaði starfsfólks í menntastofnun við heilsu, 

lífsánægju, starfsánægju og vinnustaðarhollustu. Þau lögðu spurningalista fyrir alla 
starfsmenn einkarekins framhaldsskóla í Ástralíu (N=153) sem innihélt spurningar er lutu að 

velfarnaðarþáttum PERMA-kenningarinnar auk annarra þátta, sem vörðuðu tilfinningalega 

líðan, líkamlega heilsu, lífsánægju, starfsánægju og vinnustaðarhollustu. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að hærra skor á velfarnaðarþáttunum fimm fór saman með betri heilsu, aukinni 

lífs- og starfsánægju og meiri vinnustaðarhollustu. Gildi þess að greina ólíka þætti 

velfarnaðar felst í því að þannig má bæði öðlast betri skilning á velfarnaði og kanna vægi 

hvers þáttar í tengslum við það sem verið er að rannsaka. Rannsókn Kern og félaga sýndi til 

að mynda að PERMA-þættirnir jákvæðar tilfinningar, tilgangur og árangur höfðu sterkari 
tengsl við lífsánægju og heilsu en áhugi og innlifun og félagsleg tengsl tengdust meira 

starfsánægju og vinnustaðarhollustu.  

Kun, Balogh og Gerákné Krasz (2017) notuðu PERMA-kenninguna til að meta velfarnað á 
almennum vinnumarkaði í Ungverjalandi. Þau sömdu spurningalista út frá þáttum PERMA-

kenningarinnar og sýndu niðurstöðurnar að hann var vel til þess fallinn að meta velfarnað á 
vinnustað. Niðurstöður sýndu jafnframt að fjölþætt greining eins og felst í PERMA-

kenningunni gefur kost á sérsniðnum inngripum í vinnu að bættum velfarnaði þar sem 

styrkleikar starfsmanna verða sýnilegri og nýtast betur auk þess sem upplifun og samstarf 
getur batnað. Af niðurstöðum rannsóknar sinnar drógu höfundar þá ályktun að mæling á 

velfarnaði starfsmanna geti komið að góðum notum fyrir stjórnendur. Slíkar mælingar geti 

t.d. gefið mynd af líðan einstakra starfsmanna, almennum starfsanda og tengingu við 

vinnustað. Reglubundin fyrirlögn spurninga um velfarnað starfsmanna getur síðan gefið 

upplýsingar um þróun hans yfir tíma í takt við inngrip og endurmat. 

Butler og Kern (2016) gerðu þrjár rannsóknir (N=7188) til að þróa stuttan kvarða sem 

metur velfarnað út frá PERMA-kenningunni. Sú vinna leiddi af sér spurningalista (e. PERMA-
profiler) sem samanstóð af þremur spurningum fyrir hvern þátt PERMA-kenningarinnar auk 

átta viðbótarspurninga. Þar var ein sem mat almenna hamingju, þrjár spurningar voru um 

heilsu, ein um einmanaleika og þrjár um neikvæðar tilfinningar sem mátu depurð, reiði og 
kvíða. Með viðbótarspurningunum gefst víðtækara mat á velfarnaði og líðan, auk þess sem 

með þeim gefst tækifæri til að skoða tengsl PERMA-matskvarðans við aðrar mælingar á 

velfarnaði. Mat á almennri hamingju veitir svarendum tækifæri til að leggja almennt mat á 
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velfarnað sinn eftir að hafa svarað á ígrundaðan hátt spurningum sem snúast um einstaka 

þætti hans.  

Í kjölfar PERMA profiler-spurningalistans þróaði Kern (2014) vinnustaðaútgáfu af honum 
(e. workplace PERMA profiler). Með honum er velfarnaður á vinnustað metinn út frá þremur 

spurningum sem lúta að hverjum þætti PERMA-kenningarinnar. Neikvæðar tilfinningar og 

heilsa eru þar metnar með þremur spurningum og einmanaleiki og almenn starfsánægja með 
einni. Watanabe og félagar (2018) þróuðu japanska útgáfu af PERMA-spurningalistanum fyrir 

vinnustaði til að kanna hvort hann hentaði fyrir japanskan vinnumarkað. Þar að auki var 

rannsókn þeirra sú fyrsta til að meta ágæti kvarðans. Niðurstöðurnar sýndu fram á ágæti 
PERMA-spurningalistans fyrir vinnustaði þar sem áreiðanleiki og réttmæti var ásættanlegt. 

Þættirnir tengdust andlegri og líkamlegri heilsu. Þeir höfðu sterkari tengsl við ánægju á 

vinnustað en lífsánægju, en það gefur til kynna að vinnustaðaspurningalistinn mæli ekki það 
sama og upphaflegi, almenni PERMA-spurningalistinn, sem metur almennan velfarnað. 

Eins og þær niðurstöður sem hér hefur verið tæpt á benda til getur PERMA-kenningin og 

þeir matskvarðar sem á henni byggjast hentað vel til að efla skilning á velfarnaði á vinnustað. 

Þar að auki getur reglubundin fyrirlögn á viðkomandi spurningalistum veitt upplýsingar sem 
geta nýst í vinnu að betri líðan starfsfólks og eflingu starfsánægju á vinnustað. 
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6 Samantekt og rannsóknarspurning  

Eins og komið hefur fram um viðfangsefni jákvæðrar sálfræði, þá geta stofnanir samfélagsins 
stuðlað að því að jákvæðir eiginleikar fólks fái notið sín, en það stuðlar aftur að jákvæðri 

huglægri upplifun fólks (Peterson, 2006). Í tilviki kennara geta stjórnendur skóla lagt áherslu 

á mikilvægi velfarnaðar fyrir alla sem að skólanum koma og stuðlað að því að kennarar 
forgangsraði og vinni að eflingu eigin velfarnaðar í starfi (Morris, 2015). Ein leið til að stuðla 

að velfarnaði í starfi er að mæla hann því reyndin er sú að fólk leggur rækt við það sem mælt 

er og það sem lögð er rækt við er mælt. Niðurstöður mælinga geta mótað sýn fólks á 

samfélagið og þannig haft áhrif á strauma og stefnur stjórnmálanna og mat á þeim (Stiglitz, 

Sen og Fitoussi, 2009). Sé velfarnaður kennara mældur og unnið að eflingu hans gefur það 

þau skilaboð að hann sé mikilvægur. Þar að auki geta slíkar mælingar dregið fram styrkleika 

kennara og varðað veg þeirra til aukins vaxtar í starfi (Lovett og Lovett, 2016).  

Baráttan gegn kennaraskorti sem miðar að því að auka framboð af hæfum og 
menntuðum kennurum er nauðsynleg sé horft til þeirrar ábyrgðar og lykilstöðu sem 

kennarar gegna í grunnskólum landsins. Þannig skiptir undirbúningur þeirra fyrir það hlutverk 
og velfarnaður þeirra í starfi þegar á hólminn er komið miklu máli. Í víðtækum aðgerðum 

gegn kennaraskorti sem miða bæði að því að draga úr neikvæðum þáttum í starfi og ýta 

undir jákvæða gegna stjórnendur mikilvægu hlutverki. Stjórnunarhættir þeirra, stuðningur og 
vinna að því að tryggja að styrkleikar kennara og eiginleikar fái notið sín getur skapað 

kennurum aukinn velfarnað í starfi. Greining á velfarnaði út frá þáttum PERMA-

kenningarinnar, jákvæðum tilfinningum, áhuga og innlifun, tilgangi, félagslegum tengslum og 
árangri, þar sem styrkleikar liggja til grundvallar, á að geta eflt skilning á því sem býr að baki 

jákvæðri upplifun kennara í starfi. Mælingar á velfarnaði sem byggjast á PERMA-kenningunni 

hafa gefið til kynna að aukinn velfarnaður fer saman með jákvæðum upplifunum í lífi og 

starfi og góðri líkamlegri heilsu. Því gæti slík mæling verið gott verkfæri í aðgerðum gegn 

kennaraskorti. Þar að auki minna mælingar á velfarnaði á mikilvægi hans og þær geta einnig 

nýst í vinnu að bættu starfsumhverfi fyrir kennara. 

Í þessu meistaraverkefni verður því leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvernig mælast velfarnaðarþættir PERMA-kenningarinnar hjá  

starfandi grunnskólakennurum á Íslandi? 
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7 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig velfarnaðarþættir PERMA-kenningarinnar 
mælast hjá einstaklingum í Félagi grunnskólakennara sem starfa við kennslu eða 

verkefnastjórn í grunnskólum. Svara við rannsóknarspurningunni er leitað með megindlegri 

rannsóknaraðferð í formi spurningalistakönnunar en með slíku rannsóknarsniði er hægt að 
afla veigamikilla upplýsinga á einum tímapunkti (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Í 

þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðir, þátttakendur, mælitæki, undirbúning og 

framkvæmd rannsóknarinnar. 

Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru félagsmenn í Félagi grunnskólakennara. Í febrúar 2019 voru 

þeir 4.847 talsins og fengu þeir allir boð um þátttöku. Heildarfjöldi starfandi 
grunnskólakennara árið 2017 var tæplega 4.700 (Hagstofa Íslands, e.d.). Almennt er talið að 

með stærri úrtökum aukist nákvæmni rannsókna þar sem fjöldi þátttakenda hefur meiri 

þýðingu fyrir nákvæmni en hlutfall þeirra af þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 
2013). Alls bárust svör frá 2.025 af þeim 4.847 sem fengu boð um þátttöku, eða 41,8%. 

Viðmið var sett um að þátttakendur hefðu svarað 2/3 hlutum spurninganna um PERMA-

þættina til að svör þeirra yrðu notuð. Þannig urðu svörin 1.676 (34,6%). Könnuninni var fyrst 
og fremst beint að þeim sem starfa við kennslu og meðal annars spurt um aðstæður í 

kennslu. Því var ákveðið að útiloka svör þeirra sem tilgreindu Annað sem starfsheiti (N = 43), 

en 18 af þeim störfuðu ekki við kennslu og takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um þann hóp.  

Tafla 1 sýnir lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur. Meirihluti þátttakenda voru 
konur, á aldursbilinu 41–50 ára, búsettir á höfuðborgarsvæðinu, með starfstitilinn 

grunnskólakennari, í fullu starfi, með yfir 15 ára starfsreynslu og störfuðu í skólum þar sem 

nemendafjöldi var 251 eða fleiri. 
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Tafla 1. Upplýsingar um þátttakendur. 
  

Hlutfall Fjöldi (N) 
Kyn 

 
1.616 

 
Kona 86,5% 1.397  
Karl 13,2% 214 

 
Annað 0,3% 5 

Aldur 
 

1.623 
 

30 ára eða yngri 4% 61  
31 - 40 ára 20% 318 

 
41 - 50 ára 31% 507 

 
51 - 60 ára 30% 493  
61 árs eða eldri 15% 244 

Búseta 
 

1.623 
 

Höfuðborgarsvæðið 56% 914 
 

Utan höfuðborgarsvæðisins 44% 709 

Starfsheiti 
 

1.630 
 

Grunnskólakennari 44% 713 
 

Leiðbeinandi 3% 51  
Sérkennari 12% 188 

 
Umsjónarkennari 38% 626 

 
Verkefnastjóri/Deildarstjóri 3% 52 

Starfshlutfall 
 

1.621 
 

Minna en 50% 4% 71 
 

50 - 74% 5% 86  
75 - 99% 10% 159 

 
100% 81% 1305 

Starfsreynsla 
 

1.628  
Starfa ekki sem grunnskólakennari 1% 19 

 
2 ár eða skemur 7% 115 

 
3 - 4 ár 6% 104  
5 - 9 ár 13% 219 

 
10 - 14 ár 18% 297 

 
15 ár eða meira 54% 874 

Fjöldi nemenda í viðkomandi skóla 
 

1630 
 

50 nemendur eða færri 4% 67 
 

51 - 100 nemendur 7% 110 
 

101 - 250 nemendur 16% 264 
 

251 - 500 nemendur 37% 609 
 

500 nemendur eða fleiri 36% 580 
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Mælitæki 
Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem á ensku ber heitið The workplace PERMA-
profiler en hefur á íslensku verið kallaður PERMA-spurningalistinn fyrir vinnustaði. Listinn er 

vinnustaðaútgáfa af upprunalegu mælitæki PERMA-kenningarinnar, The PERMA-profiler, og 

hafa spurningarnar verið lagaðar að starfsvettvangi fólks. Höfundur spurningalistans, 
Margaret Kern (2014), veitir góðfúslegt leyfi til notkunar á listanum en fer fram á tilkynningu 

um notkun og hefur slík tilkynning verið send. 

Mælitækinu er ætlað að veita lýsandi greiningu á velfarnaði einstaklinga. Ekki er forskrift 
að ákjósanlegri útkomu heldur er útkoma hvers og eins háð tíma, rúmi, persónuleika, sögu 

og félagslegu samhengi. Þannig getur mælitækið eflt skilning á velfarnaði, aðstoðað við að 

vega og meta styrkleika og veikleika og nýst sem leiðarvísir í átt að auknum velfarnaði (Butler 

og Kern, 2016). 

Gæði rannsókna og þeirra gagna sem þær byggjast á eru metin út frá áreiðanleika og 

réttmæti. Réttmæti metur gildi mælinga með því að kanna hvort verið sé að mæla það sem 
lagt hefur verið upp með og hvort það sé gert með réttum hætti. Gæði mælitækis er hægt að 
kanna m.a. með tveimur leiðum. Annars vegar er hægt að bera mælingar þess saman við 

ólíkar mælingar sem er ætlað að mæla það sama og kallast það samleitniréttmæti (e. 
convergent validity). Ætti þá að vera sterk jákvæð fylgni á milli slíkra mælinga. Hins vegar 

kannar aðgreinandi réttmæti (e. discriminant validity) tengsl mælitækis við mælingar sem 

mæla ólíka hluti, [eins og til að mynda velfarnað og kulnun], og þá er sterk neikvæð fylgni 
milli mælinga til merkis um ágæti mælitækis (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013).  

Áreiðanleiki veitir upplýsingar um stöðugleika niðurstaðna. Innri áreiðanleiki vísar til þess 

að allar þær mælingar sem notaðar eru til að mæla ákveðna hugsmíð séu í raun að mæla 
sömu hugsmíðina. Alfa-stuðullinn (α) er meðal algengustu reikniaðferða til að meta 

áreiðanleika. Almennt er talið að ákjósanleg útkoma áreiðanleika sé að minnsta kosti á bilinu 

0,70–0,90. Útkoma sem er töluvert umfram 0,90 bendir til þess að verið sé að mæla 
endurtekið það sama og ætti því að fækka atriðum ef svo er, en útkoma undir 0,70 gefur 

vísbendingu um óstöðugleika mælinga (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  

Tilurð upphaflega spurningalistans 

Upphaflega spurningalistanum, The PERMA-profiler, var ætlað að varpa ljósi á velfarnað 

svarenda út frá fimm þáttum PERMA-velfarnaðarkenningarinnar. Þróun mælitækisins skiptist 

í þrjá meginhluta sem eru byggðir á 11 rannsóknum með samtals 39.154 þátttakendum frá 
ýmsum löndum og fór gagnaöflun fram um fjögurra ára skeið (Butler og Kern, 2016).  
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Í fyrsta hluta ferlisins fóru fram kenninga- og mælingafræðilegar greiningar með þróun 

spurninga þar sem orðalag, réttmæti og áreiðanleiki var skoðað og lá það til grundvallar við 
valið á þeim 15 spurningum sem mynda spurningalistann, þ.e. þrjár spurningar fyrir hvern 

þátt kenningarinnar. Með þremur spurningum fyrir hvern þátt kenningarinnar var bæði 

leitast við að hafa mælitækið eins stutt og mögulegt væri án þess að skaða mælingafræðilega 

eiginleika þess og að hámarka fjölda þeirra spurninga sem greina hvern þátt (Butler og Kern, 
2016). 

Í öðrum hluta ferlisins var könnuð fylgni þátta við aðrar breytur og mælitæki. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á réttmæti PERMA-þáttanna þar sem fylgni var í þá átt sem 
vænst var. Jafnframt var orðalag spurninganna lagfært í samráði við endurgjöf þátttakenda. Í 

þessum hluta var átta spurningum bætt við: einni spurningu um almenna hamingju, þremur 

spurningum sem meta neikvæðar tilfinningar, þ.e. depurð, reiði og kvíða, þremur sem varpa 
ljósi á huglægt mat á heilsu svarenda og einni sem kannar einmanaleika. Ástæða þess að 

þeim var bætt við var í fyrsta lagi að koma átti í veg fyrir að fólk gæfi sér hvað væri verið að 

mæla og auka átti líkur á að fólk væri með fulla athygli við spurningarnar. Í öðru lagi var talið 
að viðbótarspurningarnar gætu veitt frekari upplýsingar og tækifæri til að skoða tengsl 
kvarðans við aðrar rannsóknir sem fjalla um velfarnað. Þó svo að PERMA-kenningin einblíni á 

það sem veitir lífinu gildi viðurkennir hún einnig neikvæðar hliðar mannlífsins. Þess vegna 
kannar mælitækið bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar andlegrar heilsu (Butler og Kern, 
2016).  

Þriðji hluti ferlisins fólst í að prófa endanlega útkomu mælitækisins og var áreiðanleiki og 
réttmæti niðurstaðna skoðað. Niðurstöður greininga úr átta úrtökum víðs vegar um heiminn 

sýndu að réttmæti við endurtekna prófun (0,51 < r > 0,90) og innri áreiðanleiki (α = 0,71–
0,92) þáttanna var viðunandi og heilt yfir gott aðgreinandi réttmæti og samleitniréttmæti 

(Butler og Kern, 2016). 

Í einu úrtakinu voru t.d. PERMA-þættirnir skoðaðir í tengslum við Maslach-

kulnunarkvarðann og sýndu niðurstöðurnar fram á neikvætt samband milli kvarðanna þar 

sem fylgni var frá því að vera í meðallagi til þess að vera sterk. Fylgnin var sterkust milli 

kulnunarkvarðans og þáttar um árangur (r = -0,57) (Butler og Kern, 2016). Eins og komið 

hefur fram byggist sá þáttur aðallega á kenningunni um tögg. Samhljómur er með þeirri 

sterku fylgni og niðurstöðu rannsóknar Salles o.fl. (2014) sem fjallað var um í kaflanum hér 

að framan um árangur og tögg. Þar komu fram verndandi áhrif töggs gegn kulnun því mikill 

töggur meðal læknanema við upphaflega mælingu spáði fyrir um minni líkur á kulnun hálfu 

ári síðar.  

Eins og fram hefur komið í fræðilegum hluta þessarar ritgerðar hefur vinnustaðaútgáfa 
PERMA-spurningalistans einungis verið prófuð í Japan. Í þeirri rannsókn var kannað réttmæti 
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og áreiðanleiki PERMA-spurningalistans fyrir vinnustaði og sýndu niðurstöður hennar að 

réttmæti og áreiðanleiki mælitækisins var ásættanlegt (0,60 < r > 0,82 ; α = 0,75–0,96). 
Mælitækið var þýtt úr ensku yfir á japönsku og bakþýtt af tveimur sérfræðingum í japönsku 

og ensku úr fræðasamfélagi Japans sem ekki þekktu tilgang rannsóknarinnar. Höfundur 

mælitækisins, Margaret Kern, endurskoðaði bakþýðingu listans og kom með ábendingar. Því 

næst var mælitækið forprófað meðal níu einstaklinga úr ólíkum atvinnugreinum og komu 
þeir með ábendingar um orðalag og hugtakanotkun. Niðurstöður hvers stigs 

þýðingarvinnunnar lágu til grundvallar lokagerð japanskrar útgáfu PERMA-spurningalistans 

fyrir vinnustaði. Í samanburði við upphaflega PERMA-spurningalistann sýndu niðurstöðurnar 

að upphaflegi listinn hafði sterkari fylgni við almenna lífsánægju og að útgáfan fyrir 

vinnustaði hafði sterkari fylgni við vinnustaðaánægju. Það bendir einmitt til þess að 

mælitækin séu að mæla ólíka þætti í lífi fólks (Watanabe o.fl., 2018). 

Íslensk útgáfa PERMA-spurningalistans fyrir vinnustaði og spurningalisti 
rannsóknarinnar 

Eins og upprunalegi PERMA-spurningalistinn samanstendur vinnustaðaútgáfa hans af 23 

spurningum þar sem 15 byggjast á þáttunum fimm í PERMA-velfarnaðarkenningunni. Þar að 

auki er ein spurning um almenna starfsánægju, þrjár spurningar sem meta neikvæðar 
tilfinningar, þrjár sem varpa ljósi á huglægt mat á heilsu svarenda og ein sem kannar 

einmanaleika. Til að fá heildarmynd af almennum velfarnaði er þáttur sem inniheldur 

spurningarnar 15 sem meta PERMA-þættina auk spurningarinnar um almenna starfsánægju. 
Þannig er spurningalistinn kallaður PERMA-mæling sem samanstendur af PERMA-þáttunum 
fimm (jákvæðar tilfinningar, áhugi og innlifun, félagsleg tengsl, tilgangur og árangur) auk 

viðbótarþáttanna um almennan velfarnað, neikvæðar tilfinningar og heilsu og stöku 
spurninganna um einmanaleika og almenna starfsánægju. Svarmöguleikar voru á 11 punkta 

Likert-kvarða, 0–10, þar sem núll táknar að engu leyti eða aldrei og tíu alltaf eða að öllu leyti 

(Butler og Kern, 2016). Ellefu punkta Likert-kvarði er ákjósanlegur til að fá meiri dreifingu í 
svör þátttakenda, hann hefur jafnbilaeiginleika umfram styttri Likert kvarða sem eru 

raðkvarðar og hann býður upp á miðjumöguleika, auk þess sem Íslendingum er eðlislægt úr 

skólakerfi landsins að gefa einkunn á bilinu 0–10 (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Auk PERMA-mælingarinnar voru í spurningalista þessarar rannsóknar 

bakgrunnsspurningar um kyn, aldur, búsetu, starfstitil, starfsaldur, starfshlutfall, stærð skóla 

og reynslu af starfi leiðbeinanda áður en nám hófst. Einnig voru spurningar úr rannsókninni 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Með þeim 

var kannað starfsumhverfi þátttakenda, hvort starfshættir einkenndust af teymis- eða 

bekkjarkennslu og viðhorf til stjórnunarhátta í viðkomandi grunnskóla. Þar að auki voru 
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spurningar sem byggðar eru á spurningum starfsháttarannsóknarinnar um stuðning 

skólastjóra og fagleg tengsl milli kennara annars vegar og kennara og stjórnenda hins vegar 
(sjá viðauka A).  

Einnig var bætt við stakri spurningu sem metur almenna hamingju svarenda: Þegar á 

heildina er litið, hversu hamingjusama/n telur þú þig vera? Svarmöguleikar hennar voru á 10 

punkta Likert-kvarða þar sem 0 táknaði mjög óhamingjusöm/samur og 10 mjög 
hamingjusöm/samur. Henni var bætt við vegna þess að hún tengist fræðilega viðfangsefni 

PERMA-kvarðans og getur þess vegna gefið vísbendingar um samleitniréttmæti hans. 

Spurningin er í spurningalista Embættis landlæknis (e.d.), Heilsa og líðan Íslendinga, sem 
hefur verið lagður fyrir úrtak íslensku þjóðarinnar fjórum sinnum, fyrst árið 2007 og síðast 

árið 2017 (Embætti landlæknis, 2019). Dóra Guðrún Guðmundsdóttir (2015) notaði hana 

einnig til samanburðar við íslenskaðan vellíðunarkvarða sem hún notaði til að mæla 
hamingju meðal Íslendinga í doktorsverkefni sínu. Í því tilviki voru marktæk tengsl milli 

hinnar stöku spurningar og vellíðunarkvarðans (r = 0,58 ; p < 0,001). Þannig getur sú spurning 

gefið vísbendingar um réttmæti PERMA-spurningalistans fyrir vinnustaði. 

Áreiðanleiki íslenskrar útgáfu PERMA-spurningalistans fyrir vinnustaði 
Niðurstöður útreikninga á áreiðanleika niðurstaðna PERMA-spurningalistans fyrir vinnustaði 

sýndu alfastuðul á bilinu 0,70–0,90, sem gefur til kynna ágætan stöðugleika niðurstaðna (sjá 
töflu 2). Mestur var áreiðanleiki fyrir þáttinn heilsa (α = 0,90) og lægstur var hann fyrir 

þáttinn áhugi og innlifun (α = 0,70). Þó svo að almenn viðmið um áreiðanleika hafi verið 

ásættanleg sýndu niðurstöður útreikninga að ef spurningunni um hvort fólk hefði ákveðna 

stefnu til að vinna eftir í starfi væri sleppt myndi áreiðanleiki tilgangs hækka úr 0,72 í 0,85. 
Ástæða þess gæti verið tvíþætt. Í fyrsta lagi gæti þýðing spurningarinnar ekki verið nægilega 

góð. Í öðru lagi skilur þessi spurning sig ef til vill frá hinum tveim sem meta tilgang þar sem 
hún snýr að stefnu skólans sem viðkomandi tilheyrir. Hinar tvær spurningarnar eru um 

persónulegt mat þátttakanda á starfinu almennt, þ.e. annars vegar mikilvægi og tilgangi 

starfsins og hins vegar hversu dýrmætt það sé og virði þess að sinna því. Jafnframt sýndu 
niðurstöður útreikninga að áreiðanleiki þáttarins árangur myndi aukast örlítið úr, 0,78 í 0,80, 

ef spurningunni um hvort fólki tækist að ráða við þau verkefni sem því væru falin væri sleppt.  
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Tafla 2. Munur á alfa-stuðli upphaflega mælitækisins og íslensku og japönsku 
vinnustaðaútgáfunum. 

Cronbach alfa 
PERMA-spurningalistinn fyrir vinnustaði Upphaflegi  

PERMA íslenska útgáfan japanska útgáfan 
Jákvæðar tilfinningar (P) 0,86 0,92 0,88 

Áhugi og innlifun (E) 0,70 0,85 0,72 
Félagsleg tengsl (R) 0,83 0,75 0,82 

Tilgangur (M) 0,72 0,88 0,90 

Árangur (A) 0,78 0,84 0,79 
Almennur velfarnaður (O) 0,89 0,96 0,94 

Neikvæðar tilfinningar (N) 0,75 0,78 0,71 

Heilsa (H) 0,90 0,93 0,92 

 

Í töflu 2 kemur fram samanburður á áreiðanleikastuðlum þessarar rannsóknar við 
japanska útgáfu af sama spurningalista og svo upphaflega mælitækið sem metur almennan 

velfarnað miðað við PERMA-kenninguna. Þar má sjá að samanburður íslensku útgáfu og 

japönsku útgáfunnar af PERMA-spurningalistanum fyrir vinnustaði sýndi að 
áreiðanleikastuðlar íslensku útgáfunnar voru lægri í öllum þáttum nema félagslegum 

tengslum. Í samanburði íslensku útgáfunnar við upphaflega mælitækið sem mælir almennan 

velfarnað sést að áreiðanleikastuðlum íslensku útgáfunnar svipar til upphaflega mælitækisins 
í flestum þáttum. Það er einungis í tilgangi og almennum velfarnaði sem upphaflegi kvarðinn 

mælist hærri. Í rannsókn Butler og Kern (2016) kemur fram að áhugi og innlifun hafi haft 

minnsta áreiðanleikann meðal PERMA-þáttanna í upphaflega mælitækinu. Svo er einnig 

raunin í íslenskri gerð vinnustaðaútgáfunnar.  

Þó að ástæða sé til að skoða frekar þýðingar á spurningunum tveimur sem drógu úr 
áreiðanleika reyndist áreiðanleiki niðurstaðna mælitækisins nægilega góður. Þess vegna er 

hægt að ganga út frá því að niðurstöður mælitækisins séu markverðar. 

Undirbúningur og framkvæmd  
Undirbúningur og framkvæmd rannsóknarinnar fólust í þýðingu, bakþýðingu og forprófun á 

enska PERMA-spurningalistanum fyrir vinnustaði. Bæði rannsakandi og aðili með gott vald á 

enskri tungu þýddu spurningalistann og voru þýðingarnar síðan bornar saman. Í kjölfar þess 

voru báðar þýðingarnar bornar undir sérfræðing á sviði velfarnaðar og leiðbeinanda 

verkefnisins, Ingibjörgu Kaldalóns, og spurningalistinn útfærður miðað við ábendingar 

hennar. Í kjölfarið lagði meðleiðbeinandi verkefnisins, Amalía Björnsdóttir, mat sitt á listann 
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og í kjölfar hennar ábendinga lá fyrir íslensk útgáfa af PERMA-spurningalistanum fyrir 

vinnustaði. Rafræn útgáfa spurningalistans var svo útbúin á heimasíðunni kannanir.is.  

Forprófun spurningalistans fór fram með þátttöku fjögurra grunnskólakennara á 
höfuðborgarsvæðinu. Að höfundi viðstöddum svöruðu þeir spurningalistanum á rafrænan 

hátt með prentaða útgáfu hans til hliðsjónar til að skrá athugasemdir og vangaveltur. Í 

kjölfarið fengu þeir tækifæri til að deila skoðunum sínum. Ábendingar voru fáar en góðar og 
voru endurbætur gerðar á spurningalistanum í samræmi við þær.  

Til að afla þátttakenda var óskað eftir samstarfi við Félag grunnskólakennara. Fallist var á 

samstarf og 13. mars 2019 var kynningarbréf í rafrænu formi ásamt tengli á spurningalistann 

sent til félagsmanna þar sem þeim var boðin þátttaka í rannsókninni og kynntur tilgangur 

hennar. Jafnframt voru þátttakendur upplýstir um að svör þeirra yrðu ekki 

persónugreinanleg og að fyllsta trúnaðar yrði gætt við rannsóknarferlið. Þátttakendur höfðu 

tvær vikur til að svara spurningalistanum. Þegar þátttökutími var tæplega hálfnaður var 
sendur tölvupóstur á trúnaðarmenn allra grunnskóla og þeir beðnir að hvetja kennara síns 

skóla til þátttöku. Þegar fjórir dagar voru eftir af þátttökutímanum var áminningarbréf sent 

til þátttakenda þar sem hvatt var til þátttöku.  

Að þátttökutíma liðnum, 29. mars 2019, voru gögn færð yfir í tölfræðiforritið SPSS. Þar 

var áreiðanleiki mælitækisins skoðaður með áreiðanleikastuðlinum Cronbach alfa og 
velfarnaður svarenda kannaður út frá PERMA-þáttunum. Reiknuð var fylgni bæði milli 
PERMA-þáttanna sjálfra og milli þeirra og almennu hamingjuspurningarinnar. Jafnframt var 

kannaður munur eftir bakgrunnsbreytum og spurningum um starfs- og stjórnunarhætti, 
fagleg tengsl og stuðning stjórnenda. Í túlkun niðurstaðna er miðað við að veik fylgni sé 0,10 

til 0,29, meðal fylgni 0,30 til 0,49 og sterk fylgni 0,50 til 1,00 (Field, 2013).  
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8 Niðurstöður 

Útkomu PERMA-mælingarinnar má sjá á mynd 3. Svarkvarðinn var á bilinu 0–10 þar sem 0 
þýðir að engu leyti eða aldrei og 10 alltaf eða að öllu leyti og má túlka niðurstöður sem 

einkunnir sem þátttakendur gefa hverjum þætti. Þátttakendur voru þannig með meðaltalið 

6,5 eða hærra í einkunn á öllum þáttum nema þeim sem fjalla um neikvæða upplifun í starfi; 
þar var meðaltalið undir 3,5. Almennur velfarnaður í starfi var með meðaltalið 7,63 en hann 

er samansettur úr öllum spurningum PERMA-þáttanna auk spurningarinnar um almenna 

starfsánægju. Þátturinn tilgangur var með hæstu meðaleinkunn einstakra þátta og áhugi og 
innlifun var með næsthæsta meðaltalið (sjá nánar mynd 3). 

 

 

Mynd 3. Meðaltöl PERMA-mælingarinnar. 

 

Myndræna framsetningu á dreifingu svara PERMA-mælingarinnar má sjá á mynd 4. Í flestum 

PERMA-þáttanna meta yfir 40% þátttakenda velfarnað sinn á bilinu 8–10. Þátturinn um 

tilgang fékk hæsta hlutfall þátttakenda með 8 eða hærra í einkunn, eða 75%. Lægsta hlutfall 
þátttakenda með einkunnina 8 eða hærri var í þættinum um árangur, eða 42%. Þátturinn um 

heilsu stakk í stúf við annað þar sem 37% þátttakenda gáfu honum háa einkunn (>8) og 

töluverður fjöldi (13%) einkunnina 4. Talsverður fjöldi þátttakenda (45%) sögðu tíðni 
neikvæðra tilfinninga í starfi vera á bilinu 0–2 og ríflega helmingur þátttakenda (51%) gaf 

einmanaleika sama vægi (sjá nánar mynd 4). 
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Mynd 4. Hlutfallsdreifing svara á PERMA-mælingunni. 

 

Auk þessara þátta og spurninga sem tilheyra PERMA-mælingunni var ein almenn spurning 

um hamingju sem bætt var við til að kanna samleitniréttmæti PERMA-mælingarinnar. Mynd 
3 sýnir dreifingu á svörum þátttakenda við spurningu um almenna hamingju en meðaltalið 

var 7,77 og staðalfrávik var 1,6. Hamingjan var almennt nokkuð mikil að mati þátttakenda 

þar sem 66% þeirra staðsettu sig við töluna 8 eða þar fyrir ofan (sjá nánar mynd 5). 

 

Mynd 5. Afstaða til hamingju og hlutfallsdreifing svara. 

 

Í töflu 3 er að finna meðaltöl, miðgildi, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi og fjölda svarenda 

fyrir hvern þátt og hverja spurningu PERMA-mælingarinnar. Af einstökum spurningum sem 

mæla jákvæða þætti var hæsta meðaltalið á spurningu um mikilvægi starfsins (8,97) og 

lægsta á spurningu um það hversu oft mikilvægum markmiðum í starfi væri náð (6,97). Í töflu 

3 kemur einnig fram hlutfall þátttakenda sem féllu undir hæstu gildi mælinganna (>8).  
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði PERMA-mælingarinnar.  

Þættir og spurningar M SF Miðgildi 
Lægsta-

hæsta gildi 
Hlutfall með 
8 eða hærra N 

Jákvæðar tilfinningar (P) 7,34 1,6 7,67 1–10 45% 1608 
Hversu oft ertu glöð/glaður í vinnunni? (P1) 7,33 1,7  0–10  1628 
Hversu oft upplifir þú þig jákvæða/n í vinnunni? (P2) 7,46 1,6  0–10  1630 
Hversu sátta/n upplifir þú þig í vinnu? (P3) 7,21 2,1  0–10  1615 

Áhugi og innlifun (E) 7,65 1,4 8,33 1,33–10 54% 1619 
Hversu oft verður þú niðursokkin/n í það sem þú ert 
að gera í vinnunni? (E1) 7,89 1,5  0–10  1625 

Að hve miklu leyti ert þú spennt/ur og 
áhugasöm/samur í vinnunni? (E2) 8,00 1,7  0–10  1630 

Hversu oft gleymir þú stund og stað þegar þú fæst 
við áhugaverð verkefni í vinnunni? (E3) 7,05 2,2  0–10  1629 

Félagsleg tengsl (R) 7,51 1,7 8 0–10 51% 1609 
Að hve miklu leyti færðu þá aðstoð og stuðning frá 
samstarfsfólki sem þú þarfnast? (R1) 7,30 2,1  0–10  1629 

Að hve miklu leyti upplifir þú þig metna/metinn að 
verðleikum af samstarfsfélögum? (R2) 7,47 2,0  0–10  1616 

Hversu sátt/ur ertu með tengsl þín við  
samstarfsfólk? (R3) 7,74 1,9  0–10  1615 

Tilgangur (M) 8,41 1,3 8,67 1–10 75% 1610 
Að hve miklu leyti finnst þér starf þitt mikilvægt og 
hafa tilgang? (M1) 8,97 1,4  0–10  1631 

Almennt séð, að hve miklu leyti finnst þér starf þitt 
dýrmætt og þess virði að sinna því? (M2) 8,87 1,5  0–10  1633 

Finnst þér að þú hafir ákveðna stefnu að vinna eftir í 
starfi þínu?(M3) 7,39 1,9  0–10  1612 

Árangur (A) 7,34 1,3 7,67 1,67–10 42% 1616 
Hversu oft finnst þér þú vera á réttri leið við að ná 
markmiðum þínum í starfi? (A1) 7,08 1,5  0–10  1632 

Hversu oft nærðu mikilvægum markmiðum sem þú 
hefur sett þér í starfi? (A2) 6,97 1,6  1–10  1623 

Hversu oft tekst þér að ráða við þau verkefni sem þér 
eru falin í starfi? (A3) 7,95 1,6  0–10  1627 

Almenn starfsánægja 7,25 2,0 8 0–10 54% 1614 

Almennur velfarnaður (O) 7,63 1,2 7,81 2,25–10 48% 1567 

Neikvæðar tilfinningar (N) 3,38 2,0 3 0–9,67 45%2 1598 
Hversu oft finnur þú fyrir kvíða í vinnunni? (N1) 4,28 2,8  0–10  1616 
Hversu oft upplifir þú þig reiða/n í vinnunni? (N2) 2,91 2,1  0–10  1620 
Hversu oft upplifir þú þig dapra/n í vinnunni? (N3) 2,97 2,6  0–10  1626 

Heilsa (H) 6,67 2,3 7 0–10 37% 1624 

Hvernig myndir þú almennt lýsa heilsu þinni? (H1) 7,12 2,3  0–10  1633 
Hversu ánægð/ur ertu núna með líkamlega heilsu 
þína? (H2) 6,09 2,7  0–10  1630 

Hvernig metur þú heilsu þína samanborið við aðra á 
sama aldri og kyni og þú? (H3) 6,83 2,5  0–10  1627 

Einmanaleiki 3,44 3,1 2 0–10 51%2 1632 
1 alfa ef spurningu sem er í sviga er sleppt. 2Hlutfall með minnstu tíðni (<2). 
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Niðurstöður fylgniútreikninga geta sýnt fram á réttmæti mælitækis. Sé samleitniréttmæti 

fyrir hendi í niðurstöðum ætti að vera sterk fylgni á milli mælinga. Í töflu 4 sést fylgni milli 
þátta og stakra spurninga innan PERMA-mælingarinnar, auk breytunnar sem mælir 

hamingju. Fylgni þáttanna var sterk í meirihluta tilvika en í meðallagi milli árangurs, 

félagslegra tengsla og áhuga og innlifunar. Eins og við var að búast hafði samsetti þátturinn, 

almennur velfarnaður, sterka fylgni við alla þætti enda samsettur úr þáttunum. Fylgni milli 
félagslegra tengsla og jákvæðra tilfinninga var sterkust.  

Marktæk fylgni var milli PERMA-þáttanna og annarra þátta og spurninga. Jákvæð fylgni 

var lítil til sterk (0,24 < r > 0,88), þar sem jákvæðar tilfinningar og almenn starfsánægja höfðu 
sterkustu fylgnina sín á milli en minnst var fylgnin milli heilsu og áhuga og innlifunar. Eins og 

búast mátti við var fylgni PERMA-þáttanna við þáttinn neikvæðar tilfinningar og 

einmanaleika neikvæð. Neikvæða fylgnin mældist frá því að vera sterk til lítil (-0,63 < r >         
-0,19), þar sem samband neikvæðra tilfinninga og jákvæðra tilfinninga var sterkast og 

samband einmanaleika við áhuga og innlifun var minnst. Þátttakendur mátu heilsu sína 

almennt góða en fylgni mælingar á heilsu við PERMA-þættina var sterkust við jákvæðar 
tilfinningar og minnst við áhuga og innlifun, sjá töflu 4.  

Spurning um almenna starfsánægju var höfð undir lok spurningalistans. Sjá má í töflu 4 

að sú spurning hafði sterka fylgni við alla PERMA-þættina auk neikvæðra tilfinninga, 

hamingju og þáttarins um almennan velfarnað (sem hún tilheyrir).  

Marktæk fylgni var milli spurningarinnar um hamingju og allra atriða PERMA-

mælingarinnar. Fylgni var jákvæð við þá þætti og atriði sem snúa að jákvæðum hliðum 
velfarnaðar og neikvæð við þá þætti og atriði sem fjalla um neikvæða upplifun í starfi. Fylgni 

var á bilinu lítil til sterk þar sem hún var sterkust milli hamingju og jákvæðra tilfinninga og 
minnst milli hamingju og mælinga á einmanaleika. Í samanburði við spurninguna um 

almenna starfsánægju var sterkari fylgni milli PERMA-þáttanna fimm og hennar en þeirra og 

hamingju, sjá töflu 4.  
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Tafla 4. Fylgni og marktekt PERMA-mælingar og almennrar hamingju.  

Pearson-fylgni  P E R M A N H Alm O Lon 

(P) Jákvæðar tilfinningar 1 
        

 

(E) Áhugi og innlifun 0,62** 
        

 

N 1595          

(R) Félagsleg tengsl 0,64** 0,38** 
       

 

N 1599 1596         

(M) Tilgangur 0,61** 0,58** 0,58** 
      

 

N 1600 1596 1603        

(A) Árangur 0,60** 0,48** 0,40** 0,51** 
     

 

N 1591 1605 1594 1594       

(N) Neikvæðar tilfinningar -0,63** -0,30** -0,43** -0,34** -0,43** 
    

 

N 1574 1586 1575 1576 1584      

(H) Heilsa 0,44** 0,24** 0,35** 0,28** 0,35** -0,39** 
   

 

N 1602 1611 1602 1603 1608 1590     

(Alm) Almenn starfsánægja  0,88** 0,57** 0,60** 0,59** 0,53** -0,57** 0,43**  
  

N 1605 1601 1606 1607 1598 1580 1608    

(O) Almennur velfarnaður 0,90** 0,75** 0,77** 0,81** 0,73** -0,55** 0,42** 0,84** 
 

 

N 1567 1567 1567 1567 1567 1539 1562 1567   

(Lon) Einmanaleiki -0,35** -0,19** -0,41** -0,27** -0,20** 0,41** -0,19** -0,34** -0,37**  

N 1606 1618 1608 1609 1615 1597 1623 1613 1566  

Hamingja 0,54** 0,37** 0,39** 0,40** 0,38** -0,39** 0,49** 0,50** 0,53** -0,21** 
N 1596 1592 1597 1598 1589 1571 1600 1605 1558 1604 

** = p < 0,01 (tvíhliða)    
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PERMA-mælingin og bakgrunnur þátttakenda  
Niðurstöður PERMA-mælingarinnar voru skoðaðar út frá nokkrum bakgrunnsbreytum. Á 
öllum bakgrunnsbreytum nema einni var einhver munur á milli hópa. Eina bakgrunnsbreytan 

þar sem ekki var munur var fjöldi nemenda í skólanum þar sem þátttakendur störfuðu og var 

henni því sleppt úr þeim samanburði sem hér fer á eftir. Í töflu 5 má sjá lýsandi niðurstöður 
eftir kyni, en konurnar voru með marktækt hærra meðalskor en karlar í áhuga og innlifun, 

félagslegum tengslum, tilgangi og almennum velfarnaði á vinnustað. Ekki reyndist vera 

marktækur munur á kynjunum á öðrum þáttum.  

 

Tafla 5. Kynjamunur á niðurstöðum úr PERMA-mælingu. 

Þættir og spurningar N Meðaltal Staðalfrávik t-gildi p-gildi 
Áhugi og innlifun (E)       

Kona 1388 7,73 1,4 
5,23 < 0,001   Karl 210 7,12 1,6 

Félagsleg tengsl (R)       
Kona 1375 7,55 1,7 

2,27 0,023   Karl 212 7,27 1,8 

Tilgangur (M)       
Kona 1376 8,48 1,3 

4,19 < 0,001   Karl 212 8,00 1,6 

Almennur velfarnaður (O)       
Kona 1345 7,67 1,2 

3,56 < 0,001   Karl 201 7,36 1,3 
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Tafla 6 sýnir að marktækur munur var á meðaleinkunnum PERMA-mælingarinnar eftir aldri á 

öllum þáttum nema félagslegum tengslum. Velfarnaður þátttakenda sem voru 61 árs eða 
eldri var almennt meiri en annarra og þátttakendur á aldursbilinu 31–40 ára mældust 

almennt með minni velfarnað en aðrir aldurshópar. Á þættinum einmanaleiki mældist 

aldursflokkurinn 51–60 ára með mesta einmanaleikann en aldursflokkurinn 31–40 ára með 

þann minnsta. 

Tafla 6. PERMA-mælingin og munur eftir aldursflokkum, lýsandi niðurstöður. 

Þættir og spurningar N Meðaltal Staðalfrávik F-gildi p-gildi Munur milli hópa 
Jákvæðar tilfinningar (P)      

 

 
30 ára eða yngri (a) 60 7,56 1,6 

3,81 0,004 

 
 

31 - 40 ára (b) 311 7,16 1,5 (e): p = 0,003  
41 - 50 ára (c) 499 7,33 1,6   
51 - 60 ára (d) 486 7,29 1,7 (e): p = 0,037 

  61 árs eða eldri (e) 243 7,66 1,6 (b): p = 0,003 ; (d): p = 0,037 

Áhugi og innlifun (E)       
 30 ára eða yngri (a) 61 7,46 1,5 

8,31 < 0,001 

 
 31 - 40 ára (b) 316 7,33 1,5 (c): p = 0,012 ; (d): p = 0,009 ; (e): p < 0,001 
 41 - 50 ára (c) 503 7,66 1,4 (b): p = 0,012 ; (e): p = 0,014 
 51 - 60 ára (d) 489 7,67 1,5 (b): p = 0,009 ; (e): p = 0,021 

  61 árs eða eldri (e) 241 8,02 1,4 (b): p < 0,001 ; (c): p = 0,014 ; (d): p = 0,021 

Tilgangur (M)       

 30 ára eða yngri (a) 61 8,23 1,4 

2,67 0,031 

 
 31 - 40 ára (b) 309 8,29 1,3 (e): p = 0,024 
 41 - 50 ára (c) 501 8,40 1,4  

 51 - 60 ára (d) 487 8,41 1,2  

  61 árs eða eldri (e) 242 8,63 1,3 (b): p = 0,024 

Árangur (A)       
 30 ára eða yngri (a) 61 7,11 1,0 

10,49 < 0,001 

 
 31 - 40 ára (b) 314 7,03 1,4 (c): p = 0,013 ; (d): p = 0,002 ; (e): p < 0,001 
 41 - 50 ára (c) 501 7,33 1,2 (b): p = 0,013 ; (e): p < 0,001 
 51 - 60 ára (d) 491 7,39 1,4 (b): p = 0,002 ; (e): p = 0,007 

  61 árs eða eldri (e) 240 7,72 1,1 (a): p = 0,001 ; (b),(c): p < 0,001 ;               
(d): p = 0,007 

Neikvæðar tilfinningar (N)       

 30 ára eða yngri (a) 61 3,60 2,0 

11,53 p < 0,001 

(e): p = 0,019 
 31 - 40 ára (b) 316 3,86 1,9 (c): p = 0,041 ; (d): p = 0,002 ; (e): p < 0,001 
 41 - 50 ára (c) 504 3,44 2,0 (b): p = 0,041 ; (e): p < 0,001 
 51 - 60 ára (d) 475 3,32 2,1 (b): p = 0,002 ; (e): p = 0,001 

  61 árs eða eldri (e) 234 2,70 2,0 (a): p = 0,019 ; (b),(c): p < 0,001 ;               
(d): p = 0,001 

Framhald á næstu bls.       
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Frh.       

Einmanaleiki       

 30 ára eða yngri (a) 61 2,77 2,9 

2,93 0,020 

 

 31 - 40 ára (b) 318 3,18 3,0 (d): p = 0,047 
 41 - 50 ára (c) 507 3,38 3,1  

 51 - 60 ára (d) 493 3,80 3,3 (b): p = 0,047 
  61 árs eða eldri (e) 243 3,38 3,1  

Heilsa (H)      F(4,1612) =; p = 
 30 ára eða yngri (a) 61 6,95 2,1 

3,55 0,007 

 

 31 - 40 ára (b) 315 6,43 2,2 (e): p = 0,006 
 41 - 50 ára (c) 506 6,57 2,2 (e): p = 0,026 
 51 - 60 ára (d) 492 6,69 2,4  

  61 árs eða eldri (e) 243 7,10 2,2 (b): p = 0,006 ; (c): p = 0,026 

Almennur velfarnaður (O)      = 
 30 ára eða yngri (a) 60 7,61 1,2 

4,63 0,001 

 

 31 - 40 ára (b) 304 7,44 1,2 (e): p < 0,001 
 41 - 50 ára (c) 486 7,63 1,2  
 51 - 60 ára (d) 476 7,62 1,2 (e): p = 0,047 
  61 árs eða eldri (e) 233 7,89 1,2 (b): p < 0,001 ; (d): p = 0,047 

 

Þegar kannaður var munur eftir búsetu kom einungis fram munur á einum þætti, 

einmanaleika, en þátttakendur sem bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins voru minna einmana 

en þeir sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu, sjá töflu 7.  

 

Tafla 7. Búsetumunur á PERMA-mælingu, lýsandi niðurstöður. 

 N Meðaltal Staðalfrávik t-gildi p-gildi 
Einmanaleiki 

     

 
Höfuðborgarsvæðið 914 3,66 3,2 

3,20 0,001   Utan höfuðborgarsvæðisins 708 3,16 3,0 
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Greining á niðurstöðum miðað við starfsheiti sýndi að einungis var marktækur munur á 

meðaleinkunn neikvæðra tilfinninga og einmanaleika, sjá töflu 8. Umsjónarkennarar voru 
með hæsta meðaltal neikvæðra tilfinninga og sérkennarar og grunnskólakennarar með 

lægsta meðaltalið. Leiðbeinendur voru minnst einmana og verkefna- eða deildarstjórar voru 

mest einmana. Vegna þess að hópar voru misstórir, og það hefur áhrif á útreikninga, þá 

mældist einungis marktækur munur milli grunnskólakennara og umsjónarkennara, þar sem 
hinir síðarnefndu upplifðu einmanaleika í minni mæli.  

Tafla 8. PERMA-mælingin og munur eftir starfsheiti, lýsandi niðurstöður. 

Þáttur og spurning N Meðaltal Staðalfrávik F-gildi p-gildi Munur milli hópa 
Neikvæðar tilfinningar (N) 

      

 Grunnskólakennari (a) 695 3,28 2,1 

3,84 0,004 

(d): p = 0,024 
 Leiðbeinandi (b) 50 3,28 2,1  

 Sérkennari (c) 184 3,09 2,0 (d): p = 0,018 
 Umsjónarkennari (d) 616 3,62 2,0 (a): p = 0,024 ; (c): p = 0,018 

  Verkefnastjóri/Deildarstjóri (e) 50 3,09 1,9  

Einmanaleiki       

 Grunnskólakennari (a) 712 3,63 3,2 

4,54 0,001 

(d): p = 0,012 
 Leiðbeinandi (b) 51 3,02 2,9  

 Sérkennari (c) 188 3,80 3,2  

 Umsjónarkennari (d) 626 3,08 3,0 (a): p = 0,012 
  Verkefnastjóri/Deildarstjóri (e) 52 4,31 3,2  

 

Meðaleinkunnir PERMA-mælingarinnar voru breytilegar eftir starfshlutfalli þátttakenda og 
var áberandi að þeir sem voru í minna en hálfu starfi komu betur út, sjá töflu 9. Þeir sem 

unnu minna en 50% voru með hærra meðaltal en allir aðrir hópar í jákvæðum tilfinningum, 

áhuga og innlifun, árangri og almennum velfarnaði og lægra en aðrir í neikvæðum 
tilfinningum. Í tilgangi og heilsu kom ekki fram munur á milli þeirra og þeirra sem voru í 

100% starfshlutfalli.  
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Tafla 9. PERMA-mælingin og munur eftir starfshlutfalli, lýsandi niðurstöður. 

Þættir   N Meðaltal Staðalfrávik F-gildi p-gildi Munur milli hópa 
Jákvæðar tilfinningar (P)       
 

Minna en 50% (a) 70 8,22 1,1 

9,28 < 0,001 

(b), (c), (d): p < 0,001  
50 - 74% (b) 85 7,02 2,0 (a): p < 0,001  
75 - 99% (c) 157 7,13 1,8 (a): p < 0,001 

  100% (d) 1284 7,35 1,6 (a): p < 0,001 

Áhugi og innlifun (E)       
 

Minna en 50% (a) 71 8,13 1,4 

3,76 0,010 

(b): p = 0,027 ; (c): p = 0,010 ; 
 (d): p = 0,043  

50 - 74% (b) 86 7,48 1,6 (a): p = 0,027  
75 - 99% (c) 159 7,49 1,6 (a): p = 0,010 

  100% (d) 1291 7,66 1,4 (a): p = 0,043 

Tilgangur (M)       
 

Minna en 50% (a) 70 8,81 1,2 

3,42 0,017 

(b): p = 0,031 ; (c): p = 0,027  
50 - 74% (b) 84 8,21 1,7 (a): p = 0,031  
75 - 99% (c) 156 8,27 1,3 (a): p = 0,027 

  100% (d) 1288 8,43 1,3  

Árangur (A)       
 

Minna en 50% (a) 70 7,82 1,1 

4,46 0,004 

(b): p = 0,01 ; (c): p = 0,001 ;  
(d): p = 0,002  

50 - 74% (b) 86 7,21 1,4 (a): p = 0,011  
75 - 99% (c) 157 7,17 1,4 (a): p = 0,001 

  100% (d) 1291 7,34 1,3 (a): p = 0,002 

Neikvæðar tilfinningar (N)       
 

Minna en 50% (a) 71 1,85 1,8 

14,55 < 0,001 

(b), (c), (d): p < 0,001  
50 - 74% (b) 83 3,20 2,1 (a): p < 0,001  
75 - 99% (c) 157 3,52 2,1 (a): p < 0,001 

  100% (d) 1277 3,46 2,0 (a): p < 0,001 

Heilsa (H)       
 

Minna en 50% (a) 69 7,26 2,4 

6,50 < 0,001 

(b): p = 0,001 ; (c): p = 0,044  
50 - 74% (b) 86 5,85 2,4 (a): p = 0,001 ; (d): p = 0,003  
75 - 99% (c) 158 6,38 2,4 (a): p = 0,044 

  100% (d) 1299 6,73 2,2 (b): p = 0,003 

Almennur velfarnaður (O)       
 

Minna en 50% (a) 69 8,18 1,0 

6,59 < 0,001 

(b): p = 0,002 ; (c), (d): p < 0,001  
50 - 74% (b) 82 7,44 1,5 (a): p = 0,002  
75 - 99% (c) 154 7,47 1,3 (a): p < 0,001 

  100% (d) 1251 7,63 1,2 (a): p < 0,001 
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Í töflu 10 má sjá niðurstöður eftir starfsreynslu þátttakenda. Hún sýnir að marktækur munur 

var á meðaltölum allra þátta og atriða nema félagslegra tengsla og einmanaleika eftir því 
hversu lengi þátttakendur höfðu starfað sem grunnskólakennarar. Áberandi var að 

þátttakendur með minnstu og mestu starfsreynsluna mældust með meiri velfarnað en aðrir á 

meðan þeir sem voru með 5–9 ára starfsreynslu voru lægstir. Meðaleinkunn þátttakenda 

dreifðist þannig að þeir sem voru við upphaf starfsferilsins voru með frekar háa 
meðaleinkunn sem lækkaði með aukinni starfsreynslu þar til hún byrjaði að hækka aftur eftir 

um 10 ár. Þannig mældist það í öllum þáttum og atriðum mælingarinnar. 

Tafla 10. PERMA-mælingin og munur eftir starfsreynslu, lýsandi niðurstöður. 

Þættir  N Meðaltal Staðalfrávik F-gildi p-gildi Munur milli hópa 
Jákvæðar tilfinningar (P) 

      

 2 ár eða skemur (a) 113 7,77 1,6 

6,78 <0,001 

(c), (d): p = 0,001 
 3 - 4 ár (b) 103 7,40 1,5  
 5 - 9 ár (c) 213 7,03 1,7 (a): p = 0,001 ; (e): p = 0,006 
 10 - 14 ár (d) 290 7,10 1,6 (a): p = 0,001 ; (e): p = 0,012 

  15 ár eða meira (e) 864 7,45 1,6 (c): p = 0,006 ; (d): p = 0,012 

Áhugi og innlifun (E)       

 2 ár eða skemur (a) 115 7,65 1,5 

4,17 0,002 

 

 3 - 4 ár (b) 104 7,67 1,4  
 5 - 9 ár (c) 216 7,35 1,6 (e): p = 0,001 
 10 - 14 ár (d) 294 7,54 1,3  

  15 ár eða meira (e) 866 7,76 1,4 (c): p = 0,001 

Tilgangur (M)       
 2 ár eða skemur (a) 113 8,49 1,3 

3,36 0,010 

 

 3 - 4 ár (b) 103 8,43 1,2  

 5 - 9 ár (c) 214 8,14 1,5 (e): p = 0,017 
 10 - 14 ár (d) 291 8,36 1,2  

  15 ár eða meira (e) 865 8,49 1,3 (c): p = 0,017 

Árangur (A)       
 2 ár eða skemur (a) 113 7,17 1,4 

9,88 <0,001 

 

 3 - 4 ár (b) 103 7,09 1,2 (e): p = 0,014 
 5 - 9 ár (c) 218 6,96 1,4 (d): p = 0,043 ; (e): p < 0,001 
 10 - 14 ár (d) 294 7,30 1,3 (c): p = 0,043 
  15 ár eða meira (e) 864 7,50 1,2 (b): p = 0,014 ; (c): p < 0,001 

Neikvæðar tilfinningar (N)       
 2 ár eða skemur (a) 115 3,12 2,0 

7,97 <0,001 

(c): p = 0,012 
 3 - 4 ár (b) 104 3,69 2,0  

 5 - 9 ár (c) 216 3,88 2,1 (a): p = 0,012 ; (e): p < 0,001 
 10 - 14 ár (d) 294 3,66 2,1 (e): p = 0,004 
  15 ár eða meira (e) 847 3,17 2,0 (c): p < 0,001 ; (d): p = 0,004 

Framhald á næstu bls.       
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Frh.        

Heilsa (H)       

 2 ár eða skemur (a) 115 7,12 2,0 

5,24 <0,001 

(c): p = 0,008 
 3 - 4 ár (b) 103 6,27 2,4  
 5 - 9 ár (c) 219 6,24 2,2 (a): p = 0,008 ; (e): p = 0,006 
 10 - 14 ár (d) 295 6,53 2,3  

  15 ár eða meira (e) 868 6,83 2,3 (c): p = 0,006 

Almennur velfarnaður (O)       
 2 ár eða skemur (a) 110 7,76 1,3 

5,89 <0,001 

 

 3 - 4 ár (b) 102 7,62 1,1  

 5 - 9 ár (c) 208 7,35 1,3 (e): p = 0,002 
 10 - 14 ár (d) 282 7,48 1,2 (e): p = 0,014 
  15 ár eða meira (e) 841 7,73 1,2 (c): p = 0,002 ; (d): p = 0,014 
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Kennsluumhverfi og starfshættir við kennslu 
Niðurstöður PERMA-mælingarinnar voru skoðaðar út frá kennsluumhverfi og starfsháttum. 
Lýsandi niðurstöður hvers atriðis og þáttar út frá kennsluumhverfi má sjá í töflu 11. Ekki 

reyndist munur eftir kennsluumhverfi þátttakenda á jákvæðum þáttum velfarnaðar í starfi. 

Marktækur munur var á neikvæðum tilfinningum og einmanaleika. Bæði þeir sem störfuðu 
að mestu í opnu rými og í hefðbundinni kennslustofu upplifðu neikvæðar tilfinningar í meiri 

mæli en þeir sem sögðust kenna í annars konar rými. Auk þess upplifðu þeir sem kenndu 

eingöngu í hefðbundinni skólastofu einmanaleika í meiri mæli en þeir sem sögðust kenna í 
annars konar rými. 

 

Tafla 11. PERMA-mælingin og munur eftir kennsluumhverfi, lýsandi niðurstöður. 

Þáttur og spurning N Meðaltal Staðalfrávik F-próf p-gildi Munur milli hópa 
Neikvæðar tilfinningar (N) 

   
  

 

 
Hefðbundin skólastofa (a) 767 3,46 2,1 

3,35 0,005 

(f): p = 0,001  
Opið rými (b) 81 3,64 2,2 (f): p = 0,035  
Að mestu hefðbundin skólastofa (c) 384 3,30 1,9  

 
Að mestu opið rými (d) 67 3,69 2,2  

 
Jafnt hefðbundin stofa og opið rými (e) 128 3,39 2,0  

  Annað (f) 135 2,78 1,8 (a): p = 0,001 ; (b): p = 0,035 

Einmanaleiki       
 

Hefðbundin skólastofa (a) 783 3,68 3,2 

3,05 0,010 

(f): p = 0,031  
Opið rými (b) 82 2,77 3,0  

 
Að mestu hefðbundin skólastofa (c) 396 3,27 3,1  

 
Að mestu opið rými (d) 68 2,56 2,8  

 
Jafnt hefðbundin stofa og opið rými (e) 131 3,29 3,1  

  Annað (f) 136 3,55 3,2 (a): p = 0,031 

 

Greiningu á niðurstöðum miðað við starfshætti við kennslu hjá þátttakendum má síðan sjá í 

töflu 12. Marktækur munur var á félagslegum tengslum og einmanaleika eftir því hvort 

þátttakendur kenndu nánast alltaf einir eða með öðrum. Þeir sem kenndu með öðrum 

kennara nokkrum sinnum í viku skoruðu hærra á félagslegum tengslum en aðrir á meðan 

þeir sem kenndu nánast alltaf einir upplifðu félagsleg tengsl sín minni en aðrir. Að sama skapi 

upplifðu þeir sem kenndu nánast alltaf einir mestan einmanaleika og þeir sem alltaf voru 

með öðrum kennara voru minnst einmana.  
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Tafla 12. PERMA-mælingin og munur eftir starfsháttum við kennslu, lýsandi niðurstöður. 

Þáttur og spurning N Meðaltal Staðalfrávik F-gildi p-gildi Munur milli hópa 
Félagsleg tengsl (R) 

      

 
Alltaf með öðrum kennara í sama rými 
(a) 244 7,71 1,6 

5,94 0,001 

(d): p = 0,014 
 

Með öðrum kennara nokkrum sinnum 
í viku (b) 219 7,76 1,5 (d): p = 0,003 

 
Með öðrum kennara stöku sinnum (c) 229 7,65 1,6  

  Kennir nánast alltaf ein/n (d) 897 7,35 1,8 (a): p = 0,014 ;     
(b): p = 0,003 

Einmanaleiki       
 

Alltaf með öðrum kennara í sama rými 
(a) 245 2,62 2,9 

13,59 < 0,001 

(d): p < 0,001 
 

Með öðrum kennara nokkrum sinnum 
í viku (b) 219 2,88 3,0 (d): p < 0,001 

 
Með öðrum kennara stöku sinnum (c) 229 3,24 3,1 (d): p = 0,041 

  Kennir nánast alltaf ein/n (d) 903 3,85 3,2 (a), (b): p < 0,001 ; 
(c): p = 0,041 

Fagleg tengsl, stuðningur og stjórnunarhættir 
Skoðuð var fylgni niðurstaðna PERMA-mælingarinnar við þrjár staðhæfingar sem meta fagleg 

tengsl, annars vegar milli kennara og hins vegar milli kennara og stjórnenda, auk stuðnings 

skólastjóra. Fyrsta staðhæfingin var Í skólanum sem ég starfa eru góð fagleg tengsl milli 
kennara, önnur staðhæfing Í mínum skóla eru góð fagleg tengsl milli kennara og stjórnenda 
og þriðja staðhæfing var Í skólanum sem ég starfa njóta kennarar stuðnings skólastjóra. 

Svarmöguleikarnir voru frá mjög ósammála (táknað með tölunni 1) til mjög sammála (táknað 

með tölunni 5). Auk þess var skoðuð fylgni niðurstaðna PERMA-mælingarinnar við svör við 
spurningunni Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með stjórnunarhætti í þínum skóla? 

Svarmöguleikar voru frá mjög óánægð/ur (táknað með tölunni 1) til mjög ánægð/ur (táknað 

með tölunni 5). Niðurstöður þessara fylgniútreikninga má sjá í töflu 13, en reiknuð var 
Spearman-fylgni.  

Í öllum tilvikum var meirihluti þátttakenda frekar eða mjög sammála staðhæfingum og 
spurningu (Góð tengsl kennara: 73% ; Góð tengsl kennara og stjórnenda: 60% ; Njóta 

stuðnings skólastjóra: 69% ; Ánægja með stjórnunarhætti: 62%). Þeir sem voru frekar eða 

mjög ósammála voru færri en bæði þeir sem voru sammála og þeir sem tóku ekki afstöðu til 

fullyrðinganna (Slæm tengsl kennara: 12% ; Slæm tengsl kennara og stjórnenda: 19% ; Njóta 
ekki stuðnings skólastjóra: 16% ; Óánægja með stjórnunarhætti: 18%). 

Tafla 13 sýnir að samband faglegra tengsla, stuðnings skólastjóra og ánægju með 

stjórnunarhætti við PERMA-mælinguna var marktækt í öllum tilvikum. Fylgni við jákvæð 
atriði var á bilinu 0,14 < rs > 0,53 þar sem samband félagslegra tengsla og faglegra tengsla 

kennara var sterkast og samband áhuga og innlifunar og stuðnings skólastjóra var veikast. 
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Fylgni við neikvæð atriði var á bilinu -0,31 < rs > -0,22 þar sem samband einmanaleika og 

stuðnings skólastjóra var veikast og samband neikvæðra tilfinninga og ánægju með 
stjórnunarhætti var sterkast. 

Þó fylgnin væri marktæk var hún í flestum tilvikum lítil eða meðalsterk. Lítil fylgni var til 

að mynda í öllum tilvikum við þættina áhuga og innlifun, árangur og heilsu. Meirihluti 

fylgniútreikninga neikvæðra tilfinninga og einmanaleika sýndi einnig fremur litla fylgni. 
Meðalsterk fylgni var í öllum tilvikum milli jákvæðra tilfinninga og almennrar starfsánægju. 

Auk þess sýndi meirihluti fylgniútreikninga á félagslegum tengslum og tilgangi fram á 

meðalsterka fylgni. Einungis var sterk fylgni í einum samanburði, eða milli félagslegra tengsla 
og faglegra tengsla kennara. Meiri fylgni milli atriða PERMA-mælingarinnar, staðhæfinganna 

og spurningarinnar um stjórnunarhætti kom oftast fram í félagslegum tengslum meðal þátta 

og atriða mælingarinnar og í tengslum við fagleg tengsl kennara og ánægju með 
stjórnunarhætti.  

Tafla 13. Spearman-fylgni PERMA-mælingarinnar og faglegra tengsla kennara. 

Þættir og spurningar Fagleg tengsl kennara 
Fagleg tengsl kennara 

og stjórnenda 
Stuðningur 
skólastjóra 

Ánægja með 
stjórnunarhætti 

Jákvæðar tilfinningar (P) 0,36** 0,39** 0,35** 0,46** 

N 1578 1571 1570 1578 
Áhugi og innlifun (E) 0,22** 0,19** 0,14** 0,21** 

N 1574 1567 1566 1574 

Félagsleg tengsl (R) 0,53** 0,47** 0,44** 0,48** 
N 1580 1573 1572 1580 

Tilgangur (M) 0,30** 0,32** 0,27** 0,31** 

N 1581 1574 1573 1581 
Árangur (A) 0,22** 0,22** 0,18** 0,25** 

N 1571 1564 1563 1572 

Neikvæðar tilfinningar (N) -0,25** -0,25** -0,26** -0,31** 
N 1555 1548 1548 1553 

Einmanaleiki -0,30** -0,26** -0,22** -0,26** 

N 1587 1580 1579 1587 
Heilsa (H) 0,17** 0,15** 0,17** 0,20** 

N 1581 1574 1573 1581 

Almenn starfsánægja 0,34** 0,37** 0,36** 0,45** 
N 1587 1580 1579 1587 

Almennur velfarnaður (O) 0,43** 0,42** 0,37** 0,45** 

N 1540 1533 1532 1541 
** = p < 0,01 (tvíhliða)     
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Samantekt 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru með 6,5 eða hærra í meðaleinkunn í öllum atriðum 
mælingarinnar nema þeim sem fjalla um neikvæða upplifun í starfi. Almennur velfarnaður í 

starfi var með meðaltalið 7,63 og þátturinn tilgangur var með hæstu meðaleinkunn einstakra 

þátta. Niðurstöður sýndu að yfir 40% þátttakenda mátu velfarnað sinn almennt 8 eða hærra 
á svarkvarða mælingarinnar sem var á bilinu 0–10. Flestir þátttakendur, eða 75%, gáfu 

tilgangi í starfi 8 eða hærra í einkunn en fæstir gáfu árangri í starfi þá einkunn, eða 42%. 

Vægi neikvæðrar upplifunar í starfi mældist minna en vægi jákvæðrar upplifunar. 
Niðurstöður um heilsu þátttakenda voru ekki eins afgerandi þar sem svör dreifðust meira í 

tvo fjölmenna hópa þeirra sem mátu heilsu sína betri og verri.  

Áreiðanleiki niðurstaðna úr spurningum mælitækisins var í flestum tilvikum innan 

ásættanlegra marka en þó bentu útreikningar til þess að tvær spurningar hefðu neikvæð 
áhrif á áreiðanleikann. Það var spurningin í þættinum um tilgang, en þar var spurt hvort 

þátttakendur hefðu stefnu til að vinna eftir í starfi, og spurningin um árangur,  þar sem spurt 

var hvort fólk réði vel við þau verkefni sem því væru falin.  

Mælitækið virðist hafa mælt það sem lagt var upp með því tengsl þess við spurninguna 

um almenna hamingju, sem var bætt við til að kanna gæði mælitækisins, voru frá því að vera 
í meðallagi til sterk. Ágæti þess kom einnig fram í sterku sambandi flestra atriða 

mælingarinnar við almenna starfsánægju þátttakenda, sem metin var með einni spurningu. 

Jafnframt höfðu PERMA-þættirnir sterkari tengingu við upplifun í starfi en við hamingju 
almennt, sem bendir til þess að mælitækið mæli velfarnað í starfi en ekki velfarnað almennt í 

lífi fólks.   

Greining á velfarnaði út frá bakgrunnsupplýsingum sýndi að hann var einna helst 

breytilegur eftir aldri, starfshlutfalli og starfsreynslu þátttakenda. Þar kom fram meiri 
velfarnaður elstu þátttakendanna og minni velfarnaður þeirra sem voru á aldursbilinu 31–40 

ára. Þeir þátttakendur sem voru með minnstu og mestu starfsreynsluna voru með meiri 

velfarnað en aðrir. Þá kom í ljós minni velfarnaður þeirra sem höfðu 5–9 ára starfsreynslu. 
Velfarnaður þátttakenda minnkaði þannig með auknum starfsaldri þar til um 10 ára 

starfsreynslu var náð og tók hann þá aftur að aukast.  

Starfsumhverfi og starfshættir þátttakenda tengdust lítið velfarnaði þeirra. Ekki greindist 
munur á milli þeirra sem störfuðu í hefðbundinni skólastofu og opnu rými. En þeir sem 

sögðust kenna í annars konar rými upplifðu bæði neikvæðar tilfinningar í minni mæli en þeir 

sem kenndu að mestu í opnu rými og í hefðbundinni skólastofu og minni einmanaleika en 

þeir sem kenndu eingöngu í hefðbundinni skólastofu. Niðurstöður um velfarnað miðað við 
starfshætti sýndu að þeir þátttakendur sem kenndu nánast alltaf einsamlir upplifðu bæði 

minni félagsleg tengsl og meiri einmanaleika en aðrir. 
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Almennt séð töldu þátttakendur góð fagleg tengsl vera í sínum skóla og þar væri góður 

stuðningur skólastjóra, auk þess að meirihluti þeirra var ánægður með stjórnunarhætti. 
Greining á velfarnaði út frá þeim atriðum sýndi að þau skýrðu hluta af breytileika í velfarnaði 

þátttakenda. Niðurstöður gáfu til kynna að samband félagslegra tengsla við atriðin væri 

örlítið veigameira en samband annarra PERMA-þátta við þau. Jafnframt höfðu fagleg tengsl 

kennara og ánægja með stjórnunarhætti aðeins meira vægi en önnur atriði í velfarnaði 
þátttakenda.  
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9 Umræða 

Í þessari rannsókn var leitast við að svara þeirri rannsóknarspurningu hvernig 
velfarnaðarþættir PERMA-kenningarinnar mælast hjá starfandi grunnskólakennurum á 

Íslandi. Til að svara spurningunni var notaður PERMA-spurningalisti fyrir vinnustaði sem 

þýddur var úr ensku á íslensku. Spurningalistinn metur velfarnað út frá fimm ólíkum þáttum 
og kannar einnig huglægt mat á heilsu, neikvæðri líðan, einmanaleika og almennri 

starfsánægju. Áreiðanleiki mælitækisins reyndist góður þó ástæða sé til að skoða frekar 

þýðingar á tveimur spurningum sem drógu úr áreiðanleika. Hugsanlegt er að þýðing sé gölluð 

eða þessar spurningar eigi ekki við á Íslandi eða hjá íslenskum kennurum. Réttmæti er 

ákveðin mæling á gæðum mælitækisins og sýndu útreikningar að fylgni var í þá átt sem búist 

var við og innan ásættanlegra marka. Þess vegna er gengið út frá því að mælitækið sé 

nægilega gott og niðurstaðan gefi raunhæfa mynd af velfarnaði þeirra félagsmanna í Félagi 

grunnskólakennara sem tóku þátt í rannsókninni. 

Mælitækið varpaði ljósi á upplifun í starfi, bæði þeirra sem virðast ánægðir í starfi og 

þeirra sem virðast ekki eins ánægðir. Velfarnaðarþættir PERMA-kenningarinnar fjalla um 
jákvæðar tilfinningar, áhuga og innlifun, félagsleg tengsl, tilgang og árangur. Niðurstöður 

sýndu að meðaltal grunnskólakennaranna sem tóku þátt rannsókninni var yfir 6,5 af 10 í 

öllum þeim atriðum mælingarinnar sem mátu jákvæða upplifun í starfi. Einkunnin 8 var 
notuð sem viðmið til að aðgreina þá sem töldust vera með meiri velfarnað. Miðað við þá 

túlkun voru yfir 40% þátttakenda með 8 eða hærra í einkunn á öllum þáttum velfarnaðar, þar 

sem flestir voru með hærra en 8 í þættinum um tilgang og fæstir í þættinum um árangur. 
Neikvæðar tilfinningar og einmanaleiki gáfu vísbendingar um neikvæða upplifun í starfi en 

reyndust sjaldgæfari en jákvæð upplifun í starfi. Niðurstöður um heilsu þátttakenda voru 

ekki eins skýrar þar sem svör þeirra voru dreifðari þar. 

Velfarnaður kennara í starfi  
Það að ríflega fjórir kennarar af hverjum tíu gáfu velfarnaði sínum að minnsta kosti 

einkunnina 8 gefur vísbendingu um almenna ánægju í starfi. Í samanburði við niðurstöður 
rannsóknar Watanabe og félaga (2018) á almennum vinnumarkaði í Japan, þar sem notað 

var sama mælitæki, mældist velfarnaður almennt meiri hjá íslenskum kennurum. En hafa ber 

í huga að Ísland og Japan eru mjög ólík samfélög og því er ef til vill til lítils að bera þetta 
saman. Vísbendingar um starfsánægju íslenskra kennara komu einnig fram í niðurstöðum 

TALIS-rannsóknarinnar, þar sem hún var meiri en hjá kennurum í öðrum þátttökulöndum 

OECD-ríkjanna (Ragnar F. Ólafsson, 2014) og ríma þessar niðurstöður við það.  
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Með því að skoða velfarnað út frá ólíkum þáttum gefst tækifæri til að afla aukinnar 

vitneskju um það sem býr að baki almennum velfarnaði fólks. Niðurstöður sýndu að sterkt 
samband var á milli velfarnaðarþáttarins um jákvæðar tilfinningar kennara í starfi og annarra 

PERMA-velfarnaðarþátta. Aukin upplifun á jákvæðum tilfinningum getur þannig eflt upplifun 

á öðrum velfarnaðarþáttum og öfugt, að aukin upplifun á öðrum velfarnaðarþáttum getur 

aukið jákvæðar tilfinningar í starfi. Samkvæmt PERMA-kenningunni endurspegla jákvæðar 
tilfinningar hamingju og lífsánægju á huglægan hátt (Seligman, 2011). Í 

sjálfsákvörðunarkenningu Ryan og Deci (2017) segir einnig að farsælt líf leiði af sér betri 

huglæga og tilfinningalega upplifun eins og hamingju. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýndu einmitt að jákvæðar tilfinningar kennaranna tengdust sterklega almennri starfsánægju 

og hamingju, og það sterkar en öðrum þáttum velfarnaðar.  

Við þróun upphaflega spurningalistans komu í ljós sterk tengsl spurninga um neikvæðar 
tilfinningar við mælitæki sem meta þunglyndi, kvíða og streitu (Butler og Kern, 2016). Í því 

ljósi ættu niðurstöður um neikvæðar tilfinningar að geta gefið raunsanna mynd af neikvæðri 

líðan kennara í starfi. Það er því ánægjulegt að niðurstöður rannsóknarinnar sýna að neikvæð 
upplifun í starfi hefur almennt haft minna vægi en jákvæð upplifun, en um helmingur 
þátttakenda sagðist upplifa litlar neikvæðar tilfinningar og einmanaleika. Niðurstöðurnar eru 

ánægjulegar, sérstaklega í ljósi niðurstaðna nýlegra rannsókna sem gefa vísbendingar um 
neikvæða upplifun kennara af starfi sínu (Guðný Björg Guðlaugsdóttir, 2018; Ósk 
Auðunsdóttir, 2018; Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, 2018). 

Velfarnaður þátttakenda var skoðaður eftir ýmsum bakgrunnsþáttum og sýndu 
niðurstöður í megindráttum að velfarnaður var mestur meðal þeirra sem voru yfir sextugu og 

í innan við 50% starfshlutfalli, en þetta tvennt fór oft saman. Jafnframt voru þeir sem höfðu 
mestu og minnstu starfsreynsluna með hærri einkunn í velfarnaði en aðrir. Ætla má að þeir 

sem eru eldri en 60 ára búi yfir mikilli starfsreynslu og hafi því marga fjöruna sopið þannig að 
fátt bíti á þá sem dregið geti úr velfarnaði þeirra. Önnur skýring gæti verið að þeir sem hafi 

liðið illa í starfi hafi frekar látið af störfum en þeir sem voru sáttir í starfi. Með minni viðveru í 

starfi gefst meiri tími og aukinn sveigjanleiki til annars en vinnunnar. Þar að auki getur minni 
upplifun af álagi í starfi fylgt takmarkaðri viðveru. En ástæður fyrir skertu starfshlutfalli geta 

verið misjafnar og ekki er hægt að ganga út frá því sem vísu að skertu starfshlutfalli fylgi 

aukinn velfarnaður því þeir sem voru í 50–74% starfshlutfalli mátu velfarnað sinn bæði minni 
en þeir sem voru í lægsta starfshlutfalli og þeir sem voru í hærra starfshlutfalli. Þar að auki 

mátu þeir heilsu sína lakari en aðrir. Meirihluti þessara þátttakenda var á aldursbilinu 51–60 

ára og með meira en 15 ára starfsreynslu. Fólk sem vinnur við umönnunarstörf er líklegra en 

aðrir til að vera frá vinnu vegna andlegra veikinda (Försäkringskassan, 2014:4) og samkvæmt 

ársskýrslu VIRK (2018) hafa kennarar verið einn fjölmennasti hópurinn sem leitað hefur 
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aðstoðar þar. Hverjar sem ástæður voru fyrir því að þessi hópur mat heilsu sína lakari en 

aðrir þá má velta vöngum yfir því hvort andleg vanlíðan gæti verið ein af ástæðum þess að 
þeir sem voru í 50–74% starfshlutfalli mátu heilsu sína lakari en aðrir og voru með lægra 

meðalskor á velfarnaði.  

Áhugavert er að hóparnir með minnstu og mestu starfsreynsluna mældust með hærri 

einkunn í velfarnaði en aðrir. Velfarnaðareinkunn þátttakenda lækkaði með aukinni 
starfsreynslu þar til 10 ára reynslu var náð en þá tók einkunn þeirra að hækka aftur. 

Kennaraskortur vofir yfir á Íslandi, sem rekja má að hluta til þess að of margir útskrifaðir 

kennarar hvorki hefja störf sem slíkir að loknu námi né haldast í starfi (Helgi Eiríkur Eyjólfsson 
og Stefán Hrafn Jónsson, 2017). Þar sem velfarnaður þeirra sem voru með 5–9 ára 

starfsreynslu var minnstur má velta vöngum yfir því hvort rekja megi brottfall úr stéttinni til 

dvínandi velfarnaðar þeirra eftir fyrstu fimm árin í starfi. Þeir sem á hinn bóginn hafa haldist í 
starfi hafi þá annaðhvort náð að viðhalda velfarnaði sínum fyrstu 10 árin eða velfarnaður 

þeirra hefur dvínað eins og hinna en þeir hafa upplifað aukna ánægju í starfi eftir að 10 ára 

reynslu var náð. Niðurstöðurnar benda til mikilvægis þess að viðhalda velfarnaði yngstu 
kennaranna. Þannig mætti hugsanlega minnka líkur á að þeir hyrfu frá starfi og draga úr þeim 
kennaraskorti sem vofir yfir. Velfarnaði má viðhalda á marga vegu. Í rannsókn Helga Eiríks 

Eyjólfssonar og Stefáns Hrafns Jónssonar (2017) kom til að mynda fram að stuðningur 
skólastjórnenda getur verið ungum kennurum mikilvægur. Einnig getur faglegur stuðningur 
stjórnenda stuðlað að aukinni starfsánægju meðal þeirra, eins og fram kom í TALIS-

rannsókninni (Ragnar F. Ólafsson, 2014).  

Aldursflokkurinn 31–40 ára mældist með lakari velfarnaðareinkunn en aðrir. Hvað veldur 

er á huldu, en dæmigert er að fólk á þessum aldri eigi ung börn sem krefjast umönnunar og 
það getur aukið álag í einkalífi. Jafnframt hefur þessi kynslóð verið undir vökulu auga 

samskiptamiðla sín fyrstu búskaparár, en kunnugt er að samanburður og miklar væntingar 
geta aukið álag á fólk. Eins og fram kom í rannsókn Hasselberg og félaga (2014) er mikið álag 

bæði í einkalífi og starfi undanfari kulnunar. Hugsanlega sýnir umræddur hópur þess merki 

að álag gæti verið umfram þolmörk, en það eykur neikvæða upplifun og dregur úr velfarnaði 
í starfi. Frekari rannsóknir gætu miðað að því að skoða velfarnað á heildrænan hátt, bæði út 

frá einkalífi og starfi þátttakenda.  

Velfarnaður kennara og áhrif starfshátta, faglegra tengsla, stuðnings og 
stjórnunarhátta  

Niðurstöður gáfu til kynna að þeir kennarar sem kenndu með öðrum kennara upplifðu 

félagsleg tengsl í meiri mæli og væru síður einmana en þeir sem yfirleitt kenndu einir. Í 

rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2017) sýndu niðurstöður að 
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hærra hlutfall kennara í teymiskennsluskólum taldi sig njóta stuðnings skólastjóra, vera 

óhræddir við að tjá sig um málefni síns skóla og taldi góð fagleg tengsl vera milli kennara. Í 
því ljósi og miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar getur starfsháttur eins og 

teymiskennsla verið möguleg leið til að styrkja félagsleg tengsl og stuðla þannig að auknum 

velfarnaði í starfi. Jafnframt gæti teymiskennsla verið liður í að draga úr neikvæðri upplifun 

sem hlýst af einmanaleika í starfi og gæti þannig enn frekar eflt velfarnað þeirra. Fyrir unga 
kennara sem eru að stíga sín fyrstu skref í kennslu gæti teymiskennsla þannig verið einn liður 

í stuðningi við þá. Með styrk af öðrum kennara við kennslu mætti þannig mynda traustan 

grunn fyrir yngstu kynslóð kennara til að viðhalda velfarnaði sínum fyrsta áratuginn í kennslu. 

Meirihluti þátttakenda sagði góð fagleg tengsl vera bæði milli kennara innbyrðis og milli 
kennara og stjórnenda. Meirihluti sagði einnig að stuðningur skólastjóra væri góður og 

almenn ánægja var með stjórnunarhætti. Greining á tengslum þessara atriða við velfarnað 
þátttakenda sýndi að þau tengdust að hluta velfarnaði þeirra í starfi. Þar kom fram sterkara 

samband félagslegra tengsla en annarra PERMA-þátta ásamt sterkara sambandi faglegra 

tengsla kennara og ánægju með stjórnunarhætti. Þessar niðurstöður eru í takt við 
niðurstöður rannsóknar Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2014) um stjórnun 
og skipulag í þátttökuskólum Starfsháttarannsóknarinnar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Í 

þeirri rannsókn kom fram að starfsandi væri góður og almenn ánægja með stjórnunarhætti. 
Því má ætla að félagsleg og fagleg tengsl ásamt góðum stuðningi skólastjóra leggi grunn að 
góðum starfsanda þar sem stjórnunarhættir hafi einnig sitt vægi. Rannsókn Önnu Þóru 

Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007) sýndi til dæmis að góðir stjórnunarhættir 
með vel skilgreindu starfi og skýrri hlutverkaskipan geta dregið úr því álagi sem leitt getur til 

kulnunar. Þessi atriði geta þannig aukið skilning á starfsaðstæðum. Sé þessum þáttum sinnt 
er því líklegt að draga megi úr álagi, bæta fagleg tengsl og jákvæða upplifun og þá um leið 

velfarnað í starfi.  

Í umfjölluninni hér og í umfjölluninni um teymiskennslu kemur fram mikilvægi félagslegra 
tengsla í velfarnaði þátttakenda enda eru þau talin vera eitt veigamesta atriðið í velfarnaði 

(Peterson, 2006) og ein af grunnþörfum mannsins (Ryan og Deci, 2017). Umfang félagslegra 
tengsla í velfarnaði, bæði í fræðilegum skilningi og samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar, rennir stoðum undir það að nauðsynlegt sé að horfa sérstaklega til þessa þáttar 

og að hlúð sé að honum til að efla velfarnað hjá kennurum. 

Tilgangur sem drifkraftur velfarnaðar 
Meirihluti kennara var almennt þeirrar skoðunar að starf þeirra væri mikilvægt og hefði 

þýðingu fyrir þá. Bæði fékk þátturinn um tilgang hæstu meðaleinkunn allra 
velfarnaðarþáttanna og flestir kennarar gáfu honum einkunnina 8 eða hærra. 
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Niðurstöðurnar benda því til þess að hann sé einn megindrifkrafturinn í velfarnaði kennara. 

Tilgangur byggist á gildum fólks og hugmyndafræði um það hvernig heimurinn ætti að vera 
(Peterson, 2006). Ágæti þess að vera með skýran tilgang getur birst í aukinni lífshamingju og 

betra sjálfsáliti og það getur stuðlað að aukinni þrautseigju í vinnu í átt að markmiðum og í 

áskorunum lífsins (Goodman, Doorley og Kashdan, 2018). Sterkt samband var milli tilgangs í 

starfi og annarra þátta PERMA, sem þýðir að með aukinni upplifun á tilgangi jókst upplifun á 
jákvæðum tilfinningum, áhuga og innlifun auk félagslegra tengsla og árangurs. Á sama hátt 

verður upplifun á tilgangi minni við minni upplifun á jákvæðum tilfinningum, áhuga og 

innlifun, félagslegum tengslum og árangri. Þar sem tengsl tilgangs við aðra þætti velfarnaðar 

voru mikil má benda á mikilvægi þess að huga að öllum þáttunum til að standa vörð um þann 

drifkraft sem tilgangur er fyrir velfarnað kennara. 

Velfarnaðarþátturinn um áhuga og innlifun í starfi fjallar um það hvernig starfsfólk tengist 
verkefnum sínum. Meðalskor þessa þáttar hjá kennurum var næsthæst, á eftir tilgangi, og 

rúmlega helmingur þátttakenda gaf þessum þætti einkunnina 8 eða hærra. Niðurstöður 

sýndu sterkt samband áhuga og innlifunar kennara við upplifun á tilgangi í starfi og jákvæðar 
tilfinningar gagnvart starfinu. Samkvæmt PERMA-kenningunni liggur flæði til grundvallar 
áhuga og innlifun. Í flæði gleymast staður og stund í djúpri tengingu við viðfangsefni. 

Upplifun á flæði veltur á jafnvægi milli annars vegar þeirrar hæfni og styrkleika sem fólk býr 
yfir og hins vegar erfiðleika verkefna, sem eru í takt við innri áhugahvöt fólks. Séu verkefni of 
létt miðað við getu verður upplifunin leiði en séu verkefni of krefjandi verður upplifunin kvíði 

(Csikszentmihalyi, 1990), sem getur dregið úr jákvæðri upplifun í starfi og ýtt undir neikvæða. 
Hasselberg og félagar (2014) komust að því í sinni rannsókn að helstu ástæður álags í starfi 

sem leiddi til kulnunar voru óraunhæfar kröfur og andlegt álag auk lakra stjórnunarhátta. 
Mikilvægt er því að verkefni verði ekki svo krefjandi að tenging við þau rofni og áhugi og 

innlifun dvíni. Miðað við þá sterku tengingu sem áhugi og innlifun í starfi hefur við tilgang og 

jákvæðar tilfinningar getur dvínandi áhugi og innlifun því dregið úr upplifun á tilgangi og 

jákvæðum tilfinningum og þannig velfarnaði í starfi. 

Velfarnaðarþátturinn um árangur fjallar um að ná settum markmiðum í starfi og hvernig 

þar tekst til. Fæstir kennarar gáfu þeim þætti í velfarnaði einkunnina 8 eða hærra. Þar að 

auki var ein spurninganna sem metur árangur með lægstu meðaleinkunn allra spurninganna 

fimmtán sem mátu velfarnaðarþætti PERMA. Hún fjallaði um það hvort kennurum fyndust 

þeir ná mikilvægum markmiðum í starfi. Þessar niðurstöður gefa til kynna að þátttakendur 

rannsóknarinnar upplifi að þeir nái ekki markmiðum sínum í starfi eins oft og þeir vildu. Við 

gerð upphaflega PERMA-kvarðans komu fram sterk tengsl þáttarins um árangur við 

kulnunarkvarða Maslach (Butler og Kern, 2016). Niðurstöður rannsóknar Hasselberg og 
félaga (2014) sýndu jafnframt að streituvaldandi upplifun í starfi tengist líkum á kulnun í 
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starfi. Alls kyns utanaðkomandi atriði geta haft áhrif á það hvort hægt sé að ná markmiðum 

og væri áhugavert að kanna hvaða þættir geta mögulega haft þar áhrif.   
Grunnur PERMA-þáttarins um árangur hvílir að miklu leyti á kenningunni um tögg, en 

með henni er skýrt á sálfræðilegan hátt það sem greinir þá sem ná einstökum árangri frá 

öðrum. Töggur byggist á miklum sjálfsaga og er sambland mikillar þrautseigju og ástríðu fyrir 

langtímamarkmiðum (Angela Duckworth, 2016). Ágæti þess að kennarar búi yfir tögg í ríkum 
mæli hefur komið fram í rannsóknum Duckworth o.fl. (2009) og Robertson-Kraft og 

Duckworth (2014). Þar kom fram að ef kennarar á fyrstu starfsárum sínum bjuggu yfir tögg í 

ríkum mæli spáði það fyrir um betri afköst og minni líkur á brotthvarfi úr starfi. Jafnframt 

getur töggur haft verndandi áhrif gegn kulnun í starfi (Salles o.fl., 2014). Áhugavert væri ef 

kannað yrði í frekari rannsóknum hversu mikinn tögg kennaranemar og kennarar hafa og 

unnið yrði að eflingu hans í námi og starfi, eins og höfundur kenningarinnar talar fyrir 

(Duckworth o.fl., 2009). Mikilvægi þess má rökstyðja með því hve streituvaldandi starf 
kennsla getur verið (Försäkringskassan, 2014:4; Guðný Björg Guðlaugsdóttir, 2018; Guðný 

Guðleif Einarsdóttir, 2018; Johnson o.fl., 2005; Ósk Auðunsdóttir, 2018; Sveinfríður Olga 

Veturliðadóttir, 2018). Þar sem kennarar eru lykilpersónur í starfi skóla væri einnig vænlegt 
að vinna enn betur að undirbúningi kennaranema, styrkja þá kennara sem þegar hafa hafið 

störf og vinna um leið að utanaðkomandi þáttum sem geta haft áhrif á upplifun á árangri í 

starfi. 

Samverkandi áhrif velfarnaðarþátta og styrkleikar 
Niðurstöðurnar benda til samverkandi áhrifa velfarnaðarþátta PERMA. Jákvæðar tilfinningar 

kennaranna höfðu sterk tengsl við flest atriði mælingarinnar og voru þær þannig miðlægur 
punktur sem gat endurspeglað góða upplifun af hinum fjórum þáttunum. Velfarnaður 

kennaranna sem tóku þátt í rannsókninni hverfðist um tilgang vegna þess að sá þáttur hafði 

hæstu einkunn velfarnaðarþáttanna og einnig hafði hann sterka tengingu við aðra þætti 

kenningarinnar, eins og jákvæðar tilfinningar. Þannig má sjá vægi tilgangs og jákvæðra 

tilfinninga í velfarnaði þátttakenda. Með því að hlúa að hverjum þætti velfarnaðar er því 

óbeint hægt að hafa áhrif á aðra. Sem dæmi má taka að fái starf kennara aukinn tilgang getur 

það aukið áhuga og innlifun í starfi, sem getur aftur eflt félagsleg tengsl, árangur og jákvæða 

upplifun í starfi. Það eflir velfarnað og starfsánægju og stuðlar að aukinni hamingju í lífi hvers 

og eins. 

Samkvæmt höfundi PERMA-kenningarinnar, Martin Seligman (2011), eru í grunni 
kenningarinnar 24 persónustyrkleikar sem samanstanda af hugsunum, tilfinningum og 

hegðun, og endurspegla gildi hvers og eins. Efling velfarnaðar felst þá í markvissri notkun á 

aðalstyrkleikum hvers og eins sem fylgja auknar jákvæðar tilfinningar, aukinn áhugi og 



62 

innlifun, sterkari félagsleg tengsl, skýrari tilgangur og meiri árangur. Í umfjöllun um PERMA-

velfarnaðarþættina fjallar Seligman (2011) einungis um styrkleika í velfarnaðarþættinum um 
áhuga og innlifun þar sem fram kemur að markviss og aukin notkun á styrkleikum sé 

nauðsynleg til að upplifa flæði. Gagnrýnivert er að í kenningunni, sem hefur þann kost að 

geta greint velfarnað á fjölþættan hátt, er ekki gerð grein fyrir því hvort ákveðnir styrkleikar 

tengjast tilteknum þáttum velfarnaðar. Án umfjöllunar um áhrif styrkleika á einstaka þætti 
velfarnaðar verður ekki ljóst hvaða gagn þeir hafa og getur það dregið úr gildi kenningarinnar 

og því hvernig þeir tengjast persónustyrkleikum. Rannsókn Wagner og félaga (2019) var fyrst 

til að kanna tengsl VIA-styrkleikanna tuttugu og fjögurra og fimm þátta PERMA-

kenningarinnar. Þar kom í ljós að jákvæð tengsl en mismikil voru milli flestra styrkleika og 

velfarnaðarþátta. Styrkleikarnir forvitni, von og lífsorka höfðu sterkari tengsl við fleiri 

PERMA-þætti en hinir styrkleikarnir höfðu einungis sterk tengsl við einn þátt PERMA. Það 

sýnir hversu mikilvægt það er að höfundur kenningarinnar geri grein fyrir tengslum 
styrkleikanna og þáttanna og fjalli á haldbæran hátt um það hvernig nýta megi ákveðna 

styrkleika til að efla tiltekna þætti í velfarnaði miðað við PERMA-kenninguna.  

Rannsóknir sýna að þekking á eigin styrkleikum og markviss vinna með þá getur haft 
jákvæð áhrif í starfi þar sem starfsánægja getur aukist (Harzer og Ruch, 2013), frammistaða 

getur batnað (Dubreuil o.fl., 2014) og líkur á að fólk haldist í starfi geta aukist (Eskreis-

Winkler o.fl., 2014). Í vinnu að bættum velfarnaði meðal íslenskra kennara væri í því ljósi 
heillavænlegt að hver kennari þekkti helstu styrkleika sína og notaði þá á markvissan hátt 

bæði í lífi og starfi.  
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10 Lokaorð 

Eins og niðurstöður gefa til kynna er PERMA-spurningalistinn fyrir vinnustaði vel til þess 
fallinn að varpa ljósi á ólíka þætti velfarnaðar í starfi, hversu lítill eða mikill sem hann er, 

meðal einstaklinga, hópa og heilda. Þannig má sjá hvar vel gengur og hvað þarf að efla, hvort 

sem það á við um hóp eða einstakling. Íslensk þýðing spurningalistans reyndist nægilega góð 
þó svo að huga þurfi að þýðingu tveggja spurninga.  

Hafa ber í huga að meðaltalstölur segja einungis hluta sögunnar. Í niðurstöðum mátti sjá 

að svör þátttakenda spönnuðu í flestum tilvikum allan svarkvarðann, allt frá 0 til 10. Jafnvel 

þótt hátt hlutfall þátttakenda hafi mælst með „toppeinkunn“ í velfarnaði þá voru þar 
einstaklingar sem skoruðu alls ekki hátt. Hvað með þá? Máltækið engin keðja er sterkari en 

veikasti hlekkur hennar kemur upp í hugann. Hvar eiga mörk góðs velfarnaðar að vera? 

Hversu mikið er nóg? Eitt er víst að ýmislegt má bæta þegar finna má kennara sem hafa það 
alls ekki nógu gott. Þá ætti sérstaklega að líta til veruleika þeirra kennara sem eru á aldrinum 

31 til 40 ára. Minni velfarnaður þeirra en annarra aldurshópa getur verið afleiðing ýmissa 

þátta. Ásamt því að vera í starfi sem oft fylgir mikið álag þá eru þeir ef til vill að keppast við 
að uppfylla skrifaðar og óskrifaðar kröfur allra þeirra hlutverka sem þeir gegna í lífi sínu. 

Einnig má ræða hvort þeim sé veittur nægilega mikill stuðningur í starfi og í samfélaginu til 

að sinna ólíkum skyldum sínum. Út frá þeim vangaveltum er ljóst að velfarnaður kennara 
veltur á þeim sjálfum, aðstæðum í starfi og samfélagslegum stuðningi. Til þess að þeir geti 

blómstrað í lífi og starfi er því vænlegt að þeir búi yfir sterku sjálfi, bæði til að standast þær 

kröfur og væntingar sem til þeirra eru gerðar og veita óraunhæfum væntingum sem leitt 
geta til streitu mótspyrnu. Einnig væri vænlegt ef aðstæður þeirra í starfi miðuðust við að 

standa vörð um velfarnað þeirra um leið og þeim væri veittur samfélagslegur stuðningur. Ef 

markmiðið um að sporna gegn brotthvarfi úr starfi á að nást er ljóst að huga þarf að ýmsum 

þáttum svo sú geti orðið raunin.  

PERMA-spurningalistann má nýta sem lið í því starfi því með honum mætti finna þá sem 

hafa það ekki gott og nota niðurstöður í vinnu að bættum velfarnaði því þær geta sýnt hvar 

þörf er á inngripi og nýst þannig í heildstæðri greiningarvinnu til að komast að kjarna 

vandans. Í vinnunni að bættum velfarnaði má síðan nota spurningalistann með 

reglubundnum hætti til að kanna hvort inngrip hefur tilskilin áhrif.  

Í fræðilegri umfjöllun var fjallað um þá ábyrgð sem kennarastarfinu fylgir og mikilvægi 

kennara fyrir grunnskóla í samfélagi sem hefur tekið hröðum breytingum undanfarin ár. 

Kennarar þurfa „sterk bein“ til að standast þær væntingar sem til þeirra eru gerðar, ef svo 

má að orði komast. Þess vegna er mikilvægt að veita þeim undirbúning sem styrkir þá 

andlega fyrir starfið og skapa þeim starfsaðstæður sem stuðla að og auka þann styrk. Líklega 
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má ganga út frá því sem gefnu að kennarastarfið sé streituvaldandi og því sé erfitt að breyta. 

Í stað þess að vænta þess að kennurum sé í blóð borið að ráða við það óstuddir ætti starf 
skóla að taka mið af álagsþáttum kennarastarfsins og vera skipulagt þannig að koma megi í 

veg fyrir neikvæða upplifun í starfi. Eins og niðurstöður sýndu er góð líðan kennara í starfi 

mikilvæg og byggist á samverkandi áhrifum velfarnaðarþáttanna sem og ytri áhrifaþáttum. 

PERMA-spurningalistinn fyrir vinnustaði er ágætis viðbót í verkfærakistuna fyrir vinnu að 
bættum velfarnaði meðal íslenskra kennara. Með slíkri vinnu geta þeir staðið styrkari fótum í 

starfi sínu og unnið betur að öflugu framtíðarsamfélagi. 
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Viðauki A: Spurningakönnun. Velfarnaður á vinnustað. 

 



 

75 



76 



 

77 



78 

 



 

79 

 



80 



 

81 

 
 

 


