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Ágrip 

Álag í starfi kennara getur verið mikið; að mörgu er að hyggja og áreiti oft 

töluvert. Áreitið getur verið margskonar en rannsóknir hafa sýnt fram á 

að hávaði sé eitt algengasta umkvörtunarefni kennara. Áhrif hávaðans á 

kennsluna og kennara eru margþætt en sérstaklega er hér litið til þeirra 

áhrifa sem hann hefur á rödd og raddbeitingu kennaranna.  
Meginmarkið og tilgangur rannsóknarinnar er að kanna upplifun 

kennara á álagi og raddheilsu í tengslum við hávaða í tveimur ólíkum 

gerðum kennslurýma. Notast er við blandaða rannsóknaraðferð þar sem 

megindlegum og eigindlegum aðferðum er blandað saman með hálf 

opnum viðtölum og tölulegum niðurstöðum hávaðaskammtamælinga. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fimm af þeim sex kennurum sem 

tóku þátt finnst þeir vera undir álagi í starfi sínu. Allir kennararnir voru 

sammála um að hávaði væri í kennslurými þeirra en eingöngu tveir 

kennaranna tóku skýrt fram að þeim þætti þeir undir álagi vegna hávaða. 

Þessir tveir kennarar komu hvor úr sinni gerð skóla. Hvað raddheilsu 

kennaranna varðar var litrófið breitt. Aðeins einn kennaranna hafði aldrei 

fundið fyrir raddþreytu, flestir höfðu fundið fyrir henni að einhverju leyti 

og einn þeirra hafði þurft að láta af störfum sem íþróttakennari vegna 

þeirra áhrifa sem starfið hafði á raddheilsu hans. 

Hávaðaskammtamælingarnar sýna að jafngildishávaði var heilt á litið 

nokkuð minni í opna skólanum og undir viðbragðsmörkum reglugerðar 

nr. 921 um hávaða, en fór yfir viðmiðunarmörk reglugerðarinnar í 

hefðbundna bekkjarkennsluskólanum. Þessar niðurstöður eru þvert á þá 

íslensku rannsókn sem helst er hægt að bera þessa saman við og má draga 

þá ályktun að það sé vegna þess mikla munar sem var á menntun og 

starfsreynslu samanburðarhópanna tveggja. 





 

  



 

Abstract 

The teacher's job is a complicated job and can often be quite stressful. 

According to recent research, one of the things that teachers complain 

about most often is how loud their workplace is. The noise creates an extra 

burden on them that affects both their physical and emotional health. In 

this thesis, we look mainly to the effects that noise has on the teachers’ 

voice and their voice projection.  

The aim of this study is to determine if teachers consider there to be a 

difference in the level of stress caused by noise depending on whether 

they teach in an open floorplan classroom or a classic classroom. 

Furthermore, the cause of that stress and the effects it has on the teachers’ 

voice health is investigated. A mixed research methodology was 

conducted; six teachers were interviewed and a Casella noise dosimeter 

measured the equivalent noise and noise peaks during one working day.  

The findings indicate that five of the six participants felt under stress 

doing their job. All of them agreed that their workplace was noisy but only 

two of them were of the opinion that the noise was the cause of stress; one 

from each type of classroom environment. The teacher's voice health 

varied from one never having dealt with any type of voice issues to one 

having had to give up teaching sports, and everything in between. 

According to the results of the noise dosimeter, the equivalent noise was 

well within the national requirements at the open plan school while the 

classic school measured above the guideline limit. These findings 

contradict the most recent Icelandic study regarding noise levels in 

schools and can in all likelihood be explained by the vast difference in the 

teachers’ education and experience. 



 

  



 

Formáli 

Meistaraprófsritgerð þessi er 30 einingar (ECTS) til fullnustu M.Ed.-prófs 

í menntunarfræði með áherslu á efsta stig grunnskóla frá kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Leiðsögukennari minn við þessa ritgerð er Kristín 

Margrét Jóhannsdóttir, lektor við kennaradeild háskólans. 

 Í námi mínu við kennaradeild Háskólans á Akureyri fékk ég tækifæri til 

að skoða og kynna mér störf og kennsluhætti í mörgum og fjölbreyttum 

skólum í Eyjafirði. Í einum þeirra fer allt starf fram í opnum 

kennslurýmum og í heimsókn meinni þangað kom það mér á óvart að 

hávaði væri ekki meiri en raun bar vitni og kveikti það áhuga minn á að fá 

staðfest með mælingum hvort mýtan um að opnir skólar séu 

hávaðasamari en hinir hefðbundnu bekkjarkennsluskólar væri á rökum 

reist. Sömuleiðis kom það mér verulega á óvart að kennarar í þessum opna 

skóla notuðu lang fæstir hljóðnema til hjálpar þrátt fyrir að kenna oft í 

stórum rýmum og þurfa að ná til stórs hóps. Í öllum þeim skólum sem ég 

heimsótti eftir þetta lagði ég mig fram við að fylgjast með því hvort 

kennarar þyrftu að tala hátt, beita sér mikið eða jafnvel að nota hljóðnema. 

Bakgrunnur minn í söng hafði þau áhrif að ég velti því fyrir mér hvort 

kennarar fengju yfirleitt einhverja kennslu um raddbeitingu og ráð um 

góða raddheilsu. Þær vangaveltur kviknuðu við það að heyra hversu illa á 

sig komnar raddir nokkurra kennara voru, sem og út frá þeirri staðreynd 

að í fimm ára námi mínu í kennaradeild HA fékk ég ekki tækifæri til að sitja 

áfanga um málefni raddbeitingar og raddheilsu. Slíkt námskeið var partur 

af vali nemenda og sökum þess hversu fáir völdu námskeiðið var það ekki 

kennt þau ár sem það hefði staðið mér til boða. Eins og Valdís I. Jónsdóttir 

(2018) segir er versti óvinur raddar mannsins þekkingarleysi hans á 

raddmyndun, raddbeitingu og þeirri vá sem henni ógnar (bls. 44). Til að 

mynda getur of mikið álag á rödd kennara valdið hjá þeim slæmri 

raddheilsu, sem og umhverfisþættir eins og lélegur hljómburður og mikill 

bakgrunnshávaði eða starfstengd streita (Valdís I. Jónsdóttir, 2006, bls. 5). 

 Kristínu Margréti vil ég þakka fyrir góða og skilmerkilega leiðsögn og 

fyrst og fremst fyrir þá þolinmæði sem hún sýndi mér. Sigurði Einarssyni, 

sérfræðingi hjá efna- og hollustuháttadeild Vinnueftirlits ríksins þakka ég 

kærlega samstarfið og fræðsluna. Þeim kennurum sem þátt tóku í 

rannsókninni færi ég mínar bestu þakkir því án þeirra hefði verkefnið ekki 

litið dagsins ljós. 
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1. Inngangur 

Eitt helsta vinnuverkfæri kennara er röddin en allt sem reynir of mikið á 

raddmyndunarkerfið getur ógnað raddheilsunni (Valdís I. Jónsdóttir, 

2018, bls. 44). Það helsta er a) of mikið álag á raddfæri, b) starfstengd 

streita, c) óvistvænir umhverfisþættir eins og lélegur hljómburður og d) 

þekkingarleysi á raddheilsu, hlustunargetu og hvernig umhverfisþættir 

geta haft áhrif þar á (Valdís I. Jónsdóttir, 2006, bls. 5). 

Með því að huga vel að hljóðvist kennslurýmis má koma í veg fyrir 

óþarfa óþægindi. Hljóðvist rýmis myndast af þeim ómtíma eða hljóðísogi 

sem í rýminu er og hljóðstigi umhverfisins (Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, 

2009, bls. 10; Sala og Rantala, 2016, bls. 252). Samkvæmt reglugerð nr. 

921/2006 um varnir gegn álagi vegna hávaða á vinnustöðum segir að 

hljóðstig umhverfsins eigi ekki að fara yfir 80–87 dB(A) meðaltalshávaða 

á átta klukkustunda vinnudegi. Einnig skulu hávaðatoppar aldrei fara yfir 

140 dB. Til að setja þennan hávaða í samhengi við hljóð/hávaða sem við 

þekkjum úr umhverfi okkar er sagt að 80–90 dB hávaði samsvari hávaða í 

iðnaði og 140 dB hávaða er líkt við hávaða í þotuhreyfli (Sigurður 

Karlsson, e.d., bls. 2). Hljóðvistin hefur bein áhrif á starfsánægju kennara. 

Kristiansen, Persson, Lund, Shibuya og Nielsen (2013) segja að hávaði og 

ómtími geti haft þau áhrif á kennara að þeir upplifi sig orkulausa eða finni 

fyrir langvarandi þreytu. Þá geti þrotið hvöt til að sinna starfinu af fullum 

þunga og að endingu geti það farið svo að löngun þeirra til að sinna 

starfinu þverri (bls. 291).  

Þau áhrif sem slæm hljóðvist getur haft á rödd kennara eru margvísleg 

og oft er erfitt að þekkja einkennin í tíma. Að mati Valdísar I. Jónsdóttur 

(2018) er allra versti fjandi raddheilsu mannsins þekkingarleysi á 

raddmyndun, raddbeitingu og váþáttum raddarinnar (bls. 44). Það hversu 

oft fólk er ómeðvitað um þessa líkamsstarfsemi geti haft í för með sér 

ranga raddbeitingu sem getur aftur haft skaðleg áhrif á röddina, bæði til 

langs og skamms tíma (Valdís I. Jónsdóttir, 2006, bls. 4). Einkennum of- 

eða misbeittrar eða misnotaðrar raddar getur oft svipað til einkenna 

astma og ofnæmis og því yfirsést fólki oft sá möguleiki að röddinni hafi 
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verið ofgert og ekki er þá gripið til viðeigandi ráðstafana í tíma. Helstu 

einkenni sem fólk ætti að fylgjast með eru sársaukalaus en hafa afleiðingar 

sem birtast í raddþreytu, raddbrestum, ræmu, hljómmissi raddarinnar og 

viðvarandi hæsi (Valdís I. Jónsdóttir, 2018, bls. 48).  

Í þessu verkefni er leitast við að greina hvort munur sé á því hvernig 

kennarar upplifi álag af völdum hávaða í kennslurými sínu eftir því hvort 

þeir kenni í opnum skóla eða hefðbundnum bekkjarkennsluskóla. 

Áhuginn á því að bera þetta saman vaknaði eftir að rannsakandi fékk að 

fylgjast með kennslu í einum opnum skóla um hríð og það kom honum á 

óvart að hávaðinn væri ekki meiri en raun bar vitni. Nýjustu íslensku 

rannsóknirnar, svo sem sú sem Anna Kristín Sigurðardóttir greinir frá í 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (2014), gefa til kynna að 

kennarar upplifi að ívið meiri hávaði sé í opnum kennslurýmum en 

hefðbundnum skólastofum (bls. 71). Einnig er reynt að skilgreina hvað 

það er sem veldur því álagi sem kennarar finna fyrir vegna hávaða sem og 

þau áhrif sem hann hefur á raddheilsu þeirra.  

Lykilhugtök: Raddheilsa kennara, hávaði, opin kennslurými, 

hefðbundin bekkjarkennslurými, bekkjarstjórnun. 

1.1. Markmið rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvernig kennarar upplifa 

hávaða og álag hans vegna í starfsumhverfi sínu og hvort munur sé á þeirri 

upplifun eftir því hvort þeir starfi í hefðbundnum bekkjarkennslustofum 

eða opnum kennslurýmum. Einnig er athugað hvort kennarar finni fyrir 

öðru álagi í starfi sínu vegna hávaða, til dæmis á rödd sína. 

Leitast er við að svara rannsóknarspurningunum:  

o Hvernig er upplifun kennara á álagi og raddheilsu vegna hávaða 

og hvað veldur slíku álagi? Hafa þættir eins og eðli kennslurýma 

og reynsla kennara áhrif þar á? 

1.2. Uppbygging ritgerðar 

Verkefnið samanstendur af fjórum meginhlutum. Að inngangi loknum er 

fræðilegur bakgrunnur viðfangsefnisins kannaður í 5 köflum; í kafla 2.1. 

eru þeim fræðilegu hugtökum sem koma við sögu gerð skil, í kafla 2.2. er 

tiplað á stærstu atriðunum sem snúa að líffræði raddar mannsins og 
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áhrifum hávaða á hana. Í kafla 2.3. eru útskýrð þau tvö mismunandi 

kennslurými sem rannsökuð voru og í fjórða undirkaflanum er fjallað um 

hljóðvist í kennslurýmum og hvaða áhrif hávaði hefur á starfsfólk og 

nemendur. Loks er talað um bekkjarstjórnun í kafla 2.5., mikilvægi hennar 

og áhrif, áður en fræðilegi hlutinn er dreginn saman í samantekt í lokin. 

Þriðji hluti ritgerðarinnar er umfjöllun um rannsóknina; kafli 3.1. fjallar 

um þær aðferðir sem beitt var, greint er frá þátttakendum 

rannsóknarinnar í kafla 3.2. og framkvæmd hennar í kafla 3.3. Kafli 3.4. 

skýrir frá úrvinnslu þeirra gagna sem aflað var og loks er fjallað um styrk- 

og veikleika hennar og siðferðileg álitamál í köflum 3.5. og 3.6. Í fjórða 

hluta eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í fjórum köflum: 4.1. 

Reynsla og menntun, 4.2. Álag, 4.3. Hávaði og hljóðvist og 4.4. Raddheilsa. 

Þá eru niðurstöður rannsóknarinnar settar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun í fimmta hluta. Í lokin verður rannsóknin og niðurstöður hennar 

dregnar saman í kafla 6 þar sem talað er um þann lærdóm sem draga má 

af henni og hvernig vinna má áfram með efnið.
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2. Fræðilegur hluti 

Fræðileg samantekt þessi skiptist í sjö kafla. Fyrst verða skilgreind þau 

hugtök sem lúta að hljóði og heyrn mannsins sem notuð verða í 

framhaldinu. Í öðrum kafla er rödd mannsins gerð skil og því næst verður 

fjallað um þann mun sem er á tveimur ólíkum kennslurýmum; 

hefðbundnum og opnum. Í fjórða kafla verður talað um hljóðvist, 

mikilvægi hennar og hvaða áhrif hún hefur á nemendur og kennara og loks 

fjallar fimmti kafli um bekkjarstjórnun og mikilvægi hennar þegar kemur 

að því að hafa stjórn á hávaða í kennslurýmum. Í lokin er stutt samantekt. 

2.1. Skilgreining hugtaka 

Í þessum fyrsta kafla verða þau hljóðeðlisfræðilegu hugtök sem koma við 

sögu í ritgerðinni kynnt og útskýrð í stuttu máli í fjórum undirköflum. Það 

er gert með það að leiðarljósi að ókunnugir efninu eigi auðveldara með að 

skilja niðurstöður rannsókarinnar.  

2.1.1. Hljóð 

Samkvæmt skilgreiningu Umhverfisstofnunar (e.d.) er hljóð 

bylgjuhreyfing í loftinu (án bls.). Það er þrýstingsbylgja sem sprettur upp 

frá hljóðgjafanum og dreifist um loftið. Þaðan berst það til eyrna 

einstaklinga þar sem hljóðbylgjan lendir á hljóðhimnu eyrans sem ýtist 

undan við yfirþrýsting og dregst út við undirþrýsting. Slíkur þrýstingur 

kallast hljóðþrýstingur og má ímynda sér að hljóðbylgjur 

andrúmsloftsins séu eins og bárur á vatni, því þegar hljóð hreyfist í 

gegnum loftið hreyfist það í bylgjum en séu engar bylgjur er ekkert hljóð. 

Hljóð verður nefnilega ekki til í lofttómi heldur þarf að vera einhvers 

konar efnisþáttur, loft eða vatn, til að gera hreyfingu bylgjunnar mögulega. 

Hljóðið ferðast á mismunandi hraða eftir því hversu þétt er á milli 

sameinda þess efnis sem það berst um. Því háværara sem hljóð er því 
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öflugri bylgjum veldur það og sveifluvídd þess verður meiri (Konráð S. 

Konráðsson, 2012, bls. 14–15, 17).  

Tvær mælieiningar eru helst notaðar um hljóð, annars vegar desiBel og 

hins vegar Hertz. DesiBel (dB) eru notuð til að mæla hljóðstig/hljóðstyrk 

eins og eyrað skynjar hann (Konráð S. Konráðsson, 2012, bls. 14–15). 

DesiBel er mælieining á lógaritmískum skala sem þýðir að þriggja dB 

hækkun á hljóðstigi jafngildir tvöföldun á styrkleika þess hljóðs 

(Umhverfisstofnun, e.d., án bls.). Við mat á hljóðstyrk skiptir fjarlægð 

hljóðgjafans mestu máli því hljóðstyrkurinn minnkar um helming við 

tvöföldun fjarlægðar í opnu rými. Við mælingar á hljóðstyrk er 

mælieiningunni gefinn stór bókstafur, t.d. dB(A) sem táknar þá vægi 

hljóðstyrksins eins og heyrnarskynjun okkar nemur hann, eða veginn 

hljóðstyrk (Konráð S. Konráðsson, 2012, bls. 15–16). Mælieiningin Hertz 

(Hz) er notuð til að tákna tíðni eða fjölda bylgjuhreyfinga hljóðsins á 

sekúndu. Tíðnisvið markast af efri og neðri tíðni. Til að mynda er næmni 

eyra mannsins hvað mest á milli 2.000 og 5.000 Hz en til að það geti greint 

þrýsting bylgjunnar í andrúmsloftinu, og þar með greint hljóðið, verður 

þrýstingurinn að vera á milli 20 Hz og 20.000 Hz (Konráð S. Konráðsson, 

2012, bls. 15). 

2.1.2. Ómtími 

Ómtími er sá tími sem það tekur hljóðstig að falla um 60 dB (tíðniháð) 

eftir að hljóðgjafinn hefur stöðvast. Hljóðið endurkastast af sléttum 

snertiflötum eins og veggjum, húsgögnum, lofti og gluggum. Leiðir 

hljóðsins að eyra þess sem nemur það eru fjölmargar en þær ná allar til 

hlustandans á örskömmum tíma (Valdís I. Jónsdóttir, 2003, bls. 39). 

Ómtíminn segir í raun til um hversu vel hljóðdempað rými er miðað við 

stærð. Hann er öðru framar háður rúmmáli og lögun rýmisins og hversu 

mikið af hljóðísogsefni er í því (Mannvirkjastofnun, 2014, bls. 4; 

Umhverfisstofnun, 2012, bls. 6). Stuttur ómtími bendir til mikils 

hljóðísogs í rýminu (Umhverfisstofnun, 2012, bls. 6). Því lengri sem 

ómtíminn er, því verra er að greina hljóðið skýrt (Valdís I. Jónsdóttir, 

2003, bls. 39).  
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2.1.3. Hljóðleki 

Mannvirkjastofnun (2014) segir hljóðleka vera einn af algengustu 

göllunum hvað hljóðeinangrun varðar. Ekki þurfi nema örlitla rifu milli 

byggingarhluta svo hljóðeinangrun rýrni. Algengast sé að hljóðleki eigi sér 

stað á mótum hljóðeinangrandi veggjar og annars byggingarhluta eins og 

lofts, gólfs, dyra, glugga eða annarra veggja. Einnig eru lagnaleiðir í 

gegnum byggingarhluta viðkvæmar fyrir hljóðleka (bls. 3). Hljómburður í 

skólum skal vera hæfilegur og hljóðeinangrun þannig að truflun verði ekki 

af ólíkri starfsemi innan skólans (Reglugerð um hollustuhætti nr. 

941/2002). 

2.1.4. Hljóðvist og hávaði 

Hugtakið hljóðvist er notað um ómtíma og hljóðstig í umhverfi okkar. 

Mikilvægt er að huga að hljóðvistinni vegna þess að hún skiptir máli fyrir 

hlustunarskilyrði og upplifun fólks af hljóðum allt í kringum það (Hafdís 

Dögg Guðmundsdóttir, 2009, bls. 10). Lélegur hljómburður eða hljóðgæði 

verða þess valdandi að öll aukahljóð í umhverfinu magnast upp og valda 

þannig enn meiri skaða en þau þyrftu (Sala og Rantala, 2016, bls. 252).  

Hljóð verða að hávaða þegar þau valda einstaklingum óþægindum og 

jafnvel skaða. Hávaði er samkvæmt þessu hljóð sem hefur einhver 

neikvæð áhrif á heilsu og velferð einstaklinga (Bistrup, 2001, bls. 15–18). 

Paunovic (2013) bætir því við að til að hljóð kallist hávaði þurfi 

einstaklingur að skynja það sem óþægindi, það að kalla fram óæskileg 

lífeðlisfræðileg eða sálfræðileg áhrif eða trufla félagsleg tengsl 

einstaklinga eða hópa (bls. 33). Samkvæmt 3. gr. reglugerðar um hávaða 

er hann skilgreindur sem óæskileg eða skaðleg hljóð sem stafa meðal 

annars frá athöfnum fólks, umferð eða atvinnustarfsemi. Samkvæmt 7. gr. 

sömu reglugerðar eru viðmið um heilsuspillandi hávaða 85 dB(A) og bent 

er á sjö atriði til að hafa í huga þegar heilsuspillandi áhrif hávaða eru 

metin:  

a) Styrk hávaðans (mælt í dB) 

b) tónhæð hávaðans  

c) hvort hávaðinn sé stöðugur eða breytilegur 

d) daglega tímalengd hávaðans 

e) tíma sólarhringsins er hávaðinn varir 
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f) heildartímabil, sem ætla má að hávaðinn vari (dagar/vikur) 

g) að börn eru viðkvæmari fyrir hávaða en fullorðnir (Reglugerð um 

hávaða nr. 724/2008).  

Á mynd 1 má sjá hávaðaskala frá Vinnueftirliti ríkisins þar sem hávaði 

í umhverfinu er settur í samhengi við hljóð sem flestir þekkja. Þar má til 

að mynda sjá að venjulegt tal manna á milli er yfirleitt um 60 dB og við 

tvöfaldan þann hávaða, 120 dB, liggja sársaukamörk manna (Sigurður 

Karlsson, e.d., bls. 2). 

 

 

Mynd 1: Styrkur hljóðgjafa í umhverfinu (Sigurður Karlsson, e.d., bls. 2). 

 

Reglugerð nr. 921/2006 um varnir gegn álagi vegna hávaða á 

vinnustöðum segir að viðmiðunar- og viðbragðsmörk fyrir álag vegna 



9 

hávaða séu 80–85 dB(A) jafngildishljóðs og 135–140 dB(C) við styttri 

hávaðatoppa, eins og sjá má á töflu 1.  

 

Tafla 1: Viðbragðs- og viðmiðunarmörk skv. reglugerð nr. 921 
 Meðaltalshávaði á 8 klst Hávaðatoppar 

(peak) 

Neðri viðbragðsmörk 80 dB(A) 135 dB 

Efri viðbragðsmörk 85 dB(A) 137 dB 

Viðmiðunarmörk 87 dB(A) 140 dB 

 

Þegar álag á starfsmann vegna hávaða á vinnustað er metið með tilliti 

til viðmiðunarmarkanna (87 dB[A]) skal taka mið af þeirri hljóðdeyfingu 

sem fæst með heyrnarhlífum sem hann notar við störf sín. Hins vegar skal 

meta álag á starfsmann vegna hávaða með tilliti til viðbragðsmarka (80–

85 dB [A]) en ekki taka tillit til hljóðdeyfingar sem fæst með 

heyrnarhlífum (Reglugerð 921/2006).  

Þrátt fyrir að hávaði sé ekki lífshættulegur getur hann haft ótvíræð 

áhrif á heilsu og lífsgæði manna (Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, 2009, bls. 

10). Með auknum hljóðstyrk og lengri tíma sem varið er inni í hávaða eykst 

hættan á heyrnarskemmdum (Umhverfisstofnun, e.d., án bls.). Á 

heimasíðu Vinnueftirlitsins segir að í engum tilvikum megi hávaði sem 

starfsmenn búa við fara yfir 87 dB(A) að jafnaði á átta stunda vinnudegi. 

Markmið þess að setja slík viðmiðunarmörk sé að taka tillit til þess hvort 

starfsmenn noti heyrnarhlífar eða ekki við vinnu sína og til að tryggja rétt 

val á slíkum hlífum (Vinnueftirlitið, e.d., án bls.). Samkvæmt reglugerð nr. 

921/2006 um varnir gegn álagi vegna hávaða á vinnustöðum skal 

atvinnurekandi gera ráðstafanir til að draga úr hávaðanum, leggja 

starfsmönnum til heyrnarhlífar og gefa þeim kost á að fara í 

heyrnarmælingu ef hávaðinn er við þessi lægri viðbragðsmörk miðað við 

átta stunda vinnudag. Þá skal atvinnurekandi leita tæknilegra og/eða 

skipulagslegra leiða til að draga úr hávaðanum niður fyrir mörkin.  

2.2. Röddin 

Líffræði raddarinnar er mörgu fólki hulin ráðgáta og beita flestir röddinni 

án þess að hugsa um hvernig hljóðin myndast. Segja má að ferlið sem fer 

af stað í hvert skipti sem manneskja með heilbrigða rödd gefur frá sér 
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hljóð sé náttúrulögmál. En vegna þess hversu ómeðvitað fólk er um þessa 

líkamsstarfsemi getur það haft í för með sér hættu á rangri raddbeitingu 

sem getur haft skaðleg áhrif á röddina, til skamms eða langs tíma (Valdís 

I. Jónsdóttir, 2006, bls. 4).  

Raddfæri mannsins eru það líffærakerfi sem myndar rödd hans. Þar er 

átt við raddböndin tvö, með V laga opi, sem fest eru í innanvert 

barkakýlið. Að aftanverðu eru þau fest í tvö örlítil brjósk sem eru ofan á 

brjóskhring (hringbrjóski) sem liggur fyrir neðan barkakýlið (sjá mynd 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöðvar stjórna hreyfingu barkakýlis og þegar röddin er hækkuð hallast 

barkakýlið fram á við en brjóskhringurinn aftur. Við það strekkist 

sjálfkrafa á raddböndunum. Þegar loft berst frá lungum myndast 

loftstraumur sem berst upp um opið milli raddbandanna og við það fara 

þau að sveiflast og gefa frá sér hljóðbylgjur sem berast í hljómrýmin 

(Valdís I. Jónsdóttir, 2006, bls. 4; Valdís I. Jónsdóttir, 2018, bls. 12 og 32).  

Í upphafi ferlisins eru raddböndin lokuð og loftþrýstingurinn vex undir 

þeim vegna loftsins sem leitar upp úr lungunum. Ferlinu lýkur við það að 

raddböndin fara mjög hratt hvort frá öðru og við það dettur 

loftþrýstingurinn niður á augabragði sem er nóg til þess að þau snertast 

aftur. Það er því í raun breyting á yfir- og undirþrýstingi sem veldur því að 

raddböndin sveiflast á ótrúlegum hraða; í körlum um það bil 100–150 

sinnum á sekúndu en 200–250 sinnum í konum (Valdís I. Jónsdóttir, 2006, 

Mynd 2: Tunga og festingar hennar, talfæri, hljómrými og raddfæri 

(Valdís I. Jónsdóttir, 2018, bls. 33). 



11 

bls. 4; Valdís I. Jónsdóttir, 2018, bls. 12). Þegar loftið hefur losnað úr 

viðjum raddbandanna endurkastast hljóðbylgjurnar í hljómrýmum. Til 

hljómrýma flokkast brjóstholið, barki, kok, munn- og nefhol og efri hluti 

höfuðsins (sjá mynd 2). Ímynda má sér að hljóðbylgjurnar kastist fram og 

til baka um rýmin líkt og bolti á milli veggja. Við þetta deyja sumar 

hljóðbylgjurnar út en aðrar magnast og fjölga sér (Valdís I. Jónsdóttir, 

2018, bls. 12-13). 

2.2.1. Raddheilsa og mikilvægi hennar 

Valdís I. Jónsdóttir (2018) bendir á að heilbrigðisástand kerfisins sem 

myndar og mótar röddina (lungu, raddbönd og vöðvar sem stjórna barka 

og barkakýli) ákvarði raddheilsu mannsins. Hún segir að kerfið þurfi að 

vera heilbrigt til að röddin hljómi vel, hreyfifærni þess sé í lagi og það geti 

framkallað hreina rödd átakalítið eða átakalaust. Hvað sem reynir of mikið 

á raddmyndunarkerfið getur ógnað raddheilsunni. Versti fjandi þess er 

þekkingarleysi á raddmyndun, raddbeitingu og váþáttum raddarinnar 

(bls. 44). Auk þess bendir Valdís á að of mikil fjarlægð frá hlustanda, 

lélegur hljómburður, bakgrunnshávaði, þurrt eða mengað andrúmsloft og 

röng líkamsstaða geti valdið of mikilli áreynslu á raddkerfið (bls. 19). Gott 

raddþol sé fyrst og fremst byggt á því sem einstaklingurinn hafi fengið í 

vöggugjöf, sér í lagi sterkbyggð lungu og raddbönd (bls. 15). 

Helst má telja til fjórar ástæður fyrir slæmri raddheilsu kennara: a) of 

mikið álag á raddfæri, b) starfstengda streitu, c) óvistvæna 

umhverfisþætti; lélegan hljómburð, of mikinn bakgrunnshávaða og of 

mikla fjarlægð til hlustenda og d) þekkingarleysi á raddheilsu, 

hlustunargetu og hvernig umhverfisþættir geta haft áhrif þar á (Valdís I. 

Jónsdóttir, 2006, bls. 5). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þónokkur munur er á raddheilsu þeirra 

sem sinna störfum þar sem krafist er mikils af röddinni, líkt og kennara, 

og annarra. Í rannsókn Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, Gray og Smith 

(2014) voru raddvandamál skilgreind sem vandamál sem af einhverjum 

orsökum láta röddina ekki virka, hljóma eða haga sér eins og venjulega 

auk þess að hafa áhrif á samskipti (bls. 283). Niðurstöður rannsóknar 

þeirra benda til að kennarar eigi það frekar á hættu en 

samanburðarhópurinn að eiga við raddvandamál að stríða. Á þeim tíma 

sem rannsóknin var framkvæmd sögðust 11% kennara eiga við 
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raddvandamál að stríða á móti 6,2% hjá samanburðarhópnum. Alls 

sögðust 57,7% starfandi kennara hafa á einhverjum tímapunkti glímt við 

raddvandamál en 28,8% einstaklinga í samanburðarhópnum (bls. 287). 

Niðurstöður rannsóknar van Houtte, Clayes, Wuyts og van Lierde (2011) 

styðja þessar niðurstöður því af tæplega 1.300 manna úrtaki þeirra lýstu 

51,2% kennara því yfir að þeir hefðu átt við raddvandamál að stríða en 

eingöngu 27,6% þeirra sem ekki höfðu starfað við kennslu sögðu svo vera 

(bls. 573).  

Greinanlegur munur var á svörum kven- og karlkennara í úrtaki van 

Houtte o.fl. (2011). Úrtakið samanstóð af 324 karlkennurum og 670 

kvenkennurum. Þegar þessir kennarar voru spurðir hvort þeir hefðu glímt 

við raddmein voru 13,2% af hópnum karlar og 38% konur sem sögðust 

hafa glímt við raddmein.  

Ástæður þess að konur glíma oftar við raddmein eru sagðar 

lífeðlisfræðilegar þar sem raddbönd kvenna eru styttri, sveiflast á 

tvöföldum hraða miðað við raddbönd karla og framleiða hljóð á hærri 

tíðni en karlar (Valdís I. Jónsdóttir, 2006, bls. 4; van Houtte o.fl., 2011, bls. 

572-3). 

Slæm raddheilsa getur haft víðtækari afleiðingar. Þar má nefna að 

kennarar með slæma raddheilsu hafa oft minni ánægju af starfi sínu, draga 

úr þátttöku sinni í verkefnum utan vinnu og félagsleg hæfni þeirra dvínar. 

Allt þetta setur mark sitt á andlega líðan þeirra og veldur jafnvel meira 

álagi og kvíða hjá kennurunum auk þess að draga úr daglegri virkni þeirra 

sem getur leitt til skertrar lífs- og starfsánægju (Chen, Chiang, Chung, 

Hsiao og Hsiao, 2010, bls. 189)  

2.2.2. Helstu raddvandamál 

Einkenni þess að rödd sé of- eða misbeitt, hún misnotuð eða henni ofgert 

eru fjölbreytt og mörg en Valdís I. Jónsdóttir (2018) segir að þau séu oft 

að mörgu leyti svipuð þeim einkennum sem koma fram við astma og 

ofnæmi. Því sé oft hætta á að fólki yfirsjáist sá möguleiki að röddinni hafi 

verið ofgert og grípi ekki til viðeigandi ráðstafana í tíma. Helstu einkenni 

sem komi fram þegar röddinni hafi verið ofgert séu sársaukalaus en hafi 

afleiðingar sem birtast meðal annars í raddþreytu, raddbrestum, ræmu, 

verri endingu og hljómmissi raddar og viðvarandi hæsi (bls. 48).  
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Hér verður fjallað í fáum orðum um þau algengustu og helstu 

raddvandamál sem hrjá kennara og aðra sem nota röddina mikið. Vert er 

að taka fram að þessi stutta útlistun er engan veginn tæmandi heldur 

tekur aðeins á þeim vandamálum sem algengust eru. 

Raddþreyta birtist einna helst hjá þeim sem nota rödd sína mikið í 

starfi, til dæmis kennurum, leikurum og söngvurum. Henni er oft líkt við 

vöðvaþreytu sem fólk upplifir eftir stífar líkamsæfingar. Einkenni 

raddþreytu geta oft dulist við skoðun hjá háls-, nef- og eyrnalækni og 

uppgötvist einkenni ekki getur raddþreytan oft þróast út í annars konar 

og alvarlegri raddvanda. Helstu einkenni raddþreytu eru hæsi eða ræma 

sem koma sérstaklega fram í lok dags. Einnig eru spennuverkir framan á 

hálsi oft áberandi (Bryndís Guðmundsdóttir og Þóra Másdóttir, 2003, bls. 

23). Að mati Valdísar I. Jónsdóttur (2018) er orðið raddþreyta nokkuð 

villandi orð þar sem einkennin koma fram þegar búið er að ganga fram af 

raddmyndunarkerfinu en ekki röddinni sjálfri; síþreyta sé komin í 

vöðvana sem erfitt sé að ráða bug á með hvíldinni einni. Til að sporna við 

vandanum þurfi að ná vöðvastífninni úr og kenna rétta raddbeitingu, 

annars sæki aftur í sama farið (bls. 49–50). 

Hrjái barkabólga einstakling verða raddböndin rauðleit í stað þess að 

vera hvít (eða ljósbleik) og oftast fylgir því bólga eða bjúgur. Orsök 

barkabólgu er yfirleitt sýking í öndunarfærum eða misbeiting, til dæmis 

við það að öskra mikið og lengi eða tala eða syngja á óæskilegan hátt. Fólki 

með barkabólgu er ráðlagt að hvíla rödd sína en sé því ekki framfylgt geta 

raddabandahnútar fylgt í kjölfarið. Ef ekkert er aðhafst við barkabólgu 

geta einkenni hennar orðið langvarandi. Helstu einkenni eru djúp rödd, 

hæsi og mikil raddþreyta (Bryndís Guðmundsdóttir og Þóra Másdóttir, 

2003, bls. 23).  

Raddbandahnúta má oftast rekja til of mikillar raddnotkunar, mikils 

og stöðugs raddstyrks og óeðlilegrar tónhæðar. Misbeiting verður til þess 

að aukið álag verður á fremri hluta raddbandanna, þar sem bilið á milli 

þeirra er minnst. Í upphafi verður oft blæðing undir slímhúðinni, svo 

myndast siggkenndir vefir þar sem blæðingin varð og við það geta 

myndast hnútar. Einstaklingar með raddbandahnúta eru hásir, eiga það til 

að ræskja sig ótt og títt og ef hnútarnir eru stórir verður röddin loftkennd 

(Bryndís Guðmundsdóttir og Þóra Másdóttir, 2003, bls. 23).  

Snertisár geta myndast þegar litlar örður eða sár myndast aftast á 

raddböndunum. Helsta orsökin er of harkaleg lokun á raddböndunum við 
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raddmyndun. Þeir sem eru undir miklu álagi, tilfinningalega eða tengdu 

starfi eru líklegri til að fá snertisár. Einnig getur bakflæði, sem verður til 

vegna aukins hlutfalls magasýra, ert raddböndin og viðhaldið þannig 

vandamálinu. Einstaklingar með snertisár á raddböndum kvarta um verk 

í hálsi sem leiðir út í eyrun, verk í barkakýli, kitl og tilfinningu um kökk í 

hálsi. Helstu einkenni snertisárs eru ræmi, „pressuð rödd“, oftast djúp og 

getur farið niður í „urgandi hljóðmyndun“ (Bryndís Guðmundsdóttir og 

Þóra Másdóttir, 2003, bls. 23). 

2.2.3. Hvað er til ráða?  

Margur heldur að raddleysi eða óáheyrileg rödd tengist ekkert háttalagi 

manna en því fer fjarri. Ingibjörg B. Frímannsdóttir (2014) segir raddleysi 

alltof oft hegðun og háttalagi að kenna. Það eina sem manneskja getur gert 

til að viðhalda og vernda er að þekkja til þeirra hluta sem geta skaðað 

röddina. Það sem mestu skiptir er að átta sig á að því að passa þarf röddina 

áður en til vandamála kemur. Ingibjörg líkir þessu við fiðluleikara, en 

alþekkt sé að þeir passi vel upp á fingur sína, vinni til dæmis ekki við 

hellulögn á daginn og spili tónleika á kvöldin. Það sama þurfi að gilda um 

kennara og aðra sem hafa röddina að aðalvinnuverkfærinu þar sem 

fyrirhyggjusemi bjargi mönnum (og röddum) frá falli. Sé verkfærið orðið 

hnjaskað eða skemmt sé þó eina ráðið að leita til sérfræðinga á borð við 

háls-, nef- og eyrnalækna eða talmeinafræðinga (bls. 35–37).  

 Í þessu verkefni er leitast við að greina hvort munur geti verið á því 

álagi sem er á kennara vegna hávaða í starfi sínu eftir því í hvers konar 

umhverfi þeir kenna, auk þess að athuga hvaða áhrif slíkt hávaðaálag 

hefur á raddbeitingu þeirra og raddheilsu. Í næsta kafla verður fjallað um 

þær tvær mismunandi gerðir kennslurýma sem rannsakaðar verða; opin 

kennslurými og hefðbundna bekkjarkennslustofu. 
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2.3. Mismunandi kennslurými 

Vinnuumhverfi nemenda og starfsmanna skóla er að langmestum hluta 

skólastofan. Þar verja nemendur tíma sínum í að afla sér þekkingar og 

reynslu og undirbúa sig undir vinnumarkaðinn eða frekara nám að 

grunnskólagöngu lokinni. Vinnuumhverfið þarf að vera þannig að allir eigi 

jafnan kost á að greina öll hljóð og skilja talað mál án vandkvæða (Sala og 

Rantala, 2016, bls. 252). Allir eiga að hafa jöfn tækifæri, burtséð frá atgervi 

og aðstæðum hvers og eins. Allir eiga rétt á að stunda nám í almennum 

grunnskóla þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers 

einstaklings (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 43). 

Efnahags- og framfarastofnun OECD (e. Organisation for Economic Co-

operation and Development) hefur skilgreint nokkur mikilvæg viðmið og 

þætti sem vert er að hafa í huga við byggingu skólahúsa á 21. öldinni. 

Meðal þess sem þar kemur fram er að skólabyggingar þurfi að vera 

byggðar með mikla möguleika á sveigjanleika til að geta staðist þá öru 

þróun sem síbreytilegar þarfir krefjast. Auka þarf áherslu á hönnun vist- 

og notendavænna skólabygginga og hafa það í huga að byggingarnar og 

nánasta umhverfi eigi að vera kjörið til náms (OECD, 2006, án bls.). 

Í 3. gr. reglugerðar um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og 

skólalóða á Íslandi (nr. 657/2009) segir að húsnæði, skólalóð og allur 

aðbúnaður þurfi að vera þannig að unnt sé að ná markmiðum laga um 

grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla. Þar er sérstaklega átt við að 

starfsfólki og nemendum sé tryggt öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi 

sem skapar öryggi og stuðli að vellíðan þeirra, svo sem varðandi hentugan 

húsbúnað og hljóðvist. Samhljóða er 2. gr laga um grunnskóla (nr. 

91/2008) hvar segir að hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, sé 

að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Grunnskólar skuli leitast við að 

haga störfum sínum í fyllsta samræmi við stöðu og þarfir nemenda, auk 

þess að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda.  

Samkvæmt 8. grein reglugerðar um hávaða er forráðamönnum 

fyrirtækja og stofnana skylt að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að 

koma í veg fyrir heilsuspillandi hávaða og ónæði af völdum hávaða. 

Sérstaklega skal hugað að hávaðavörnum í og við leik- og grunnskóla, sem 

og dvalarrými þjónustustofnana. Í 11. grein sömu reglugerðar er kveðið á 

um að Umhverfisstofnun skuli í samstarfi við Skipulagsstofnun og önnur 

stjórnvöld, eftir því sem við á, gefa út leiðbeiningar um viðmiðanir um 
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hljóðvistarkröfur í leik- og grunnskólum og annars staðar þar sem börn 

dvelja og hætta er talin á að hávaði geti valdið þeim ónæði eða verið 

heilsuspillandi (Reglugerð um hávaða nr. 724/2008). Í útgefnu 

leiðbeiningarskjali Umhverfisstofnunar, sem unnið var í samstarfi við 

Mannvirkjastofnun, um hljóðvistarkröfur í umhverfi barna með tilliti til 

íslenska staðalsins „hljóðvist – flokkun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis“, ÍST 

45:2011, segir að framfylgja þurfi sérstakri hljóðhönnun til að skapa megi 

góða hljóðvist í kennsluumhverfi (Umhverfisstofnun, 2012, bls. 11).  

2.3.1. Hefðbundið kennslurými 

 

Mynd 3: Dæmi um hefðbundinn gangaskóla með bekkjarkennslustofum (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls. 64). 
 

Á mynd 3 má sjá dæmi um það sem í íslenskum grunnskólum hefur lengi 

vel verið kallað hefðbundið kennslurými, þar sem hver kennari ber ábyrgð 

á sínum bekk, í sinni afmörkuðu stofu. Annað algengt orð yfir slíkt 

fyrirkomulag er að kalla kennslurýmið bekkjarkennslustofu (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014, bls. 113). Slíkar skólabyggingar eru gjarnan byggðar upp 

af gangi með kennslustofum af svipaðri stærð (40–60 m2) sem raðað er 

eftir ganginum, ýmist beggja vegna eða öðru megin. 

Samkvæmt rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2014) var þetta 

algengasta fyrirkomulagið í þeim 20 skólum sem hún rannsakaði í fjórum 

sveitarfélögum: Reykjavík, Reykjanesbæ, Akureyri og einu ónefndu 

dreifbýlissveitarfélagi. Í sex þeirra var slíkt fyrirkomulag ráðandi og til 

viðbótar voru byggingar sjö annarra skóla að hluta til með slíkum 
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kennslustofum (bls. 65). Þar kom einnig í ljós að hefðbundið 

kennslufyrirkomulag, þar sem einn kennari ber ábyrgð á einum bekk, inni 

í einni stofu, var algengast og var það notað á öllum stigum grunnskólans. 

Munur var á tíðni og jókst notkunin eftir því sem nemendur eldast; á elsta 

stigi var slíkt fyrirkomulag ríkjandi í 75% kennslustunda, í ríflega 60% 

kennslustunda á miðstigi og tæplega helming kennslustunda á yngsta stigi 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls. 66). 

2.3.2. Opið kennslurými  

Á Íslandi fór upp úr miðri 20. öld að bera á hugmyndum um kennsluhætti 

þar sem einblínt var á einstaklingsmiðað nám. Ljóst þótti að hefðbundnu 

kennslustofurnar sem fram að því höfðu verið svo gott sem allsráðandi 

hentuðu ekki slíkum kennsluháttum. Fyrsti skólinn sem byggður var í 

anda stefnu um einstaklingsmiðað nám í opnum kennslurýmum var 

Fossvogsskóli, um 1970. Skólahúsið var með opnu plani, stofum með 

rennihurðum og möguleikum á tengslum við opin rými hússins; sjá dæmi 

á mynd 4. Mest vægi hafði sú hugsun að hönnun skólans væri til þess fallin 

að laga mætti starfið að mismunandi þörfum einstaklinganna (Guðný 

Helgadóttir, 1980, bls. 8).  

Mynd 4: Dæmi um opinn skóla (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014, 

bls. 66). 
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Frá þessum tíma hafa margir skólar tekið upp slíka kennsluhætti og 

nýbyggingar skóla á Íslandi einkennst ýmist af opnum kennslurýmum eða 

svonefndum klasabyggingum. Þar mynda skólastofur klasa, þrjár eða fleiri 

saman, auk þess sem hópaherbergi, sérkennslurými, vinnuherbergi 

kennara og einhvers konar miðrými eru gjarnan hluti af klasanum. Dæmi 

um slíkt má sjá á mynd 5. 

 

Opin kennslurými eru skilgreind þannig að þar vinni hópur kennara, 

tveir eða fleiri, saman með stóran hóp nemenda í einu stóru rými. 

Kennarar koma sér saman um mismunandi hópa- og klasaskiptingar 

þegar þurfa þykir og geta skiptingarnar verið margar og mismunandi 

innan sama stóra hópsins (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls. 64).   

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Önnu Kristínar Sigurðardóttur 

(2014) var nokkur munur á fjölda þeirra kennara sem voru óánægðir með 

hljóðvist í vinnurýmum sínum eftir því hvort þeir kenndu í opnum 

kennslurýmum eða í hefðbundnum bekkjarkennslustofum. Marktækur 

munur kom í ljós þar sem munaði 13 prósentustigum á hópunum. Um 

42% kennara sem kenndu að mestu eða eingöngu í opnum rýmum voru 

frekar, mjög eða að öllu leyti óánægðir með hljóðvist í kennslurýmum 

sínum en aðeins 29% þeirra sem kenndu í hefðbundnum skólastofum 

svöruðu á sama hátt. Ekki var greint nánar frá því hvað það var sem olli 

Mynd 5: Dæmi um klasaskóla (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls. 

65). 
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óánægju/ánægju kennara með skólahúsin þótt greinileg fylgni væri milli 

þess að kennarar væru ánægðir með skólahúsnæðið og að húsnæðið væri 

nýlegt og því vel við haldið (bls. 71). 

2.3.3. Hvað skal varast í opnum kennslurýmum 

Miðað við önnur opin almenningsrými eru skólar með opin kennslurými, 

hvort heldur sem er að hluta eða heild, sérstaklega viðkvæmir fyrir 

hávaðavandamálum. Vanda verður einkar vel til verka við hönnun og 

skipulag rýmisins því í slíkum opnum rýmum getur hljóð flust nánast 

óhindrað á milli staða og þar af leiðandi á milli kennsluhópa. 

Umhverfisstofnun og Mannvirkjastofnun hafa tekið saman nokkur úrræði 

sem vert er að huga að við hönnun og skipulag opinna kennslurýma. Af 

þeim má nefna: 

Við hönnun og skipulag opinna kennslurýma skal: 

 Velja gólfefni og önnur yfirborðsefni með tilliti til þeirra varna 

sem þau geta valdið við að draga úr truflandi hávaða vegna 

umgangs og starfsemi í rýminu.  

 Skipuleggja skiptingu rýmisins á milli aldurshópa og athafna.  

 Nýta sér hljóðdempandi yfirborðsefni með fullnægjandi virkni 

í veggi, skilrúm, loft og húsgögn. 

 Hafa eins mikla fjarlægð milli kennsluhópa og hægt er.  

 Huga að innra skipulagi með tilliti til áhrifa utanaðkomandi 

hávaða, eins og að aðskilja kennslurými hljóðlátra og 

hávaðasamra athafna með tilliti til hljóðvistar. 

 Tryggja að hljóðeingrun frá umhverfishljóðum og tæknilegum 

búnaði sé haldið í skefjum. Koma í veg fyrir eða draga úr 

orsökum hávaða þar sem því verður við komið með því að 

hanna til að mynda loftræsikerfi, lagnir og annan tæknibúnað 

þannig að ekki skapist ónæði/hávaði af þeim, til dæmis með 

notkun á hljóðgildrum eins og við á, fjaðrandi tengingum og 

upphengjum. 

 Nýta þar til gerð reiknilíkön til ítarlegra útreikninga á hljóðvist 

í kennslurýminu (Mannvirkjastofnun, 2014, bls. 1–2; 

Umhverfisstofnun, 2012, bls. 15–16). 

Þótt unnið sé að því að minnka hljóðísog í kennslustofum getur verið 

hætta á að vandað sé of mikið til verka með því að gera hljóðísog í rýminu 
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of lítið. Sérstaklega þarf að varast þetta í stórum rýmum. Því lengra sem 

er frá kennaranum, eða þeim sem talar, til þeirra sem á hlýða, því meira 

þarf loft rýmisins að endurkasta hljóðinu. Ef hljóðísog er of mikið getur 

það skapað kennaranum óþægindi þegar hann talar auk þess sem það 

gerir þeim nemendum sem lengst eru frá þeim sem talar erfitt fyrir að 

greina málið (Pääkkönen, Vehviläinen, Jokitulppo, Niemi, Nenonen og 

Vinha, 2015, bls. 77). 

2.4. Hljóðvist 

Eins og fram kom í kafla 2.1.4. skiptir hljóðvist máli fyrir 

hlustunarskilyrði og upplifun fólks af hljóðum allt í kringum það (Hafdís 

Dögg Guðmundsdóttir, 2009, bls. 10). Áhrif slæmrar hljóðvistar geta haft 

margvísleg áhrif, bæði lífeðlisfræðileg og sálfræðileg, og geta til að mynda 

truflað félagsleg tengsl einstaklinga og hópa (Paunovic, 2013, bls. 33). 

Í þessum þriðja kafla verður fjallað um hljóðvist í skólum. Fyrst verður 

litið til þeirra mismunandi hluta sem áreita eða hafa áhrif á hljóðvist í 

umhverfi nemenda og starfsmanna skóla. Svo verður skýrt frá þeim 

áhrifum sem hávaði hefur, annars vegar á nemendur og hins vegar á 

kennara.  

2.4.1. Hljóðvist í kennslurými 

Að mörgu er að hyggja þegar hljóðvist kennslurýma er hönnuð. Það sem 

snýr að þessari ritgerð er einna helst bakgrunnshávaði, ómtími og hversu 

margir einstaklingar eru í hverju rými. Um þessa þrjá þætti er fjallað 

stuttlega hér á eftir.  

 

Bakgrunnshávaði 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (e. The World Health Organization (WHO)) 

segir í viðmiðum sínum að þegar einstaklingur geri eitthvað sem krefjist 

þess að hann einbeiti sér að því að hlusta, eins og að stunda nám, læra eða 

hlusta á erlent tungumál eða símtal, megi suðhlutfall (e. signal-to-noise 

ratio) ekki vera meira en 15 dB þegar hljóðstyrkur meðalmanneskju, bæði 

kvenna og karla, í eins metra fjarlægð, er um 50 dB. Af því leiðir að 

bakgrunnshávaði í kennslustofu má ekki vera meiri en 35 dB. 
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Bakgrunnshávaði er hver sá óþarfi hávaði eða stöðugt hljóð sem er í 

rými, svo sem frá rafmagnstækjum á borð við tölvur, ljós, viftur og 

loftræsti- og hitakerfi (Berglund, Lindvall og Schwela, 1999, bls. xii). Í 

Bandaríkjunum er farið eftir viðmiðum The American Speech-Language-

Hearing Association (ASHA) og þar er slegið á sama streng og í viðmiðum 

WHO nema að því leyti að þar er sagt að bakgrunnshávaði í tómri 

skólastofu megi ekki fara ofar en 35 dB (e.d., án bls.). Þegar horft er til 

Evrópu má sjá að í Finnlandi eru viðmiðin enn strangari því þar er miðað 

við að bakgrunnshávaði megi ekki vera meiri en 28 dB (SFS 5907/2004). 

Í bandarískri rannsókn frá 2002 kom berlega í ljós að á þeim tíma heyrði 

það til undantekninga ef bakgrunnshávaði var innan viðmiðunarmarka, 

því af þeim 32 tómu kennslustofum sem voru í úrtakinu var 

bakgrunnshávaði innan 35 dB marka í fjórum þeirra og aðeins í einni 

þeirra var hávaðinn undir 30 dB. Heilt á litið var hávaðinn 5–15 dB ofan 

viðmiðunarmarka og allt að 65,9 dB þar sem hann var mestur (Knecht, 

Nelson, Whitelaw og Feth, 2002, bls. 68). 

 

Ómtími  

Samkvæmt viðmiðum WHO skal ómtími í tómri kennslustofu ekki vera 

meiri en 0,6 sekúndur í smærri kennslustofum og 0,7 sekúndur í stærri 

kennslurýmum. WHO leggur áherslu á að hvar sem mikilvægt er að hljóð 

sé vel greinanlegt skuli ómtími aldrei fara yfir 1 sekúndu (American 

Speech-Language-Hearing Association, e.d., án bls.; Berglund o.fl., 1999, 

bls. xii). Í rannsókn Knecht o.fl. (2002) var ómtími mældur í 32 tómum 

kennslustofum og reyndist hann innan viðmiðunarmarka (0,6 sek) í 

flestum þeirra eða 19 og sex þeirra voru undir 0,4 sek. Þá voru sex 

kennslustofur með ómtíma lengri en 1 sek (bls. 68–69). 

Í byggingarreglugerð nr. 411/1998 segir í 175. gr. að ómtími í 

venjulegri kennslustofu eigi að vera innan við 0,8 sek en 0,6 sek í 

sérkennslustofum, hópavinnustofum og þess háttar. Sú reglugerð hefur þó 

verið felld niður og í byggingarreglugerð 112/2012 sem tók við af henni 

er engu orði minnst á viðmið um ómtíma í kennsluhúsnæði á Íslandi. 

 

Fjöldi einstaklinga í rými 

Í reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða nr 

657/2009 segir um hönnun nýs skólahúsnæðis að sérstaklega þurfti að 



22 

gæta að því að hver nemandi hafi nægt rými til að sinna námi sínu. Til 

dæmis skal miða skuli við að 22-28 nemendur hafi að minnsta kosti 60 

fermetra, 18-21 nemandi 52 fermetra, 12 nemendur hafi 36 fermetra og 

vinnurými séu aldrei minni en 16 fermetrar. Samkvæmt úttekt OECD 

(2018) var hlutfall kennara og nemenda á Íslandi árið 2015 10,5 

nemendur á hvern kennara. Í samanburði við nágrannalönd okkar er það 

ágætt. Hlutfallið í Danmörku er 11, í Finnlandi er það 9, Þýskalandi 13,3, 

12,3 í Svíþjóð og 15,4 í Bandaríkjunum (án bls.). Í úttekt 

Umhverfisstofnunar á hávaða í umhverfi barna í leik- og grunnskólum 

(2017) reyndist hver nemandi í grunnskóla á Íslandi hafa að meðaltali 3,2 

m2 (bls. 9), sem stenst vel samanburð við önnur OECD ríki þar sem 

meðaltalið er 3,6 m2 á nemenda (OECD, e.d., bls. 1). 

2.4.2. Áhrif hávaða á starfsfólk 

Í fyrrnefndri rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2014) um 

skólabyggingar og námsumhverfi á Íslandi kom í ljós að það sem flestir 

kennarar reyndust óánægðastir með (að öllu leyti, mjög óánægð/ur eða 

frekar óánægð/ur) voru lóð skólans (37%), loftræsting (34%) og hljóðvist 

(t.d. hávaði) (30%). Þeir sem voru óánægðir með hljóðvist nefndu 

glymjanda eða hávaða á göngum og matsal, hávaða í opnum rýmum og 

hljóðbærni á milli kennslustofa (bls. 71). Í sænskri rannsókn um álag 

vegna hávaða í skólum, þar sem meðal annars voru borin saman svör 

kennara og nemenda, kom fram að kennarar fundu mun meira og fljótar 

fyrir áhrifum hávaða en nemendur. Kennarar kvörtuðu fyrr undan hávaða 

en nemendur og létu hávaða heilt á litið trufla sig meira en nemendur 

gerðu (Enmarker og Boman, 2005, bls. 534–535).  

Það eðli raddarinnar að hækka við stighækkandi hávaða er nefnt 

Lombard áhrifin. Það er að segja, röddin leitast við að hækka um 3 dB við 

hverja 10 dB hækkun á umhverfishávaða, sem hefst við 40 dB. Dæmi um 

þetta er að raddstyrkur mælist 60 dB í 40 dB hávaða en þegar hávaðinn 

hefur hækkað í 50 dB hefur raddstyrkurinn á sama hátt aukist í 63 dB. Ef 

umhverfishávaðinn hækkar enn um 10 dB, í 60 dB er raddstyrkurinn 

kominn í 66 dB og svo framvegis (Valdís Ingibjörg Jónsdóttir, 2006, bls. 

10). 

Í rannsókn frá Danmörku árið 2014 kom í ljós að því meiri hávaði sem 

var í kringum kennara í kennslustofunni, því meira álag var á rödd þeirra 
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og auknar líkur á særindum. Eftir því sem meiri hávaði var í kennslustofu 

þeirra töluðu þeir hærra og fóru verr með rödd sína. Það kom í ljós að þeir 

kennarar sem fundið höfðu fyrir særindum í hálsi eða röddinni virtust 

draga úr raddstyrknum þegar einkenna varð vart og gátu þannig komið í 

veg fyrir ákveðinn skaða, hvert svo sem álagið var á þeim. Áhugavert var 

að þeir kennarar sem til lengri tíma höfðu glímt við raddvandamál töluðu 

að meðaltali lægra en aðrir kennarar (1,4 dB) án þess að það hefði áhrif á 

þá athygli sem kennarinn náði hjá nemendum sínum (Kristiansen, Lund, 

Persson, Shibuya, Nielsen og Scholz, 2014, bls. 858).  

Mealing, Buchholz og Dillon (2015) komust að því að almennt finna 5% 

manna fyrir varanlegri þreytu í röddinni en innan kennarastéttarinnar eru 

það um 80% heildarinnar. Starfs síns vegna þurfa kennarar of oft að 

hækka rödd sína upp fyrir venjulegu talröddina vegna hávaða í 

umhverfinu, sem veldur langvarandi skaða (bls. 96). Ómtími og hávaði 

hafa bein áhrif á starfsánægju kennara, orkuleysi og löngun þeirra til að 

hætta í starfinu. Einnig hefur hávaði þau áhrif að kennara þrýtur hvöt til 

að sinna starfi sínu af fullum þunga og veldur langvarandi þreytu 

(Kristiansen, Persson, Lund, Shibuya og Nielsen, 2013, bls. 291). 

2.4.3. Áhrif hávaða á nemendur 

Hávaði getur, auk þess að hafa skaðleg áhrif á heyrn, haft áhrif á aðra 

vitsmuna-, lífeðlisfræði- og atferlislega þætti hjá börnum. Áhrif á heyrn 

geta komið fram sem minnkuð eða skert heyrn, skert þol fyrir hávaða í 

umhverfinu eða suð fyrir eyrum (tinnitus). Hávaðinn getur einnig haft 

neikvæð áhrif á tungumála- og námsgetu barna, getu til einbeitingar, 

minnisgetu og hæfni til að takast á við flókin verkefni. Auk þessa getur of 

mikill hávaði valdið streituviðbrögðum hjá börnum, sem birtast meðal 

annars í auknum hjartslætti og hormónaviðbrögðum. Svefnmynstur getur 

raskast og haft þær afleiðingar að nauðsynleg orkusöfnun líkama og heila 

náist ekki. Ofan á allt þetta getur hávaði haft óbein neikvæð áhrif á rödd 

barna því þau þurfa að hækka röddina til að yfirgnæfa hávaðann og getur 

það leitt til hæsis og/eða hnúta á raddböndum (Umhverfisstofnun, 2012, 

bls. 11). Mikill hávaði í skólastofu getur skaðað talskynjun nemenda, 

hljóðskynjun, lesskilning og málþroska, getu til einbeitingar, 

námsframvindu og félagslegan þroska þeirra. Skólastofa eða skólarými 

með slæmum hljómburði eða hljóðgæðum getur orðið þess valdandi að 
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nemendur þurfi að hafa meira fyrir námi sínu en ella og nemendur geti 

misst einbeitingu og leyft huganum að reika út fyrir veggi skólastofunnar 

(Klatte, Hellbrück, Seidel og Leistner, 2010, bls. 664–665; Mealing o.fl., 

2015, bls. 95). Niðurstöður rannsóknar Klatte o.fl. (2010) sýndu að börn 

sem voru í kennslustofum með langan ómtíma stóðu sig verr en börn í 

kennslustofum með stuttan ómtíma hvað hljóðkerfisvinnslu varðar, til að 

mynda að þekkja viss hljóð, greiningu þeirra og úrvinnslu. Milli þessara 

tveggja úrtakshópa kom einnig í ljós að börn í stofu með langan ómtíma 

kvörtuðu meira undan hávaða í stofunni og voru neikvæðari gagnvart 

samnemendum sínum og kennurum en þau sem voru í stofu með stuttan 

(eða miðlungs) ómtíma (bls. 673 og 676). Tiesler, Machner og Brokmann 

(2015) benda á slíkt hið sama. Þeir segja að bein tengsl séu á milli 

námsframvindu nemenda og þess hvort þeir stundi nám sitt í rými með 

góða eða slæma hljóðvist. Þar sem erfitt sé að mæla einbeitingu kusu þeir 

að mæla andstæðu hennar, óæskilega hegðun (e. dysfunctional activities). 

Mynd 6 er útbúin af rannsakanda út frá niðurstöðum rannsóknar Tiesler 

o.fl. (2015) og þar má sjá fjölda mældra atvika í tveimur aðstæðum, annars 

vegar með góða hljóðvist og hins vegar slæma. Allt annað var óbreytt; sami 

kennari, sami nemendahópur og sömu námskröfur. Á myndinni má sjá að 

í öllum kennslustundum voru tilfelli óæskilegrar hegðunar fleiri í 

stofunum þar sem hljóðvist var slæm. Einnig sést að eftir því sem leið á 

daginn jókst fjöldi óæskilegra atvika stigvaxandi í stofu með slæma 

hljóðvist, ólíkt stofu með góða hljóðvist (bls. 3111–3112).  

 

Mynd 6: Óæskileg atvik í kennslustund (Mynd byggð á niðurstöðum Tiesler 

o.fl., 2015, bls. 3111–3112) 

 

Þessar niðurstöður sýna að hvort sem kennt er í opinni kennslustofu 

eða hefðbundinni bekkjarkennslustofu skiptir hljóðvist miklu máli en það 
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skiptir einnig máli að kennari hafi getu til að halda uppi aga í stofunni. Með 

því að skapa gott andrúmsloft má halda hávaða í rýminu í lágmarki. 

2.5. Bekkjarstjórnun 

Í stuttu máli má segja að bekkjarstjórnun og góður andi í kennslustofu 

byggi á skipulagi. Kennarar sem hafa góða stjórn vita hvað þeir vilja sjá í 

kennslustofunni meðan á kennslu stendur (til að mynda þegar nemendur 

koma, fara, hreyfa sig til og einbeita sér að vinnu). Kennarinn þarf að beita 

ákveðinni tækni til að kenna viðeigandi hegðun og krefst það mikils 

skipulags og undirbúnings. Kennarinn gerir ekki ráð fyrir að nemandinn 

viti fyrirfram til hvers er ætlast af honum heldur kennir hann það 

greinilega og leiðbeinir og leiðréttir nemendur þar til hegðunin er orðin 

sjálfsagður hluti af hefðbundinni kennslustund. Reglur ættu að vera fáar 

og hnitmiðaðar og með því að ganga úr skugga um að nemendur skilji þær 

má skapa andrúmsloft þar sem öllum líður vel (Sprague og Golly, 2008, 

bls. 98).  

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 

(2005) segja að eitt þeirra grundvallaratriða sem skipti máli til að kennari 

geti kennt á árangursríkan hátt sé að hann hafi góða stjórn á nemendum. 

Bekkjarstjórnun sé trúlega sterkasta áhrifsbreytan gagnvart því námi og 

þeirri kennslu sem fer fram í hverri skólastofu. Reglur séu samdar sem 

aðferðir til að koma skipulagi á hlutina og séu til þess gerðar að tíminn í 

kennslu nýtist sem best. Kennarinn þarf að gera sér grein fyrir þeim 

væntingum sem hann hefur til nemenda sinna og koma þeim upplýsingum 

til þeirra á skýran og skilmerkilegan hátt. Nemendur þurfa að vita hvers 

konar hegðun er í boði og hvað það er sem kennari mun ekki líða í 

bekknum. Einnig segja þær að grundvallaratriði áhrifaríkrar 

bekkjarstjórnunar sé sú vinna sem kennari þurfi að leggja á sig til að öðlast 

virðingu og hlýhug nemenda sinna. Ekki sé farið fram á lítið heldur þurfi 

kennarinn fyrst og fremst að bera virðingu fyrir nemendum sínum og sýna 

þeim áhuga. Hann þarf að vera samkvæmur sjálfum sér, trúverðugur og 

áreiðanlegur, réttlátur og skilningsríkur. Kennarinn þarf að vera 

nemendum sínum gott fordæmi og skuldbinda sig til að taka ábyrgð á því 

að nemendur hans læri. Rannsóknir sýna að kennurum sem leggja áherslu 

á að skapa og viðhalda skilvirku námsumhverfi með vinsemd og hlýju 

gengur betur að hafa stjórn á bekknum en þeim sem leggja aðaláherslu á 
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hlutverk sitt sem stjórnanda eða agastjóra (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 62–63).  

Þegar kennari hefur ekki nógu góð tök á bekkjarstjórnun í þeim hóp 

sem hann kennir getur það leitt til þess að nemendur komist upp með 

meira en ella, sem skilar sér í meiri hávaða í kennslurýminu og þar af 

leiðandi streitu hjá þeim sem þar dvelja. Ósk Auðunsdóttir kannaði í 

meistaraverkefni sínu hvaða þættir lægju að baki streitu hjá kennurum í 

íslenskum grunnskólum veturinn 2016–2017. Niðurstöður þess voru 

sláandi því 99,5% grunnskólakennara töldu starf sitt á einhvern hátt vera 

streituvaldandi og þar af þótti 76,1% af 216 manna úrtakinu starfið 

ákaflega eða mjög streituvaldandi. Helsti streituvaldur kennara 

samkvæmt niðurstöðum hennar eru erfiðir nemendur; aðeins 1,5% 

aðspurðra sögðu erfiða nemendur ekki streituvaldandi en 49,3% kennara 

mátu erfiða nemendur mjög mikið streituvaldandi (Ósk Auðunsdóttir, 

2017, bls. 47 og 54–55).  

2.6. Samantekt 

Þegar litið er til þeirra hluta sem spila saman að því að skapa hollt og gott 

umhverfi til náms og kennslu er ljóst að að mörgu er að hyggja. Huga þarf 

að þeim byggingum sem kennsla fer fram í með ómtíma, hljóðleka og 

hljóðvist í huga, bæði þegar hús er byggt sem og þegar fram líða stundir 

með breyttar áherslur og breytta notkun í huga. Fylgjast þarf með 

reglugerðum og löggjöf og framkvæma rannsóknir til að ganga úr skugga 

um að öllum viðmiðum sé framfylgt.  

 Til að vernda mikilvægasta verkfæri kennarans, rödd hans, þarf að 

fræða um raddbeitingu og helstu einkenni raddvandamála. Eins og 

Ingibjörg B. Frímannsdóttir (2014) benti á er raddleysi of oft hefðun að 

kenna. Það eina sem þarf til að viðhalda og vernda röddina er að þekkja til 

þeirra hluta sem geta skaðað hana (bls. 35–36). Hávaði eða slæm hljóðvist 

spilar þar stóran þátt og getur haft víðtæk áhrif á þá sem við hann búa. Hér 

á eftir er greint frá þeirri rannsókn sem fram fór í leit við að svara þeim 

spurningum hvort og hvaða áhrif hávaði hafi á kennara.   
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3. Rannsókn 

Rannsókn þessi snýr bæði að mati kennara á því álagi sem hávaði í 

kennslurýmum veldur þeim og megindlegum mælingum á hávaða í 

kennslurýmum. Skoðað verður hvort munur sé þar á eftir því hvort 

kennarar starfi í opnum rýmum eða hefðbundnum bekkjarkennslustofum 

eða hvort eitthvað annað valdi þeim mun.  

Í þessum kafla verður fyrst gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar 

voru við framkvæmd rannsóknarinnar, fjallað um þátttakendur hennar, 

hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig unnið var úr þeim gögnum sem 

fengust. Í kjölfarið verður rætt um styrk- og veikleika rannsóknarinnar 

ásamt réttmæti hennar og þeim siðferðilegu álitamálum sem upp komu, 

auk þeirra spurninga sem ósvarað er að henni lokinni.  

3.1. Rannsóknaraðferð 

Í rannsókn þessari er notuð blönduð aðferð, þar sem bæði er notast við 

eigindlega (e. qualitative research) og megindlega (e. quantitative 

research) aðferðafræði.  

Megindlegar rannsóknir byggja á því að safna upplýsingum á 

kerfisbundinn og hlutlægan hátt. Upplýsingar eru á tölulegu formi og 

tölfræðilegar aðferðir eru notaðar við framsetningu og túlkun gagna. 

Rannsakendur framkvæma hlutlægar mælingar og mat (e. objective) til að 

forðast hlutdrægni. Megindlegar rannsóknir veita til dæmis upplýsingar 

um fjölda, hlutfall, samband og mun milli breyta og mismunandi þátta 

rannsóknarefnis (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377–378).  

Einkenni eigindlegra rannsókna er að þær leitast við skilja og lýsa 

hvers konar mannlegum fyrirbærum þótt erfitt sé að gefa eina útskýringu 

á þeim vegna þess hversu fjölbreyttar þær eru. Til þeirra flokkast til að 

mynda þátttökuathuganir, vettvangsrannsóknir, starfendarannsóknir, 

viðtöl og klínískar rannsóknir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239–

240).  

Viðtölin sem tekin voru í þessari rannsókn eru hálf opin viðtöl þar sem 

stuðst er við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma (sjá viðauka 2). 

Rannsakandi ákveður umræðuefnið en er vakandi fyrir því að leyfa 

áherslum í samræðunum að myndast á staðnum þar sem viðfangsefnið 

eru atburðir, hegðun, tilfinningar, hugrenningar, skynjun eða vonir og 
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væntingar þátttakandans.Mjög mikilvægt er að þátttakendur geti tjáð sig 

sem frjálsast innan þess ramma sem rannsakandi hefur sett, þó 

rannsakandinn þurfi alltaf að vera á varðbergi með að leyfa 

umræðuefninu ekki að fljóta of langt frá markmiðum viðtalsins (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 137–153). Með því að notast við opnar spurningar 

fæst meiri dýpt í svör þátttakenda og þeim gefst betur kostur á að koma 

sínum skoðunum á framfæri. Vegna þess að í opnum spurningum er 

enginn svarvalkostur gefinn upp fyrir fram endurspegla svör þátttakenda 

frekar tilfinningar þeirra, viðhorf og upplifun (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013, bls. 457 og 459).  

Blandaðar aðferðir í rannsóknum fela ekki bara í sér að fleiri en einni 

aðferð sé beitt, heldur þarf að vera til staðar viss samfella eða hugsun sem 

býr að baki. Það þarf að tengja aðferðirnar saman með ákveðnum hætti í 

rannsókninni. Aðferðirnar geta byggt hvor á annarri eða önnur verið til 

uppfyllingar þegar ein er meira ráðandi (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013, bls. 393–394). Creswell og Plano Clark skýra blandaðar 

rannsóknaraðferðir á þann hátt að þær séu ferli til að afla gagna og greina 

þau. Blanda þurfi saman eigindlegum og megindlegum aðferðum í sömu 

rannsókn með það að leiðarljósi að öðlast betri skilning á viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Jafnframt sé grunnforsendan sú að með því að blanda 

saman eigindlegum og megindlegum aðferðum náist dýpri skilningur á 

efni rannsóknarinnar en næðist með því að beita hvorri aðferðinni fyrir 

sig (2011, bls. 5).  

Í þessari rannsókn má kalla þá leið sem notuð var til að blanda saman 

aðferðum samleitandi snið (e. convergent parallel design); megindleg og 

eigindleg gögn eru greind hvor í sínu lagi og síðan borin saman eða tengd 

í umræðunni (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 395–

396).  

3.2. Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru sex grunnskólakennarar í tveimur 

skólum; þrjár konur úr skóla með opin kennslurými og þrjár konur úr 

skóla með því sem kalla má hefðbundnar skólastofur. Byrjað var á að fá 

leyfi frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar til rannsóknarinnar, 

sem reyndist þó óþarfi samkvæmt verkefnastjóra á skrifstofu sviðsins, þar 

sem raddir barna/fullorðinna voru ekki vistuð sem persónuleg gögn og 
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rannsóknin sneri eingöngu að fullorðnu fólki sem sjálft ákveður hvort það 

taki þátt (sjá Viðauka 1). Erfitt reyndist að fá skóla sem starfar eftir 

hugmyndafræði opins skóla til þátttöku, því mjög virtist á þá sótt til 

þátttöku í rannsóknum. Fyrst var leitað eftir þátttökuskóla á Akureyri 

vegna búsetu rannsakanda. Þegar svör við beiðni um þátttöku drógust og 

ljóst var að mikill tilkostnaður yrði við að fá sérfræðing Vinnueftirlitsins 

norður til að sinna mælingum var ákveðið að leita að skóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Eftir höfnun frá nokkrum skólum fékkst að lokum 

samþykki þriggja kennara á yngsta stigi ónefnds skóla á 

höfuðborgarsvæðinu, sem starfar í opnum kennslurýmum, til samstarfs. 

Eftir það var leitað til skóla sem hefur hefðbundnar bekkjarkennslustofur 

og var skólastjóri beðinn um að hjálpa til við að finna til samstarfsins 

kennara sem væru sambærilegir hinum þremur, hvað varðaði skólastig og 

starfsreynslu. Sá skóli var valinn með það í huga að hann væri álíkur að 

nemendafjölda og opni skólinn. Að lokum fór það svo að af kennurunum 

sem tóku þátt í rannsókninni kenndu fjórir í 1. bekk og tveir í 3. bekk 

(báðir í opna skólanum). Í ljós kom að samanburðarhóparnir reyndust 

ansi frábrugðnir hvað starfsreynslu og menntun varðar því kennarar opna 

skólans höfðu mun meiri reynslu af kennslu en kennarar hefðbundna 

skólans. Auk þess höfðu kennarar hefðbundna skólans ekki enn hlotið 

leyfisbréf til kennslu en nánar verður fjallað um þetta í kafla 3.5. 

 Skólarnir eru svipaðir að stærð, bæði hvað varðar fjölda nemenda og 

starfsmanna, en mjög mikill munur er á aldri og ástandi bygginganna og 

staðsetning þeirra í þeim hverfum sem þeir þjóna er nokkuð frábrugðin. 

Annar þeirra er í miðju mjög þétts íbúðahverfis með litla bílaumferð og 

hinn er staðsettur í jaðri nokkuð þétts hverfis með villta náttúru og víðerni 

við hlið sér.  

3.2.1. Opni skólinn 

Í skólanum með opnu kennslurýmunum eru tæplega 500 nemendur og 75 

starfsmenn. Skólahúsið var tekið í notkun árið 2006 og er skólinn staddur 

í jaðri hverfisins sem hann þjónustar og hjá honum er mikið útisvæði sem 

nýtt er vel til kennslu, auk stórrar skólalóðar. Samkvæmt skólastjóra er 

skólahúsið byggt upp af tíu stórum rýmum, einu fyrir hvern árgang 

skólans, sem í eru allt að 55 nemendur. Á milli þeirra eru minni rými sem 

nýtast til að mynda við hópavinnu eða vinnu með minni hópa. Við 
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byggingu skólans var hugað sérstaklega að hljóðvist, að minnsta kosti í 

íþróttahúsi og matsal þar sem notaðar voru klæðningar sem eiga að ýta 

undir bætta hljóðvist. Að sögn aðstoðarskólastjóra skólans telja 

starfsmenn hans hljóðvistina góða en hann veit ekki til að þar séu 

sérstakar klæðningar en tekur þó fram að þessi mál hafi öll verið 

sérstaklega skoðuð við byggingu hússins.  

Til hægðarauka eru kennurunum úr opna skólanum gefin nöfnin Odda, 

Olga og Orka.  

3.2.2. Bekkjarkennsluskólinn 

Í skólanum með hefðbundnu bekkjarkennsluna starfa 65 manns við það 

að kenna 420 nemendum. Skólinn er hálfrar aldar gamall. Hann er 

staðsettur í miðju þétts íbúðakjarna og er skólalóðin nokkuð stór og opin. 

Skólanum er skipt í þrjár álmur. Í einni þeirra er barnastig, annarri miðstig 

og í þriðju, sem jafnframt er miðhúsið, eru skrifstofa og matsalur á neðri 

hæð og unglingastig og verkgreinar á efri hæðinni. Einnig eru hátíðasalur 

og íþróttahús við skólann. Samkvæmt skólastjóra er um þessar mundir 

verið að endurnýja loftin í allri barnaálmu skólans, á skrifstofum og í hluta 

matsalar með það í huga að vinna að bættri hljóðvist. Einnig ætlar skólinn 

að fjárfesta í gluggatjöldum og korktöflum til að hafa í matsal til að bæta 

hljóðvistina.  

Þegar rannsóknin var gerð kom í ljós að kennsla færi ekki fram í 

hefðbundnum stofum bekkjanna vegna óviðráðanlegra aðstæða sem 

nánar er fjallað um í kafla 3.5. 

Til hægðarauka eru kennurunum úr skólanum með hefðbundnu 

bekkjarkennslustofurnar gefin nöfnin Hadda, Hanna og Halla. Einnig 

verður skólinn kallaður hefðbundni skólinn til styttingar.  

3.3. Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram á mánudegi, 4. mars 2019. Rannsóknin er tvíþætt; 

annars vegar voru framkvæmdar hávaðaskammtamælingar í samvinnu 

við Sigurð Einarsson, sérfræðing frá Vinnueftirliti ríkisins, og hins vegar 

voru tekin hálf opin viðtöl við sex kennara.  
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3.3.1. Mælingar 

Mælingar fóru þannig fram að rannsakandi og sérfræðingur á vegum 

Vinnueftirlits ríkisins mæltu sér mót við kennarana í upphafi dags til að 

koma mælunum fyrir. Mælarnir, persónubundnir Casella dBadge2 

hávaðaskammtamælar, voru festir á axlir þeirra, sem næst eyra og báru 

kennarar mælana að minnsta kosti þar til kennslu lauk þann daginn. 

Mældur var meðaltalshávaði/jafngildishávaði (LAeq dB[A]) og 

hávaðatoppar (LCpeak dB[C]). Samkvæmt Sigurði mæla mælarnir hávaða 

og líkja eftir því hljóði sem eyra mannsins nemur, mæla út meðaltal 

hávaða á mælingartímanum og sýna ferli hávaðans. Fjöldi þátttakenda í 

rannsókninni markaðist af því að hjá Vinnueftirlitinu stóðu sex mælar til 

boða og að tilmælum starfsmanns Vinnueftirlitsins var ákveðið að mæla í 

báðum skólum á sama tíma, á sama degi. Kennararnir voru allir á sama 

máli um að þeir hefðu lítið fundið fyrir mælunum og þeir ekki þvælst neitt 

fyrir þeim, nema þá helst þegar þeir þurftu að fara út og þar með að renna 

upp úlpunum yfir mælana. Einhver örlítil truflun var fyrir nemendur að 

sjá mælana á öxlum kennaranna í upphafi dags en það gekk hratt yfir.  

3.3.2. Viðtöl 

Að kennslu og mælingum loknum voru tekin hálf opin viðtöl við 

þátttakendurna sex. Þeir voru spurðir spurninga eftir fyrirfram ákveðnum 

spurningaramma sem snerist um álit þeirra á álagi í starfi vegna hávaða, 

um hljóðvist í skólanum, raddbeitingu og raddheilsu auk 

bakgrunnsspurninga (sjá Viðauka 2). Viðtölin fóru fram á starfsvettvangi 

hvers kennara og staðsetningin var hans val. Að meðaltali voru viðtölin 13 

mínútur að lengd; það lengsta var rétt rúmar 16 mínútur og það stysta 9,5 

mínútur. Allir kennararnir skrifuðu undir samþykki fyrir hljóðritun 

viðtalsins. Viðmælendur voru flestir afslappaðir og rólegir meðan á 

viðtölum stóð þótt örlað hafi á meiri óróleika í skólanum með hefðbundnu 

kennslustofunum, bæði hjá viðmælendum og í umhverfinu. Allir 

kennararnir gáfu greinargóð svör við spurningunum. Þar sem um hálf 

opin viðtöl var að ræða leiddi rannsakandi viðmælandann stundum áfram 

til að fá fram svör við þeim spurningum sem lagt var upp með, sérstaklega 

þegar talið barst burt frá upprunalegu spurningunni. 
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3.4. Skráning og úrvinnsla gagna 

Þau gögn sem til urðu við rannsóknarvinnuna eru skráð viðtöl við sex 

kennara, matslistar kennara á hávaða í kennslustundum og tölulegar 

niðurstöður hávaðaskammtamælinga. Viðtöl við kennarana voru 

hljóðrituð og diktuð upp á tölvutækt form. Að því loknu voru svör 

þátttakenda greind þvert á skólana tvo og síðan voru lík svör dregin 

saman og þemu fundin til að draga saman helstu áhersluatriði. Stuðst var 

við það sem áhersla er lögð á þegar unnið er með grundaða kenningu (e. 

grounded theory). Þá er reynt að koma auga á og flokka þætti og tengsl 

þeirra við aðra þætti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 242). Alla jafna er 

gögnum safnað í viðtölum og athugunum og fer gagnasöfnunin fram 

samhliða greiningu þeirra. Sérkenni aðferðarinnar er kerfisbundin 

greining á gögnum hennar með það í huga að smíða kenningu (Unnur 

Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 361–363).  

Sérfræðingur Vinnueftirlits ríkisins, Sigurður Einarsson, vann skýrslu 

úr niðurstöðum mælinganna þar sem fram komu niðurstöður 

persónulegra mælinga. Þær voru settar fram í töflu hvar jafngildishávaði 

(LAeq dB[A]) og hávaðatoppur (LCpeak dB[C]) komu fram hjá hverjum 

kennara fyrir sig. Einnig gaf þar að líta tvö gröf fyrir hvern mæli, annars 

vegar mynd sem sýndi niðurstöður á hverri sekúndu meðan á mælingum 

stóð og hins vegar línulegt graf sem sýndi bæði jafngildishávaða og 

hávaðatopp hjá hverjum kennara á fimm mínútna fresti. Vegna 

persónuverndarlaga og óska skólastjóra er ekki hægt að gera hana 

aðgengilega sem fylgiskjal en vísað verður í niðurstöður hennar sem 

munnlega heimild undir nafni Sigurðar.  

3.5. Styrkleikar og veikleikar  

Leitast var við að blanda saman eigindlegum og megindlegum 

rannsóknaraðferðum til að fá aukna vídd í niðurstöður verkefnisins og þar 

liggja styrkleikar hennar. Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir 

(2013) segja að með því að blanda aðferðum sé hægt að fá mun fyllri mynd 

af viðfangsefninu en ef eingöngu væri notuð ein aðferð. Þegar aðferðunum 

er blandað saman megi minnka líkur á skekkju því megindlegar aðferðir 

ná oft yfir vítt svið meðan eigindlegar kafa dýpra niður í viðfangsefnið (bls. 

400–401). Annar styrkleiki rannsóknarinnar liggur í samstarfi og 
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niðurstöðum skýrslu starfsmanns Vinnueftirlitsins ríkisins, Sigurðar 

Einarssonar. 

Veikleikar þessa verkefnis liggja helst í því að fjöldi þátttakanda var í 

lágmarki þar sem hann takmarkaðist af fjölda þeirra mæla sem stóðu til 

boða við hávaðamælingarnar. Einnig hafði það mikil áhrif að þegar á 

hólminn var komið reyndust þeir kennarar sem boðnir voru fram ekki 

sambærilegir hvað varðaði starfsreynslu og menntun því í opna skólanum 

störfuðu kennarar með mikla eða nokkra reynslu af kennslu; 27 ára 

reynslu, 19 ára reynslu og 6 ára reynslu (þar af fimm ár í leikskóla og eitt 

í grunnskóla) og allir þeirra með leyfisbréf til kennslu. Í hefðbundna 

skólanum kom í ljós að enginn kennaranna hafði leyfisbréf til kennslu þótt 

tveir þeirra stunduðu nám á meistarastigi við kennaradeild HÍ samhliða 

starfi sínu. Starfsreynsla þeirra var einnig mun minni. Einn þeirra hafði 

starfað við kennslu í 12 ár en var að kenna fyrsta vetur sinn í grunnskóla, 

hafði áður starfað í 11 ár í leikskóla. Annar var á öðrum vetri sínum og sá 

þriðji á þriðja vetrinum, þeim fyrsta í umsjónarkennslu, en hafði verið 

stundakennari í afleysingum tvo vetur áður. Þessi munur kom ekki í ljós 

fyrr en að mælingum loknum og ljóst var að þar yrði við að sitja. Til 

viðbótar við þennan reynslu- og menntunarmun höfðu kennarar skólans 

með hefðbundnu kennslustofurnar þurft að flytja út úr kennslustofum 

sínum nokkrum dögum áður en rannsóknin átti sér stað af 

óviðráðanlegum heilsufarslegum aðstæðum og fór kennslan því fram í 

bráðabirgðahúsnæði (skúrum), þar sem frístundaheimili skólans hefur 

starfsaðstöðu sína. Ljóst er að mælingin tekur þannig ekki til 

hefðbundinnar kennslustofu að öllu leyti því þó um sé að ræða eina stofu 

með einum kennara eru það ekki stofur sem sérhannaðar eru til kennslu. 

Þó rannsóknin hafi því verið byggð á veikum grunni fást engu að síður hér 

mikilvæg gögn sem vert að rannsaka frekar.  

3.6. Siðferðileg álitamál og réttmæti 
rannsóknar 

Til að rannsókn geti staðið undir nafni þarf að uppfylla vissar siðferðilegar 

og aðferðafræðilegar kröfur og virða þarf sjálfstæða hagsmuni allra þeirra 

sem taka þátt. Nokkur atriði setja rannsóknum á mönnum margvíslegar 

skorður. Til að mynda er rangt að vanvirða ákvarðanir sjálfráða 

einstaklinga, valda óþarfa þjáningu eða mismuna fólki á ósanngjarnan hátt 
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(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71). Bera þarf virðingu fyrir því umhverfi 

sem rannsókn fer fram í. Í því felst til að mynda að sækja þau leyfi sem 

nauðsynleg eru og að halda allri truflun í algjöru lágmarki (Creswell, 2012, 

bls. 23).  

Mikilvægt er að gera þátttakendum ljóst strax í upphafi, og jafnvel áður 

en samþykki til þátttöku er fengið, hver tilgangur rannsóknarinnar sé, 

hvernig persónuupplýsingar verði meðhöndlaðar og hvar niðurstöður 

hennar verði birtar. Eins þarf þátttakendum að vera ljóst að þeim er frjálst 

að hætta við þátttöku hvenær sem er í ferlinu (Sigurður Kristinsson, 2013, 

bls. 73–74). Þeir kennarar sem gáfu samþykki sitt til þátttöku í þessari 

rannsókn koma hér fram án þess að þeirra réttu nafna sé getið heldur eru 

þeim gefin dulnefni. Þátttökuskólarnir eru jafnframt ekki nefndir á nafn til 

að tryggja að niðurstöður verði ekki rekjanlegar til einstakra skóla eða 

kennara. 

Í 4. kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum þeirra gagna sem aflað var, 

bæði með hálf opnum viðtölum og hávaðaskammatamælingum. 
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4. Niðurstöður 

Hér er greint frá niðurstöðum þeirra sex viðtala sem tekin voru við 

kennara skólanna tveggja auk þeirra niðurstaðna sem fengust úr 

hávaðaskammtamælingunum. Kaflanum er skipt í fjögur meginþemu og 

undirkafla;  

 reynslu og menntun þátttakendanna sex 

 mat þátttakenda á starfsálagi sínu 

 umfjöllun um hávaða og hljóðvist 

 raddheilsu kennara. 

4.1. Reynsla og menntun 

Í loks dagsins þegar hávaðamælingar fóru fram voru tekin viðtöl við 

þátttakendur. Það var ekki fyrr en þá sem kom í ljós að aðeins kennararnir 

í opna skólanum hefðu leyfisbréf til kennslu en enginn þeirra sem kenndu 

í hefðbundna skólanum. Hanna er menntaður stuðningsfulltrúi, Halla er 

með B.A. próf í félagsfræði og stundar nú nám, ásamt Höddu, 

samstarfsfélaga sínum, á meistarastigi við kennaradeild H.Í.. 

Reynsla þátttakendanna af kennslu var einnig mjög mismunandi því sá 

sem kennt hafði lengst hafði sinnt starfinu í 27 ár samfleytt en þeir með 

minnstu reynsluna voru á sínu fyrsta starfsári. Áberandi munur var á 

reynslu kennaranna eftir skólunum tveimur. Samanlögð reynsla 

kennaranna í hefðbundna skólanum af umsjónarkennslu í grunnskóla er 

því fimm ár (auk 11 ára í leikskóla). Samanlögð reynsla þeirra sem kenna 

í opna skólanum er hins vegar 47 ár (auk fimm ára í leikskóla). 

Tafla 2: Starfsreynsla þátttakenda 

Nr. mælis/kennari Starfsreynsla 

4668179 / Olga 1 ár (5 í leikskóla) 

4668549 / Hanna 1 ár (11 í leikskóla) 

4668197 / Halla 2 ár 

2661968 / Hadda 3 ár 

2661966 / Orka 19 ár 

2661786 / Odda 27 ár 

 



36 

Þessi munur á reynslu og menntun þátttakendanna kom ekki í ljós fyrr 

en svo seint að ekki var hægt að bregðast við því og finna aðra 

þátttakendur sem væru sambærilegri. Miklar líkur eru á að þessi munur 

hafi áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar og nánar er fjallað um það í 

köflum 3.5. Styrkleikar og veikleikar og 5.7. Gildi og takmarkanir 

rannsóknarinnar. 

4.2. Álag 

Aðspurðir um hvort kennurunum fyndist þeir vera undir álagi í starfi og 

hvað ylli því álagi sögðust allir nema einn finna fyrir því að vera undir álagi 

í vinnunni. Þeir tóku þó misdjúpt í árinni. Þrír kennaranna sögðu 

afgerandi að þeir væru undir miklu álagi. Tveir þeirra voru meira hikandi 

og sagðist annar stundum vera undir álagi, það kæmi í bylgjum, en hinn 

sagðist eingöngu finna fyrir álagi vegna hávaða. Sjötti kennarinn var svo 

ósammála hinum fimm og mat það svo að hann væri ekki undir neinu 

sérstöku álagi í starfi. 

Hvað mun á kennurum skólanna varðar voru tveir kennarar í 

hefðbundna skólanum mjög ákveðnir með svör sín og sammála um að 

mikið álag væri á þeim, þær Hadda og Halla. Það álag stafaði af því að 

árgangurinn væri einstaklega erfiður og margir nemendur sem þyrftu að 

fá greiningu til að eiga rétt á aðstoð í skólanum, en sökum aldurs væru þeir 

ekki enn búnir að fá þær greiningar og því skorti á þann stuðning sem 

kennarana vantaði inn í kennslustofuna. Einnig hefði hávaði þónokkur 

áhrif á Höllu og sagðist hún eiga erfitt með að stjórna honum. Hanna var 

ekki sammála hinum tveimur og taldi sig ekki vera undir miklu álagi nema 

bara núna tímabundið fyrst þeim hafði verið gert að yfirgefa 

kennslustofurnar sínar og svona umróti fylgdi alltaf aukið álag. 

Kennarar opna skólans voru nokkuð sammála í áliti sínu. Odda, sú með 

mestu reynsluna, sagðist stundum vera undir álagi, nefndi þar til almennt 

vinnuálag, álag við að ná að undirbúa allt sem skyldi og það álag sem fylgir 

því að vinna með mismunandi einstaklingum en talaði ekki um álag vegna 

hávaða. Olga sagðist eingöngu finna fyrir álagi vegna hávaða og Orka 

sagðist finna fyrir álagi í starfi og sérstaklega núna þegar hún sagðist í 

raun þurfa að hugsa um 60 börn, á mismunandi hátt á mismunandi tímum, 

en einnig vegna þess samstarfs og samþættingar sem fælist í samkennslu 

eins og er í opnum skóla sem þessum. Hún tók fram að hún fyndi ekki fyrir 
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álagi vegna umhverfisþátta hvort sem það væri hávaði/hljóð eða sjónrænt 

áreiti. Vildi hún þakka það því að hún hefði góða stjórn á hópunum sínum 

og það væri það sem skipti mestu máli. Utanaðkomandi truflun hefði þá 

mun minni áhrif á sig og nemendur sína.   

Það voru því einungis tveir kennarar sem kvörtuðu undan álagi vegna 

hávaða í starfi sínu og komu þeir hvor úr sinni gerð skóla. 

4.3. Hávaði og hljóðvist 

Enginn kennaranna sagði að það væri ekki hávaði í kennslustofunni sinni. 

Tveir þeirra kennara sem kenna í opnum rýmum, Odda og Orka, sögðu að 

það væri afar mismunandi hversu mikill hávaðinn væri en hann væri 

aldrei yfirþyrmandi eða óbærilegur. Þær gátu ekki tilgreint hvað það væri 

sem ylli hávaðanum en töldu að hann gæti komið frá vissum einstaklingi 

eða einstaklingum sem einfaldlega lægi hátt rómur og að oft væru til 

dæmis meiri læti seinnipart föstudags þegar þol fyrir skólasetu væri orðið 

minna. Þriðji kennarinn í opna skólanum, Olga, sagðist finna fyrir miklum 

hávaða og kenndi staðsetningu sinni í rýminu um; það væri nokkur 

umferð annarra nemenda í gegnum rýmið og sömuleiðis í nærliggjandi 

rými eins og salerni og töskugeymslu sem væri opið í úr hennar rými.  

Í hefðbundna skólanum voru Hadda og Halla sammála um að hávaði 

væri mikill í stofunum þeirra. Þær voru líka sammála um að hávaðinn 

myndaðist einfaldlega við það að einhver einstaklingur talaði hærra og þá 

tæki næsti við og svo stigmagnaðist það. Þær voru þó á öndverðum meiði 

hvað varðaði aðstæður þeirra í bráðabirgðahúsnæðinu, því Halla vildi 

meina að sú staðreynd að kennslan færi fram í bráðabirgðahúsnæði 

(skúrum), sem væri mun minna en venjulega kennslustofan þeirra, væri 

til bóta. Þar hefðu nemendur ekki jafn mikið frelsi til að hreyfa sig um því 

nemendur og borðin þeirra fylltu alveg út í stofuna og því skapaðist minni 

óróleiki. Hadda vildi meina að plássleysið gerði það að verkum að hún gæti 

ekki breytt uppröðun borða eins og henni þætti best og því skapaðist meiri 

kliður. Hanna, þriðji kennarinn í hefðbundna skólanum, sagði að það væri 

jú aðeins meiri hávaði þessa dagana vegna þessara flutninga en 

gegnumgangandi væri hann ekki mikill, væri meira eins og kliður eða 

hljóð sem kæmi bara við að skriffæri lendi á borði eða álíka. Kennararnir 

þrír voru allir sammála því að minni hávaði væri hjá þeim í 

bráðabirgðahúsnæðinu heldur en í kennslustofunum þeirra inni í skóla. 



38 

Töldu þeir það vera vegna þess að nú væru þeir í tréhúsi en ekki steyptu, 

rýmið væri mun minna og meira væri af hljóðísogandi efnum eins og 

mottum á gólfum og gardínum auk þess sem dúkur væri á gólfinu.  

Enginn kennaranna nefndi áhrif hávaða í kennslurýmum þeirra á eyru 

og heyrn þeirra og gengur rannsakandi út frá því að það þýði að enginn 

þeirra hafi átt við vandamál að stríða hvað það varðaði.  

Spurðir að því hvort þeir vissu hvort hugað væri að hljóðvist í 

skólanum sem þeir kenndu í sögðu þrír kennarar nei og þrír já. Í 

hefðbundna skólanum sagðist eingöngu Hadda ekki vita til þess að hugað 

væri að hljóðvist en hinir tveir sögðust halda að svo væri. Halla nefndi að 

verið væri að vinna að því að minnka hávaða í kaffistofu kennara og Hanna 

sagðist halda að verið væri að leita að lausnum fyrir almenn rými skólans, 

svo sem matsalinn.  

4.3.1. Hávaðamælingar 

Sem fyrr segir fóru hávaðamælingar fram í samvinnu við sérfræðing 

Vinnueftirlits ríkisins, Sigurð Einarsson, og vann hann skýrslu með 

niðurstöðum þeirra. Niðurstöðurnar voru kynntar á tvo vegu; annars 

vegar með línulegu grafi þar sem hávaðamælirinn skilaði niðurstöðum frá 

sér á sekúndu fresti og hins vegar með grafi þar sem tölurnar voru lesnar 

á fimm mínútna fresti. Með því grafi sem hávaðamælarnir skiluðu mátti 

lesa helstu tölur hvers mælis fyrir sig, jafngildishávaða (LAeq dB[A]) og 

hávaðatoppa (LCpeak dB[C]). Sérfræðingur Vinnueftirlitsins gerði hins 

vegar gröf sín út frá þeim niðurstöðum sem lásu inn tölurnar á fimm 

mínútna fresti og því gæti gætt örlítils misræmis á þeim tölum sem 

tilteknar eru sem jafngildishávaði og hávaðatoppur hvers kennara. Hins 

vegar hefur rannsakandi gengið úr skugga um að rétt sé með tölurnar farið 

og stærsta mismun má greina á grafi og hávaðatopp mælis nr. 2661968. 

Gengið var úr skugga um að hávaðatoppurinn hjá þeim kennara væri um 

einni eða tveimur mínútum fyrr en hávaðatoppurinn á grafinu er skráður; 

kl. 10:07. 

 Á töflu 3 má sjá þær niðurstöður sem hávaðaskammtamælarnir gáfu; 

bæði jafngildishávaða og hávaðatoppa hvers kennara fyrir sig. 
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Tafla 3: Niðurstöður persónubundinna mælinga 

Nr. 
mælis/kennari 

Bekkur Mælitími 
Jafngildishávaði Hávaðatoppur 

LAeq dB(A) LCpeak dB(C) 

Hefðbundni skólinn     

2661968/Hadda 1. b. 8:20-13:37 86,5 129,0 

4668549/Hanna 1. b. 8:22-13:36 88,1 143,5 

4668197/Halla 1. b. 8:32-13:39 87,0 133,8 

Opni skólinn     

2661786/Odda 3. b. 8:57-14:39 76,3 115,5 

2661966/Orka 3. b. 9:06-14:42 80,3 121,5 

4668179/Olga 1. b. 9:15-15:06 81,1 121,2 

 

Tafla 4: Viðbragðs- og viðmiðunarmörk skv. reglugerð nr. 921 
 Meðaltalshávaði á 8 klst Hávaðatoppar 

(peak) 

Neðri viðbragðsmörk 80 dB(A) 135 dB 

Efri viðbragðsmörk 85 dB(A) 137 dB 

Viðmiðunarmörk 87 dB(A) 140 dB 

 

Til að auðvelda samanburð við niðurstöður hávaðaskammtamælinga 

sérfræðings Vinnueftirlits ríkisins er tafla 1 sett aftur inn. Þar sést að 

jafngildishávaðinn dB(A) í hefðbundna skólanum var jafngildishávaðinn 

við viðmiðunarmörk, 87 dB(A), og hávaðinn fór yfir viðmiðunarmörk 

hávaðatopps, 140 dB(C), hjá einum kennara. Í opna skólanum var 

jafngildishávaðinn við neðri viðbragðsmörk, 80 dB(A), hjá öllum 

kennurum skv. reglugerð nr. 921/2006, en hávaðatoppar, dB(C), voru 

undir þeim mörkum, 135 dB(C) skv. hávaðaskammtamælunum. (Sigurður 

Einarsson, munnleg heimild, 4. mars 2019).  
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Hávaði í hefðbundnum bekkjarkennslustofum 

Tafla 5: Hefðbundni skólinn: Hadda, mælir 2661968 

 

Mælir 2661968 var á Höddu, kennara í hefðbundna skólanum. 

Niðurstöður hávaðaskammtamælinganna sýna að jafngildishávaði (LAeq 

dB[A]) í stofunni hennar, blámerktur á grafi, er 86,5 dB(A) og hæsti 

hávaðapunktur (LCpeak dB[C]), rauðmerktur, er 129,0 dB(C) klukkan 

rúmlega 10. 

 

Tafla 6: Hefðbundni skólinn: Hanna, mælir 4668549 

  

Mælir 4668549 var á Hönnu, kennara í hefðbundna skólanum. 

Niðurstöður hávaðaskammtamælinganna sýna að jafngildishávaði (LAeq 

dB[A]) í stofunni hennar, blámerktur á grafi, er 8,1 dB(A) og hæsti 
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hávaðapunktur (LCpeak dB[C]), rauðmerktur, er 143,5 dB(C) klukkan 

rúmlega 10. 

 

Tafla 7: Hefðbundni skólinn: Halla, mælir 4668197 

 

Mælir 4668197 var á Höllu, kennara í hefðbundna skólanum. Niðurstöður 

hávaðaskammtamælinganna sýna að jafngildishávaði (LAeq dB[A]) í 

stofunni hennar, blámerktur á grafi, er 87,0 dB(A) og hæsti 

hávaðapunktur (LCpeak dB[C]), rauðmerktur, er 133,8 dB(C) klukkan 

rúmlega 12. 
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Hávaði í opnum kennslustofum 

Tafla 8: Opni skólinn: Odda, mælir 2661786 

 

Mælir 2661786 var á Oddu, kennara í opna skólanum. Niðurstöður 

hávaðaskammtamælinganna sýna að jafngildishávaði (LAeq dB[A]) í 

stofunni hennar, blámerktur á grafi, er 76,3 dB(A) og hæsti 

hávaðapunktur (LCpeak dB[C]), rauðmerktur, er 115,5 dB(C) klukkan 

rúmlega 10. 

 

Tafla 9: Opni skólinn: Orka, mælir 2661966 

 

Mælir 2661966 var á Orku, kennara í opna skólanum. Niðurstöður 

hávaðaskammtamælinganna sýna að jafngildishávaði (LAeq dB[A]) í 

stofunni hennar, blámerktur á grafi, er 80,3 dB(A) og hæsti 
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hávaðapunktur (LCpeak dB[C]), rauðmerktur, er 121,5 dB(C) klukkan hálf 

tólf. 

 

Tafla 10: Opni skólinn: Olga, mælir 4668179 

 

Mælir 4668179 var á Olgu, kennara í opna skólanum. Niðurstöður 

hávaðaskammtamælinganna sýna að jafngildishávaði (LAeq dB[A]) í 

stofunni hennar, blámerktur á grafi, er 81,1 dB(A) og hæsti 

hávaðapunktur (LCpeak dB[C]), rauðmerktur, er 121,2 dB(C) klukkan 

tuttugu mínútur yfir eitt. 

 

Tafla 11: Jafngildishávaði: Hanna og Odda 
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Á töflu 10 má sjá niðurstöður mælinga tveggja mæla; annars úr opna 

skólanum og hins úr hefðbundna skólanum. Valdir voru þátttakendurnir 

með minnsta og mesta jafngildishávaðann; Hanna í hefðbundna 

skólanum, blá lína og Odda í opna skólanum, rauð lína. Munurinn á 

meðaltalsjafngildishávaða þessara tveggja kennara er 11,3 dB.   

Á töflu 11 má svo sjá þann mun sem var á hávaðatoppum þessara sömu 

kennara. Munur á meðaltali hávaðatoppanna er 28 dB. 

 

Tafla 12: Hávaðatoppar: Hanna og Odda 

 

4.3.2. Samantekt um hávaða 

Þegar litið er til kennaranna sem kenna í opnum rýmum má sjá að tveir 

þeirra, Odda og Orka, telja hávaðann í sínum rýmum vera til staðar en ekki 

vera yfirþyrmandi eða óbærilegan. Það má segja að það stemmi við 

reglugerð nr. 921/2006, því jafngildishávaði (LApeak [dB]) hjá þessum 

kennurum var undir eða rétt við neðri (80 dB) viðbragðsmörk 

reglugerðarinnar, annars vegar 76,3 dB(A) hjá Oddu og hins vegar 80,3 

dB(A) hjá Orku. Þriðji kennari opna skólans, Olga, mat hávaða í sínu rými 

vera of mikinn og kenndi staðsetningu sinni í rýminu einna helst um þar 

sem nokkur umferð annarra nemenda var í gegnum og við rýminu. 
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Jafngildishávaði í hennar rými var örlítið hærri en hjá hinum tveimur, eða 

81,1 dB(A). Jafngildishávaði var undir viðmiðunarmörkum 

reglugerðarinnar (87 dB[A]) hjá öllum þeim þremur kennurum sem 

kenna í opnum kennslurýmum. Hávaðatoppar (LCpeak dB[C]) allra 

kennaranna þriggja voru mjög keimlíkir; 115,5, 121,2 og 121,5 dB(C), og 

vel undir 135 dB neðri viðbragðsmörkum samkvæmt reglugerð nr. 

921/2006.  

Athyglisvert er að sjá að tveir kennaranna úr hefðbundna skólanum 

meta hávaða mikinn í sínum kennslurýmum og það stemmir við 

reglugerðina um varnir gegn álagi vegna hávaða nr. 921/2006, því 

jafngildishávaði (LApeak [dB]) í rýmum þessara kennara liggur rétt við 

viðmiðunarmörkin (87 dB[A]); hjá Höddu var hann 86,5 dB(A) og hjá 

Höllu stóð hann á mörkunum, 87 dB(A). Hins vegar var jafngildishávaðinn 

(LApeak [dB]) mestur allra hjá þriðja kennaranum í hefðbundna 

skólanum, þeim eina sem fór yfir viðmiðunarmörkin. Jafngildishávaðinn 

þar fór upp í 88,1 dB(A). Sá kennari, Hanna, sagði þó ekki vera hávaða inni 

hjá sér heldur væri það frekar óþekkt. Miðað við hávaðatoppana í opna 

skólanum voru hávaðatopparnir í hefðbundnu bekkjarkennslustofunum 

nokkuð meiri. Þeir voru minni hjá kennurunum tveimur sem einnig höfðu 

minni jafngildishávaða, Höddu og Höllu; 129,0 dB(C) og 133,8 dB(C), sem 

er undir neðri viðbragðsmörkum reglugerðar nr. 921/2006. Hjá Hönnu 

var hæsti hávaðatoppur 143,5 dB(C) sem er 3,5 dB yfir 

viðmiðunarmörkum.  

Til samanburðar segir Vinnueftirlit ríkisins að venjulegt tal milli manna 

ætti að mælast um 60 dB en sársaukaþröskuldur vegna hávaða sé um 120 

dB (Sigurður Karlsson, e.d., bls. 2). Heilt á litið var hávaði, bæði 

jafngildishávaði og hávaðatoppur, meiri í skólanum með hefðbundnar 

bekkjarkennslustofur en þeim með opin kennslurými. Áhugavert er að 

minna á að allir kennarar hefðbundna skólans mátu hávaðann minni núna 

í bráðabirgðahúsnæðinu en í venjulegu kennslustofunum.  

Jafngildishávaði í kennslurýmum allra kennaranna er í beinu samhengi 

við starfsreynslu þeirra, þannig að því meiri reynslu sem kennarinn hefur 

því minni reyndist hávaði vera í kennslurými hans. Ein undantekning var 

þó á þessu því reynsluminnsti kennarinn kom fremur vel út í 

hávaðamælingunni og hjá honum mældist þriðji minnsti hávaðinn. Þetta 

má sjá á töflu 12. 
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Tafla 13: Áhrif reynslu á jafngildishávaða 

Nr. mælis/kennari Starfsreynsla 
Jafngildishávaði 

LAeq dB(A) 

4668179 / Olga 1 ár (5 í leikskóla) 81,1 

4668549 / Hanna 1 ár (11 í leikskóla) 88,1 

4668197 / Halla 2 ár 87 

2661968 / Hadda 3 ár 86,5 

2661966 / Orka 19 ár 80,3 

2661786 / Odda 27 ár 76,3 

 

4.4. Raddheilsa 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir snéru að því hvort kennararnir hefðu 

fundið fyrir þreytu í röddinni eða hálsinum, til dæmis þurrki, hæsi, 

raddbresti, þörf til ræskinga eða áþreifanlegri þreytu í vörum, kjálka, koki 

eða kinnum. Þeir voru þá spurðir að því hversu oft þeir fyndu fyrir slíkum 

einkennum og hvort þau hefðu áhrif á daglegt líf þeirra. Þá voru þeir 

spurðir hvort þeir greindu mun á álagi á röddina á mismunandi tímum, 

svo sem eftir því hvenær dags væri, mánaðar eða árs, eftir því hvaða 

nemendum þeir kenndu eða í hvaða kennslurými. Að lokum var spurt út í 

raddheilsu þeirra og byrjað á að spyrja þá hvort þeir væru meðvitaðir um 

það hvernig þeir beittu röddinni í vinnunni og hvort þeir hefðu fengið 

einhverja fræðslu um raddbeitingu, og þá hvenær og hvar og í hverju hún 

hefði falist. Þá voru þátttakendur beðnir að setja sig í þau spor að 

rannsakandi væri samstarfsmaður og bæði kennarann um ráð vegna þess 

að honum liði illa í röddinni. 

4.4.1. Þreyta í röddinni og áhrif á daglegt líf 

Þær Hadda og Halla, sem einnig sögðu hávaða vera mikinn í stofum sínum, 

sögðust finna fyrir þreytu í röddinni en Hanna hins vegar ekki. Aftur á móti 

tengdu allar sex við eitthvert þeirra einkenna sem rannsakandi nefndi, 

eins og þurrk, tilhneigingu til að hósta og ræskingar en engin þeirra 

sagðist finna fyrir því að hafa verið „búin í röddinni“. Hvað áþreifanlegri 

einkennin varðar sögðust Hanna og Olga hafa fundið fyrir slíku og Hanna 
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sagði það hafa verið þegar hún kom til baka úr fæðingarorlofi og verið 

dottin úr æfingunni sem hún hefði verið í.  

Odda, reynslumesti kennarinn úr opna skólanum, sagðist aldrei hafa 

fundið fyrir neinum einkennum þreytu og þakkaði einfaldlega fyrir góða 

og sterka rödd. Olga sagðist stundum finna fyrir þreytu, bæði þurrki og 

þörf til ræskinga og í vöðvunum á utanverðum hálsinum annað slagið en 

tók fram að hún væri aldrei „búin á því“. Orka hafði aftur á móti starfað við 

íþróttakennslu til að byrja með og það endaði þannig að hún þurfti að 

hætta þar sem röddin réði ekki við það. Hún hafði leitað til læknis og sá 

hafði sagt hana vera komna með hnúta á raddböndin. Eftir þetta hefðu 

alveg komið dagar þar sem hún væri rám eftir daginn, þó það væri ekki 

alla daga. Hún vildi meina að ástæðan fyrir því að hún fyndi fyrir kvefi, 

kverkaskít og því skyldu væri vegna þess að hún starfaði í því sem hún 

kallaði sýklaumhverfi alla daga en ekki vegna álags á röddina.  

Hvað áhrif á daglegt líf varðar svaraði eingöngu reynslumesti 

kennarinn, Odda, því til að raddþreyta hefði aldrei háð henni, hvorki í 

kennslu né í daglegu lífi utan vinnu. Tvær sögðust oft finna fyrir svo mikilli 

þreytu vegna hávaða og álags á rödd að það hefði mikil áhrif á daglega lífið; 

Hadda sagðist þurfa að leggjast til hvílu í um 40–60 mínútur á hverjum 

degi eftir vinnu til að jafna sig og Olga sagði sig ekki langa að tala meira 

það sem eftir lifði dags, kvótinn væri búinn. Þessir tveir kennarar komu 

hvor úr sinni gerð skóla. Orka, þriðji kennarinn í opna skólanum, sagði að 

þetta hefði ekki áhrif á sig daglega en oft væru til að mynda mánudagar 

erfiðir og sömuleiðis uppbrotsdagar eins og öskudagur, þá fyndi hún til 

þreytu og það hefði áhrif á daglegt líf. Í hefðbundna skólanum sögðu hinir 

tveir kennararnir að þeir fyndu stundum fyrir svona þreytu sem hefði 

áhrif á daglega lífið; Halla sagði það vera að meðaltali þriðja til fjórða 

hvern dag. Í raun væru mánudagar bestir því þá væri hún vel úthvíld eftir 

helgina en svo færi þetta dalandi þegar liði á vikuna. Hanna sagði að hún 

væri oftast þreytt eftir vinnu og oft væri það svo að hún hefði hvorki orku 

né rödd til að sinna eigin börnum.  

4.4.2. Raddbeiting  

Allir kennararnir sex sögðust reyna að vera meðvitaðir um hvernig þeir 

beiti röddinni í vinnunni. Hadda nefndi að hún væri sérstaklega meðvituð 

núna því hún hefði helgina áður verið á námskeiði um raddbeitingu í HÍ. 
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Þrír aðrir sögðust þurfa að passa sig oft; Halla og Hanna vegna þess að 

þeim lægi eðlislega hátt rómur og mjög auðvelt væri að missa sig í að láta 

alltaf heyrast hærra í sér en nemendunum, og Orka, sem orðið hafði að 

hætta íþróttakennslu, sagðist hugsa sérstaklega vel um að beita röddinni 

rétt í vinnunni og væri fljót að átta sig á því ef hún reyndi of mikið á hana. 

Hún byggi vel að þeirri reynslu sem hún ætti að baki og þeim ráðum sem 

háls-, nef- og eyrnalæknirinn hefði gefið henni. 

4.4.3. Fræðsla um raddheilsu 

Af þeim kennurum sem kenna í opna skólanum hafði Olga ekki fengið 

neina fræðslu um raddbeitingu, Odda hafði farið á eitt stutt námskeið fyrir 

mörgum árum og Orka hafði fræðst nokkuð um málefnið vegna þess sem 

hún hafði lent í þegar hún þurfti að hætta íþróttakennslu vegna raddheilsu 

sinnar. Hún var þó ekki viss um hvort það hefði verið talmeinafræðingur, 

raddþjálfi eða einhver annar sem hjálpaði henni en henni var bent á þessa 

aðstoð af háls-, nef- og eyrnalækni sem hún leitaði til. Einnig hefði 

læknirinn bent henni á að taka aftur upp fyrri iðju og ganga í kór. Það sagði 

Orka að hefði hjálpað sér mikið og vorum við sammála um að trúlega væri 

það vegna þess að hún kynni tiltölulega góða raddbeitingu þegar hún 

syngi og með því að rifja upp þá kunnáttu og vöðvastöðu gæti hún yfirfært 

þá þekkingu yfir á talrödd sína. 

Af kennurum í hefðbundna skólanum hafði einungis Hadda fengið 

fræðslu um raddbeitingu á námskeiði sem hún sat á vegum HÍ helgina á 

undan. Hinar tvær sögðust aldrei áður hafa heyrt á þetta minnst. 

Aðspurðir sögðust allir kennararnir vera meðvitaðir um hversu 

mikilvægt væri að fá fræðslu um raddbeitingu og vildu geta fengið slíka 

fræðslu, annað hvort sem hluta af endur- eða símenntun sinni eða jafnvel 

bara sem lítinn bækling til að glugga í, jafnvel í formi tölvupósta með 

fræðslu sem kæmu reglulega yfir árið.  

Þegar rannsakandi bað kennarana um að setja sig í þau spor að hann 

væri samstarfsmaður sem kæmi til þeirra með raddvandamál og bæði um 

aðstoð voru svörin eins mismunandi og þau voru mörg. Ráð Höddu var að 

drekka meira vatn og vera færanlegur í stofunni; passa sig á að skammast 

ekki yfir allan hópinn. Halla sagðist ekki hafa nein ráð að gefa og Hanna 

sagðist bara hafa það ráð að tala lægra. Olga tók það strax fram að henni 

myndi vanalega ekki detta í hug að benda á raddþjálfun (hefði bara hugsað 
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til þess núna vegna þessa viðtals) en nefndi að tala lægra, drekka, jafnvel 

vatn með engiferi og fá sér hálsbrjóstsykur. Odda talaði um að meta fyrst 

hversu langt vandamálið væri komið. Annars væri einfaldasta ráðið að tala 

minna, taka sér hvíld frá vinnu eða fá aðra kennara til að leggja inn efni 

fyrir þig og segja nemendum frá stöðunni og biðja þá að sýna skilning. Ef 

ekkert af þessum eða álíka ráðum dygði ætti einstaklingurinn að leita til 

fagmanna eins og lækna. Orka, sú sem mesta reynslu hafði af 

raddvandamálum, sagði að sér fyndist að það ætti að vera óþarfi að grípa 

til ráða eins og tala í gegnum míkrófón heldur væri aðalatriðið að öllum 

liði vel í skólastofunni. Til þess þyrfti að hafa vinnufrið og kennari að ná 

upp þeim aga sem hann vildi. Því svaraði hún því til að ef rannsakandinn 

leitaði til hennar myndi hún byrja á að spyrja hvernig hann hæfi daginn 

og/eða kennslustundirnar. „Þetta snýst allt um að ná aga. Af því að ef það 

er agaleysi og krakkarnir ekki að hlusta á þig þá ertu í þessum pakka, alltaf, 

það er mín skoðun.“ 

Hér á eftir verður fjallað enn frekar um þessar niðurstöður og þær 

settar í samhengi við þá fræðilegu umfjöllun sem fram fór í öðrum kafla.  
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5. Samantekt og umræða 

Í þessari rannsókn er fyrst og fremst leitast við að skoða hvernig kennarar 

upplifi hávaða og álag hans vegna í starfsumhverfi sínu og hvort munur sé 

á þeirri upplifun eftir því hvort þeir starfi í hefðbundnum 

bekkjarkennslustofum eða opnum kennslurýmum. Auk þess er leitast við 

að greina hvaða áhrif slíkt álag hafi, til dæmis á rödd þeirra og daglegt líf 

utan skólans. Hér eru tengdar saman þær niðurstöður sem fengust og 

skýrt var frá í fjórða kafla og sá fræðilegi bakgrunnur sem lá fyrir úr öðrum 

kafla.  

5.1. Álag í starfi 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru að meiri hluta sammála um að þeir 

væru undir þónokkru álagi í starfi sínu þótt þá greindi á um ástæður þess 

álags. Aðeins Hanna taldi álag í starfi sínu ekki neitt tiltökumál. Það sem 

kennararnir kölluðu almennt álag fólst í því hversu mikils starfið krefst af 

einstaklingnum; en því fylgir mikið skipulag, utanumhald og að mörgu er 

að hyggja. Það sem hins vegar stóð upp úr svörum þeirra var hversu mikil 

áhrif hávaði hefur á tvo kennaranna og hversu erfitt þeim þótti að hafa 

stjórn á honum, auk þeirra áhrifa sem erfiðir einstaklingar í 

nemendahópnum höfðu á kennara sína og vinnuumhverfið. Þessar 

niðurstöður stemma nokkurn veginn við niðurstöður Óskar Auðunsdóttur 

(2015) því samkvæmt rannsókn hennar meta íslenskir kennarar álag í 

starfi sínu mjög mikið og 79,2% svarenda sögðu erfiða nemendur mikið 

eða mjög mikið streituvaldandi (bls. 55). Það má því draga þá ályktun að 

vegna skorts á bekkjarstjórnun eða björgum kennara til að valda erfiðum 

einstaklingum inni í kennslustofunni sinni meti þeir álag á sig meira en 

það væri ella. Einn kennarinn komst svo að orði að þótt hann væri við 

kennslu í opnu rými með miklu utanaðkomandi áreiti, bæði hávaða og 

sjónrænu áreiti, næði hann, þökk sé reynslu hans, að halda uppi góðum 

aga í rýminu sínu. Það hefði þau áhrif, bæði á hann og nemendurna, að þeir 

gætu leitt áreitið hjá sér. Þátttakendur í rannsókn Óskar nefndu einnig, 

þegar þeir voru spurðir út í bjargir við slíkri streitu, það að skipuleggja 

fram í tímann og forgangsraða, sjá húmorinn í aðstæðum, ganga úr skugga 

um að þeir skilji efnið sem þeir eru að fara að kenna og læra hvernig eigi 

að stjórna tilfinningum (Ósk Auðunsdóttir, 2017, bls. 57).  
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 Einn helsti orsakavaldur álags á kennara í starfi er hávaði í 

kennslurýmum, en hljóðvist var það sem um 30% íslenskra kennara 

nefndu sem þann hlut sem þeir væru hvað óánægðastir með varðandi 

starfsumhverfi sitt (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls. 71). Hér á eftir 

er fjallað um þau áhrif sem þátttakendur rannsóknarinnar töldu hávaða 

hafa á sig. 

5.2. Hávaði 

Þegar hljóð hafa einhver neikvæð áhrif á heilsu og velferð einstaklinga 

teljast þau vera orðin að hávaða. Hins vegar er það alfarið 

einstaklingsbundið mat sem ákvarðar hvar þessi fína lína liggur. Upplifun 

einstaklinga er mjög mismunandi og það sem einn telur hávaða tekur 

næsti ekki einu sinni eftir. Sú skilgreining liggur ljós fyrir að þegar hávaði 

er orðinn það mikill eða tíður að hann kalli fram óæskileg lífeðlisfræðileg 

eða sálfræðileg áhrif eða trufli félagsleg tengsl einstaklinga eða hópa þarf 

að huga að úrbótum (Bistup, 2001, bls. 15-18; Paunovic, 2013, bls. 33). 

Mat þeirra kennara sem þátt tóku í þessari rannsókn var samhljóða að því 

leyti að allir þeirra sögðu einhvern hávaða vera í kennslustofum/-rýmum 

sínum.  

Mjög mismunandi var þó hversu mikinn kennararnir töldu hávaðann 

vera og hversu mikil áhrif hann hefði á daglegt starf í kennslustofunni. 

Hávaðinn var heilt á litið minni hjá kennurunum sem kenna í opnum 

rýmum, að meðaltali 79,2 dB(A). Tveir af þremur þessara kennara töldu 

hávaða aldrei vera óbærilegan eða yfirþyrmandi og töluðu báðir um að 

það væri að miklu að þakka góðri bekkjarstjórnun og reynslu þeirra. Í 

hefðbundna skólanum var jafngildishávaði að meðaltali 87,2 dB(A) eða 

heilum 8 dB hærri en í samanburðarskólanum. Líkt og í opna skólanum 

voru tveir kennaranna í hefðbundna skólanum sammála í skoðunum 

sínum. Þeir töldu hávaða vera mjög mikinn í rýminu hjá sér og töldu þann 

hávaða aðallega stafa af erfiðum einstaklingum í bekkjunum og ráðaleysi 

þeirra til að veita þeim þá athygli og umönnun sem þeir þyrftu á að halda. 

Þó var tekið fram að vegna sérstakra aðstæðna, þar sem upp kom 

heilsuspillandi umhverfi í skólahúsinu, færi kennsla nú fram í 

bráðabirgðahúsnæði (skúrum) þar sem hljóðvist væri þó skömminni 

skárri en í venjulegu stofunum þeirra þar sem húsið væri tréhús, með 

minni rými og fleiri hljóðísogandi efni.  
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Að mati rannsakanda spilar reynslu- og menntunarleysi kennaranna í 

hefðbundna skólanum stærstan þátt í því hversu erfitt þeim reyndist að 

hafa hemil á hávaða nemenda, því enginn þeirra hafði kennaramenntun, 

lögverndaða starfsheitið kennari eða mikla reynslu af kennslu eins og 

tafla 12 sýndi.  

Áhugaverðast er þó að sjá hversu mismunandi huglægt mat 

einstaklinganna er því Hanna, sem kenndi í stofu/rými með mestan 

jafngildishávaða og með allra hæsta hávaðatoppinn, mat hávaða hjá sér 

ekki svo mikinn. Olga í opna skólanum mat hávaða hjá sér hins vegar 

mikinn, þótt hann væri nokkuð nálægur því sem hann var hjá öðrum 

samkennurum hennar, en jafngildishávaði hjá henni var 7 dB(A) lægri en 

hjá Hönnu. 

Bekkjarstjórn var það atriði sem kennararnir í hefðbundna skólanum 

töluðu hvað mest um að þá skorti til að hafa hemil á hópunum sem þeir 

kenndu, sem aftur orsakaði þann hávaða sem var í kennslurýmum þeirra. 

Á hinn bóginn voru tveir kennaranna í opna skólanum, Odda og Orka, með 

mikla starfsreynslu auk þess að hafa kennt lengi saman. Hjá þeim var allra 

minnstur hávaði og vildu þær sjálfar þakka það góðri bekkjarstjórnun.  

Vert er að beina sjónum að þeim mun sem er á tveimur reynsluminnstu 

þátttakendunum hvað jafngildishávaða varðar í kennslurýmum þeirra. 

Olga og Hanna höfðu báðar eingöngu sinnt umsjónarkennslu í sjö mánuði 

þegar rannsóknin fór fram. Báðar höfðu þær starfað í leikskóla áður en 

helsti munurinn á þeim er sá að Olga hefur öðlast réttindi til kennslu en 

Hanna ekki. Þær kenna í mismunandi gerðum kennslurýma og hjá hvorri 

þeirra um sig var mestur hávaði miðað við samkennara þeirra. Margt 

getur legið að baki þeim mun sem var á jafngildishávaða í kennslurýmum 

þeirra, svo sem að opna rýmið sé einfaldlega betur hannað hvað hljóðvist 

varðar eða Olga hafi meira vald á bekkjarstjórnun þrátt fyrir 

reynsluleysið. Að mati rannsakanda skiptir menntun kennaranna mestu 

máli, sem og sá stuðningur sem þeir hafa hver af öðrum í starfi sínu. Olga 

starfar náið með tveimur öðrum kennurum sem báðir hafa mjög mikla 

reynslu af kennslu og eru henni stuðningur í daglegu starfi. 

Samstarfsfélagar Hönnu hafa hins vegar álíka litla reynslu og menntun og 

hún og baklandið er því ekki jafn sterkt og í opna skólanum. 

Þá ályktun má draga að vegna þess að Odda og Orka, þær reynslumestu, 

hafa nú þegar öðlast vald á þeirri vandasömu tækni sem þarf til að kenna 

viðeigandi hegðun og sett sér meðvitað og/eða ómeðvitað reglur til að 
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koma á skipulagi í kennslustofunni hafi þeim tekist að skapa andrúmsloft 

sem öllum líður vel í. Nemendur vita til hvers kennarinn ætlast af þeim og 

hann kemur upplýsingum til nemenda sinna á skýran og skilmerkilegan 

hátt með því að vera þeim góð fyrirmynd og skuldbinda sig til að taka 

ábyrgð á því að þeir læri það efni sem fyrir þá er lagt (Sprague og Golly, 

2008, bls. 98; Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005, bls. 62 og 63). Sá 8 dB munur sem var á hávaða milli 

opna og hefðbundna skólans telur rannsakandi að stafi öllu fremur af 

reynslu og menntun kennaranna og þeim bekkjarstjórnunaraðferðum 

sem þeir beita. Erfitt er að draga ályktanir um mismun hljóðvistar í 

kennslurýmunum þess vegna. 

5.3. Hljóðvist 

Mikilvægt var að fá mat þátttakenda á því hvort hugað væri að hljóðvist í 

húsunum sem þeir starfa í til að átta sig á því hversu meðvitaðir þeir væru 

um rýmin sem þeir ynnu í og hljóðgæðin þar inni. Oft getur það verið svo 

að fólk er ekki nógu meðvitað um umhverfi sitt og sýnt hefur verið fram á 

að ómtími og hávaði hafa bein áhrif á starfsánægju kennara. Kennara sem 

starfa í hávaða getur þrotið hvötin til að sinna starfi sínu af öllum þeim 

þunga sem þeir geta (Kristiansen o.fl., 2013, bls. 291). Svör kennaranna 

skiptust til jafns; þrír sögðust halda að hugað væri að hljóðvist í skólanum 

hjá sér og þrír vissu ekki til að svo væri. Orka, einn kennari opna skólans, 

sagði frá því að við byggingu hússins hefði verið hugað að hljóðvistinni, til 

dæmis með loftplötum en rýmin hafi verið meira opin í upphafi. Eftir að 

reynsla hafi verið komin á að kenna þar hafi einhverjir milliveggir og 

hurðir verið settar upp til að auka gæði hljóðvistar í kennslurýmunum. 

Skólastjóri opna skólans, sem er mun nýrri en hinn, gaf þau svör að þar 

hefði mikið verið hugað að hljóðvist við byggingu hússins. Skólastjóri 

hefðbundna skólans sagði hins vegar að unnið væri að endurbótum þessi 

misserin vegna kvartana, til að mynda í barnaálmu hússins þar sem 

þátttakendur rannsóknarinnar ættu að kenna. 

5.4. Raddheilsa kennara  

Aðeins einn af þátttakendum rannsóknarinnar sagðist aldrei hafa upplifað 

þreytu í röddinni, Odda, sú með mestu reynsluna. Trúlega er Odda ein 
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þeirra heppnu sem fengu í vöggugjöf það mikilvægasta við gott raddþol; 

sterkbyggð lungu og raddbönd (Valdís I. Jónsdóttir, 2018, bls. 15).  

Hinir kennararnir fimm hafa á einhverjum tímapunkti fundið fyrir 

þreytu í röddinni, jafnvel bæði þreytu í vöðvum í kjálka og/eða hálsi og 

þreytu í röddinni sjálfri, raddböndum og innanverðum hálsinum. Ekki var 

hægt að greina mun á raddheilsu kennaranna eftir því hvernig 

starfsumhverfi þeirra var þegar rannsókn var framkvæmd. Fjórir 

þátttakendanna (allir úr hefðbundna skólanum og Olga úr opna 

skólanum) voru nokkuð sammála og sögðust hafa fundið fyrir einkennum 

á borð við þurrk í hálsi, tilhneigingu til ræskinga og hósta. Allir þessir 

kennarar tóku þó fram að þeir hefðu aldrei upplifað að röddin væri „búin“. 

Tveir þeirra (Hanna og Olga, hvor úr sínum skólanum) höfðu fundið fyrir 

merkjanlegri þreytu í vöðvum í utanverðum hálsi. Það sem þessir 

kennarar lýsa eru dæmi um hefðbundin einkenni þess að rödd þeirra hafi 

verið ofgert (Bryndís Guðmundsdóttir og Þóra Másdóttir, 2003, bls. 23; 

Valdís I. Jónsdóttir, 2018). Algengt er að einkenni sem þessi séu mest 

áberandi í lok dags og oft er þeim ruglað við eða þau misgreind sem 

einkenni astma eða ofnæmis. Það vill því oft verða að fólki sem ofgert 

hefur rödd sinni yfirsjáist sá möguleiki að um raddþreytu sé að ræða 

(Valdís I. Jónsdóttir, 2018, bls. 48).  

Einn þátttakenda, Orka, hafði gjörólíka sögu að segja en hún hóf 

kennsluferil sinn sem íþróttakennari en varð að gefa það starf upp á bátinn 

vegna raddarinnar. Eftir nokkur ár var ástandið á röddinni orðið þannig 

að hún lýsti því sem hún væri með hníf í hálsinum og röddin hefði 

einfaldlega ekki ráðið við starfið og hún orðið að leita sér hjálpar. Greining 

háls-, nef-, og eyrnalæknis var sú að hún væri með hnúta á 

raddböndunum. Passar lýsing Orku vel við skýringu Bryndísar 

Guðmundsdóttur og Þóru Másdóttur á meininu; en misbeiting veldur því 

að aukið álag verður á fremri hluta raddbandanna sem veldur í upphafi 

blæðingu undir slímhúðinni sem verður til þess að siggkenndur vefur 

safnast saman og við það geta myndast hnútar (2003, bls. 23). Orka talaði 

einnig um að hún fyndi ekki mjög mikið fyrir áhrifum þeirra 

raddvandamála sem hún glímdi við í dag. Hún væri stundum rám eftir 

daginn en það væri alls ekki algilt. Trúlega er reynsla hennar og það 

hvernig hún beitir rödd sinni núna í takt við niðurstöður rannsóknar 

Kristiansen o.fl. (2014). Þar kom fram að þeir kennarar sem fundið höfðu 

fyrir særindum virtust draga ósjálfrátt úr raddstyrknum þegar einkenna 



55 

varð vart og gátu þannig komið í veg fyrir ákveðinn skaða, hvert svo sem 

álagið var á þeim. Einnig voru þær niðurstöður athyglisverðar að þeir 

kennarar sem til lengri tíma höfðu glímt við raddvandamál töluðu að 

meðaltali 1,4 dB lægra en aðrir kennarar, án þess að það hefði áhrif á þá 

athygli sem kennarinn náði hjá nemendunum (bls. 858).  

5.5. Fræðsla um raddbeitingu  

Mjög oft er það svo að sökum þess að líffræði raddarinnar er mörgum 

hulin ráðgáta og henni er beitt án þess að hugsa um það hvernig hljóðin 

myndast, verður hætta á rangri raddbeitingu sem hefur skamm- eða 

langtímaáhrif á röddina (Valdís I. Jónsdóttir, 2006, bls. 4). Einungis einn 

kennaranna í hefðbundna skólanum, Hadda, hafði fengið fræðslu um 

raddbeitingu, og það aðeins helgina áður en rannsóknin fór fram. Einn 

kennaranna í opna skólanum hafði enga fræðslu fengið en Odda rifjaði upp 

að hafa tekið námskeið fyrir mörgum árum. Eini kennarinn sem hafði 

fengið einhverja fræðslu að ráði var Orka og það var ekki fyrr en hún lenti 

í vandræðum með röddina sem það gerðist.  

Allir kennararnir voru sammála um að þeir áttuðu sig á mikilvægi þess 

að fá fræðslu um raddbeitingu og voru þannig sammála Valdísi I. 

Jónsdóttur (2018) þar sem hún segir versta fjanda 

raddmyndunarkerfisins vera þekkingarleysi á raddmyndun, raddbeitingu 

og váþáttum raddarinnar (bls. 44). Olga talaði um að henni þætti allir 

Íslendingar eiga að fá fræðslu og þjálfun í að tala lægra: „Við erum öll 

gargandi. Ég bað bekkinn sem ég kenndi í morgun í afleysingu um að reyna 

að tala með inniröddinni eða tala bara lægra, en það er eins og þau skilji 

það ekki. Þau skilja ef maður segir þeim að hvísla, þá hvísla þau ekki heldur 

tala venjulega“.  

Mikilvægt er að fræða um raddheilsu því afleiðingar meina á 

raddmyndunarkerfi okkar geta verið meiri en margur heldur. Eins og 

Chen o.fl. (2010) benda á getur slíkt leitt til skertrar þátttöku í samfélaginu 

og dregið úr félagslegri hæfni auk þess að setja mark sitt á andlega líðan 

einstaklingsins og draga úr lífsánægju hans (bls. 189).  

Til að vernda röddina og minnka líkur á raddleysi eða óáheyrilegri 

rödd þarf fyrst og fremst að vera meðvitaður um þá hluti sem geta skaðað 

hana. Mörg eru ráðin og jafn fjölbreytt og þau eru mörg. Ingibjörg B. 

Frímannsdóttir (2014) segir að þeir sem vinna daglega með röddina og 
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stóla á hana sem aðal atvinnutæki sitt þurfi að gæta hennar einstaklega 

vel, þekkja mörk sín og finna út hvað það er sem hjálpar þeim við það 

verkefni. Fyrirhyggjusemi borgi sig því það að átta sig ekki á merkjum 

raddveilu eða bregðast ekki við þeim sé líkt og að taka þátt í rússneskri 

rúllettu; enginn veit hvenær skotið ríður af. Hafa skuli í huga að erfitt sé 

að laga það sem einu sinni hefur verið skemmt og máltækið „betra er heilt 

en vel gróið“ eigi vel við (bls. 34-35). 

Svör þátttakenda í rannsókninni voru fjölbreytt þegar þeir voru beðnir 

um að gefa rannsakandanum ráð ef hann kvartaði við þá undan slæmsku 

í röddinni. Ráðin sem þeir nefndu voru til dæmis að gera auðvelda og 

þægilega hluti eins og að passa sig á að drekka nægt vatn, nota 

hálsbrjóstsykur, vera meðvitaður um að tala lægra og taka sér góða hvíld 

til að ná aftur upp sama krafti. Allt saman eru þetta góð og gild ráð en sé 

síþreyta komin í vöðvana er erfitt að ráða bug á henni með hvíldinni einni. 

Til þess þarf að ná vöðvastífninni úr og kenna rétta raddbeitingu (Valdís I. 

Jónsdóttir, 2018, bls. 49-50). Þá er lag að meta ástandið í samráði við 

fagaðila, því ef ekkert er aðhafst til lengri tíma geta áhrif raddmeina orðið 

langvarandi og raddhnútar jafnvel fylgt í kjölfarið (Bryndís 

Guðmundsdóttir og Þóra Másdóttir, 2003, bls. 23). Slíkum hnútum hafði 

Orka fengið að kynnast. Hún leitaði til fagaðila sem hjálpaði henni að fá 

bót meina sinna og kenndi henni leiðir til að ná fyrri raddheilsu aftur. 

Hennar reynsla og mat er hins vegar þannig að það sem hún telur 

aðalatriði góðrar raddheilsu kennara sé að hann hafi gott vald á 

bekkjarstjórnun, þetta snúist allt um aga. Henni þykir óþarfi að grípa til 

tímabundinna ráða, líkt og að tala í gegnum hljóðnema, því það væri eins 

og að setja plástur á hæsið. Hún segir rót vandans liggja í því hversu hátt 

kennaranum þyki hann þurfa að tala, en ef bæði kennara og nemendum 

líði vel í stofunni, krakkarnir hlusti á kennarann og vinnufriður ríki, þá sé 

ekki þörf á frekari aðgerðum. Það sé kennarans að finna aðferðir sem henti 

hverjum hópi fyrir sig og þegar öllu er á botninn hvolft snúist þetta allt um 

aga. „Af því að ef þau eru ekki að hlusta á þig ertu í þessum pakka, alltaf“. 

5.6. Áhrif bekkjarstjórnunar á hávaða 

Trúlega er bekkjarstjórnun sterkasta áhrifsbreytan gagnvart því námi og 

kennslu sem fer fram í hverri skólastofu. Grundvallaratriði þess að 

kennari geti kennt á árangursríkan hátt er að hann hafi góða stjórn á 
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nemendum, með því að setja skýrar og hnitmiðaðar reglur og framfylgja 

þeim. Ef nemendur vita til hvers er ætlast af þeim og hvað það er sem 

kennari mun ekki líða í bekknum, má skapa andrúmsloft þar sem öllum 

líður vel (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005, bls. 62–63; Sprague og Golly, 2008, bls. 98). Með því að 

hafa gott vald á bekkjarstjórnun, vera nemendum góð fyrirmynd með því 

að vera samkvæmur sjálfum sér, trúverðugur, áreiðanlegur, réttlátur og 

skilningsríkur má koma í veg fyrir þá streitu sem skapast af slæmum 

bekkjaranda. Eins og sést í niðurstöðum rannsóknar Óskar Auðunsdóttur 

í kafla 2.4. fannst kennurum íslenskra grunnskóla í úrtaki hennar starf 

sitt ákaflega eða mjög streituvaldandi (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 62–63; Ósk Auðunsdóttir, 

2017, bls. 47). Þátttakendum þessarar rannsóknar þótti starf sitt 

sömuleiðis valda sér álagi, öllum nema einum. Kennurum hefðbundna 

skólans þóttu erfiðir einstaklingar og skortur á stuðningi inn í 

kennslustundir helsti álagsvaldurinn. Í árganginum væru ansi margir 

einstaklingar sem kennararnir töldu þurfa að fá greiningu til að ganga úr 

skugga um hvaða þjónustu þeir þyrftu á að halda. Það hefði þó ekki enn 

verið gert þar sem þeir væru enn í fyrsta bekk. Þegar rannsóknin var 

framkvæmd hafði enginn þessara kennara enn náð sér í leyfisbréf til 

kennslu, þótt tveir þeirra væru að vinna í því, og auk þess voru þeir allir 

reynslulitlir þegar kom að kennslu í grunnskóla. Ýmislegt bendir til að 

hæfni kennara og vald þeirra á bekkjarstjórnun ráði því hversu mikill 

hávaði geti myndast í kennslurýmunum. Því má draga þá ályktun að 

skýringin á þeim mun sem var á hávaða í opna og hefðbundna skólanum 

hafi verið vegna þess munar sem var á menntun og reynslu 

samanburðarhópanna tveggja.  

5.7. Gildi og takmarkanir rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar felst í því að sviðsljósinu hefur verið beint 

að kennurum og upplifun þeirra á því álagi sem fylgir starfi þeirra, 

sérstaklega með tilliti til hljóðvistar og raddheilsu og reynt að greina hvað 

veldur slíku álagi. Hafa þættir eins og ólíkar gerði kennslurýma og reynsla 

kennara áhrif þar á? Þegar rannsókn hófst og rannsakandi, ásamt 

sérfræðingi Vinnueftirlitsins, mætti á staðinn reyndist hið venjulega 

kennslusvæði kennaranna í hefðbundna skólanum hafa verið dæmt óhæft 
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til kennslu vikunni áður en rannsóknin fór fram. Rannsakandi var ekki 

látinn vita af breyttum aðstæðum og fóru því hávaðaskammtamælingar 

fram í bráðabirgðakennslustofum (skúrum) sem kennararnir störfuðu í 

þá stundina. Það var ekki það umhverfi sem rannsakandi gerði ráð fyrir að 

rannsókn óhafinni en sömuleiðis var þar gjörólík hljóðvist en í venjulegu 

kennslurýmum þeirra. Reyndar kom á daginn að kennararnir töldu 

hljóðvistina skárri í þáverandi bráðabirgðahúnæði en í hefðbundnu 

stofunum þeirra, en ógert verður látið að ímynda sér þann mun.  

 Loks kom svo í ljós þegar viðtöl voru tekin við þátttakendur að óskum 

rannsakanda um val á sambærilegum þátttakendum hafði ekki verið að 

fullu svarað. Reyndist munur á menntun og reynslu þessara sex svo mikill 

að niðurstöður rannsóknarinnar leiddu rannsakanda frekar inn á slóðir 

bekkjarstjórnunar og áhrifa hennar á hávaða í rýmum en húsnæðinu 

sjálfu. Niðurstöður hávaðamælinganna reyndust þvert á niðurstöður 

þeirrar rannsóknar sem helst er hægt að bera þessa við (Anna Kristín 

Guðmundsdóttir, 2014) því þar reyndist mat kennara vera það að meiri 

hávaði væri í opnum kennslurýmum en þeim hefðbundnu. Munurinn á 

hávaða í kennslurýmunum sem rannsökuð voru í þessari rannsókn var þó 

þvert á það og bæði jafngildishávaði (LAeq dB[A]) og hávaðatoppur 

(LCpeak dB[C]) umtalsvert meiri í hefðbunda bekkjarkennsluskólanum. 

 Auk þessa hefði verið ákjósanlegra að hafa úrtak rannsóknarinnar 

stærra því eins og Creswell (2012) bendir á er markmið rannsóknar að 

færa niðurstöður rannsóknar á litlum hópi yfir á stóran hóp. Það er að 

segja, niðurstöður úrtaksins á að vera hægt að yfirfæra á þýðið og því 

stærra sem úrtakið er því marktækari er rannsóknin (bls. 13–15). Úrtakið 

markaðist að þessu sinni af þeim mælum sem í boði voru hjá Vinnueftirliti 

ríkisins. Við nánari rannsóknir á þessu efni í framtíðinni væri æskilegt að 

stækka úrtakið til að niðurstöður yrðu áreiðanlegri.  

 Vegna þeirra breyttu aðstæðna sem áður voru nefndar varð sú 

rannsókn sem lagt var upp með ekki að veruleika. Þrátt fyrir það eru 

niðurstöðurnar mikilvægar því í ljós kom að geta kennarans til að halda 

uppi aga og reglu í bekk sínum hefur í raun mun meiri áhrif en ég gerði 

mér grein fyrir því reynslumikill kennari sem starfar í opnu rými vinnur 

hér í hljóðlátara umhverfi en reynslulítill kennari í hefðbundnu rými. Þetta 

sýnir hversu miklu máli bekkjarstjórnun skiptir í raun og veru. Opin 

kennslurými þurfa alls ekki að vera hávær eins og mýtan segir til um, svo 

framarlega sem kennarinn hefur leiðir og vald á því að halda hávaðanum 
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í skefjum. Að sjálfsögðu er mikilvægt að hanna rými þannig að hljóðvist sé 

svo góð sem best verður á kosið en mikilvægast er að undirbúa kennarann 

þannig að hann nái að viðhalda jákvæðu og hljóðlátu samfélagi innan 

bekkjarins. 
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6. Lokaorð 

Í þessari rannsókn var leitast við að rannsaka hver upplifun kennara væri 

á álagi og raddheilsu í tengslum við hávaða í starfi sínu og hvað það væri 

sem ylli því álagi. Sérstaklega var litið til þátta eins og gerð kennslurýma 

og reynslu kennaranna með það að leiðarljósi að greina hvort þeir þættir 

hefðu áhrif þar á. Niðurstöður fjölmargra rannsókna, bæði erlendra og 

íslenskra, sýna að álag á kennara er mikið og eitt af því sem algengast er 

að þeir kvarti undan er hávaði í kennslurýmum. Áhrif slíks hávaða eru 

iðulega þreyta, andleg, líkamleg og raddleg. Eðli mannsins er að hækka 

röddina þegar hljóðin í kringum hann hækka og vegna þekkingarleysis 

meginþorra manna á raddmyndunarkerfinu veldur það oft misbeitingu 

raddarinnar. Slík misbeiting getur leitt til alvarlegri kvilla, svo sem 

raddbandahnúta og tíðs hæsis. Lausnin á þessum vanda er fyrst og fremst 

að fræða fólk um raddmyndunarkerfið.  

Þátttakendur í þessari rannsókn voru sex grunnskólakennarar. 

Helmingur þeirra kennir í opnum kennslurýmum og helmingur í 

hefðbundnum bekkjarkennslustofum. Rannsóknarspurningarnar sem 

lagt var upp með voru svohljóðandi: 

o Hvernig er upplifun kennara á álagi og raddheilsu vegna hávaða 

og hvað veldur slíku álagi? Hafa þættir eins og eðli kennslurýma 

og reynsla kennara áhrif þar á? 

 

Niðurstöður hávaðaskammtamælinga og viðtala sýndu að í þessu 

tilviki var ekki greinanlegur munur á upplifun kennaranna á álagi vegna 

hávaða þegar litið var eingöngu til umhverfisins og þess hvort þeir kenni í 

opnum kennslurýmum eða hefðbundnum bekkjarkennslustofum. Spila 

þar stærstan þátt þær óviðráðanlegu aðstæður sem rannsakandi gekk inn 

í. Þónokkur munur reyndist þó á hávaða í kennslurýmunum og var hávaði 

meiri hjá kennurum hefðbundna skólans, sem setja má í beint samhengi 

við reynsluleysi þeirra, því raunin var sú að samanlögð reynsla þeirra við 

grunnskólakennslu var 6 ár miðað við samanlagða 47 ára reynslu hjá 

kennurum opna skólans. Að einum kennara undanskildum reyndist beint 

samband vera á milli jafngildishávaða í kennslurýmunum og reynslu 

kennarans. Einnig reyndust kennarar hefðbundna skólans ekki enn hafa 

öðlast lögbundna starfstitilinn grunnskólakennari þar sem enginn þeirra 
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hafði lokið tilskyldu námi, þó tveir þeirra legðu stund á það samhliða 

starfi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna hversu mikilvægt það er að 

huga að hljóðvist í kennslurýmum, hvort sem um er að ræða opið 

kennslurými eða hefðbundna kennslustofu. Ekki er síður mikilvægt að 

kennarar hafi gott vald á bekkjarstjórnun, að mínu mati ætti að leggja enn 

meira upp úr bekkjar- og agastjórnun í kennaranámi og skerpa á því 

hversu mikil áhrif stjórnunin hefur á daglegt starf kennarans og líðan hans 

og nemenda. Vissulega var úrtak þessarar rannsóknar lítið og því 

ómögulegt að yfirfæra niðurstöðurnar með vissu yfir á stærra samhengi 

en í framtíðinni er mikilvægt að rannsaka þetta efni til hlítar með stærra 

úrtaki og með samanburðarhópa sem eru líkari að reynslu.  
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Viðauki 1 Leyfisumsókn til Fræðslufulltrúa Reykjavíkurborgar 

 

Góðan daginn. 

Ég undirrituð er nemi á 5. ári í kennaradeild Háskólans á Akureyri og 

vinn nú að lokaverkefni mínu sem snýr að því að kanna áhrif hávaða á starf 

kennara. Leiðbeinandi minn við verkið er Kristín Margrét Jóhannsdóttir 

lektor við kennaradeild HA (kristinj@unak.is). 

  

Í rannsókninni verður leitast við að kanna hvort munur sé á upplifun 

kennara á hávaða í starfi sínu eftir því hvort þeir vinna í opnum 

kennslurýmum eða í því sem við myndum kalla hefðbundinni skólastofu. 

Vonast er eftir þátttöku sex kennara, þriggja sem starfa í opnu 

kennslurými og þriggja sem starfa í hefðbundinni skólastofu. Hver kennari 

myndi bera hávaðaskammtamæli sem festir eru á axlir, og greina þannig 

persónubundinn hávaða sem viðkomandi er í auk þess sem tekið verður 

stutt viðtal við hvern kennara um upplifun þeirra. 

  

Öll viðtöl verða hljóðrituð með leyfi þátttakanda og afrituð orðrétt. 

Öllum persónulegum upplýsingum verður breytt og niðurstöður 

rannsóknarinnar því ekki hægt að tengja við ákveðna einstaklinga. Farið 

verður með öll gögn sem trúnaðarmál og þeim eytt að rannsókn lokinni. 

Viðmælendum verður heimilt að neita að svara spurningu/-m kjósi þeir 

svo og sömuleiðis er þeim heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er í 

ferlinu. 

  

Ég óska hér með leyfi til að framkvæma þessa rannsókn, með ósk um 

skjót svör og góðar undirtektir. 

   

Virðingarfyllst 

 Helga Kolbeinsdóttir 
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Viðauki 2 Viðtalsrammi 

 

1. Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari?  

2. Í hvers konar skóla/um hefur þú kennt? (m.t.t. kennslurýma) 

3. Finnst þér þú vera undir miklu álagi í starfi þínu?  

 - Ef já, hvað finnst þér valda því álagi? 

4. Veistu til þess að hugað sé að hljóðvist í skólanum sem þú kennir við?  

 Ef já, að hvaða leyti?  

5. Finnst þér hávaði í rýminu sem þú kennir í [að mestu] vera mikill? 

 Ef já, hvers konar og af hverju? 

 Er hann sökum einstaklinga, hópa, rýmisins, húsgagna...  

6. Hefur þú einhvern tímann fundið fyrir þreytu í röddinni? 

 Ef já, geturðu greint hvernig sú þreyta lýsir sér?  

„Innvortis“: þurrkur í hálsi, særindi, raddbrestir, hæsi, þörf til 

ræskinga, röddin „búin“?  

„Útvortis“: áþreifanlegri þreyta eins og t.d. í vörum, kjálka, 

kjálkafestingum, koki eða kinnum. 

7. Hversu oft finnurðu fyrir þessum einkennum?  

 Hafa þau áhrif á daglegt líf þitt?  

8. Greinirðu mun á álagi á röddina eftir því hvenær dags er?  

 Eða hvenær mánaðar, árs..? 

 Eða á því hvaða nemendum þú kennir? (t.d. forföll, eldri/yngri...) 

 Eða í hvaða rými þú ert? 

9. Hefur þú fengið kennslu eða fræðslu um raddbeitingu? 

 Ef já, þá hvar og í hverju fólst hún? 

10. Telurðu þig meðvitaða/-n um það hvernig þú beitir röddinni í 

vinnunni? 

11. Ertu meðvituð/-aður um einhverjar lausnir fyrir þá sem glíma við 

mikla raddþreytu. Dæmi sett fram: Ímyndum okkur að við séum 

samstarfsmenn, ég kem til þín og kvarta sáran undan þreytu í röddinni og 

verkjum í hálsi. Hvaða ráð hefur þú að gefa mér?  

 

 

 

 


