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Ágrip

Blikur eru á  lofti  varðandi  yfirvofandi  kennaraskort  og líðan kennara í  starfi
meðal annars vegna mikils álags. Mikilvægt er að sporna við flótta kennara úr
kennarastéttinni  með  fyrirbyggjandi  inngripum  og  notkun  árangursríkra
bjargráða. 

Tilgangur  verkefnisins  var  að  kanna  streitu,  kulnun  og  bjargráð  meðal
kennara og þannig auka skilning á þeim þáttum sem ýta undir streitu og kulnun,
auk þess að skoða hvort bjargráð og aukin trú á eigin getu geti dregið úr streitu
og kulnun.  

Notast  var  við  kerfisbundna  heimildasamantekt  rannsókna  frá  tímabilinu
2010  -  2017  í  gagnabönkunum  PsycINFO/Proquest,  Web  of  Science,
PubMed/Medline, ERIC, The Cochrane Library, Science Direct (Elsevier), Sage
Journal og NIOSHTIC-2.  Skilyrði var að fjallað væri um mælitæki sem voru
notuð  til  mælinga  á  streitu,  bjargráðum og kulnun.  Notast  var  við  PRISMA
flæðirit  við  greiningu  heimilda.  Gæði  valdra  rannsókna  voru  metin  út  frá
Appraisal tool for Cross-Sectional Studies (AXIS).

Sjö rannsóknir uppfylltu sett skilyrði. Niðurstöður sýndu að aðal orsakaþáttur
kulnunar  væri  streita.  Mestu streituvaldarnir  voru álag  í  starfi,  ófullnægjandi
vinnuskilyrði,  slæm hegðun nemenda,  lítil  sameiginleg ákvarðanataka í  starfi,
lítil þátttaka foreldra, skortur á viðurkenningu yfirmanna og óljósar kröfur frá
stjórnendum. Notkun árangursríkra bjargráða dró úr streitu og kulnun og hafði
jákvæð áhrif á andlega heilsu. Notkun árangurslausra bjargráða jók streitu og
kulnun og slæma andlega heilsu. Trú á eigin getu dró úr streitu, og notkun á
árangurslausum bjargráðum.  

Niðurstöður gefa vísbendingar um að aðgerða sé þörf til að koma í veg fyrir
aukinn flótta  kennara úr  starfi  til  að auka starfsánægju og bæta líðan þeirra.
Horfa verður til þess að notkun bjargráða getur bæði dregið úr og aukið streitu
og  kulnun  meðal  kennara.  Skoða  þarf  betur  samspil  streitu,  kulnunar  og
notkunar árangursríkra bjargráða auk annarra áhrifaþátta á streitu og kulnun. 

Lykilorð: Streita, kulnun, bjargráð, trú á eigin getu, kennarar. 
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Abstract

There are worrying signs regarding increasing number of teachers leaving their
profession and growing concerns about their well-being in the job due to stress.
Therefore,  it  is  important  to  try  to  counterbalance  the  imminent  exodus  of
teachers by using effective coping and increase teacher self-efficacy.

The  aim with  this  work  was  to  study stress,  burnout  and  coping  among
teachers to further understand the factors that exacerbate stress and burnout, as
well as investigating if coping methods and self-efficacy can reduce stress and
burnout.

A systematic review method was used to collect research data from 2010 to
2017, found in the following databases: PsycINFO/Proquest, Web of Science,
PubMed/Medline, ERIC, The Cochrane Library, Science Direct (Elsevier), Sage
Journal og NIOSHTIC-2. Inclusion criteria were a requirement for discussion
and use of measuring instruments for stress, coping and burnout. PRISMA flow
charts  were  used  for  source  analysis.  The  quality  of  selected  studies  was
evaluated with the Appraisal tool for Cross-Sectional Studies (AXIS).

Seven studies met the criteria. The main findings showed that the primary
cause  of  burnout  was  stress.  The  greatest  stressors  were  stress  on  the  job,
inadequate  working  conditions,  poor  behavior  of  students,  scarcely any joint
decision-making on the job, minor involvement of parents, limited recognition
by superiors, and vague demands from management. The use of effective coping
strategies  reduced the  stress  level  and  burnout  and  had  a  positive  effect  on
mental health. Self-efficacy did reduce stress and the use of ineffective coping.

Findings indicate the need for action to prevent increased number of teachers
leaving their job. It should be considered that use of coping strategies can both
reduce and increase stress and burnout among teachers. The interaction between
stress, burnout, and use of effective coping needs to be better explored, as well
as other influencing factors.  

Keywords: Stress, burnout, coping, self-efficacy, teachers.
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Þessa ritgerð tileinka ég Hauki Yngva syni mínum sem er það besta sem ég á og
öllum góðum kennurum sem neita að gefast upp. Þið eigið allt það besta skilið.
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Formáli

Verkefni  þetta  er  30  eininga  (ECTS)  lokaverkefni  til  meistaragráðu  til
kennsluréttinda  við  kennaradeild  Háskólans  á  Akureyri.  Leiðsagnarkennari
verkefnisins  var  Dr.  Elísabet  Hjörleifsdóttir.  Ég  vil  þakka  henni  fyrir  þá
ómetanlegu og faglegu aðstoð sem hún veitti mér. Auk þess á hún óendanlegar
þakkir skilið fyrir þá aðstoð sem hún veitti mér á loka metrunum. Ég vil færa
móður minni og föður ást og hlýju fyrir allt gott sem þau hafa gert fyrir mig.
Kristín Rut vinkona mín á þakkir skilið fyrir að reka mig áfram og kom mér í
gegnum þessi skrif.  Að lokum vil ég þakka internetinu sem að mínu mati  er
áttunda  undur  veraldar  og  gerir  alla  rannsóknarvinnu  auðveldari  og
skemmtilegri.
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1. Inngangur

Streita, kulnun í starfi og skortur á kennurum eru hugtök sem við bæði lesum og
heyrum reglulega um. Talið er að kennarastarfið sé eitt mest streituvaldandi starf
sem hægt er  að velja sér.  Þessi  mikla  streita hefur áhrif  á heilsufar og líðan
kennara. Sé hún látin viðgangast of lengi leiðir streitan oftar en ekki til óánægju
í starfi, kulnunar og þess að kennarar hætti störfum alveg eða snúi sér að öðru
(Greenberg, Brown og Abenavoli, 2016).

Rannsóknir sýna að mikil streita og kulnun er ein af mörgum ástæðum þess
að of stór hópur kennara hrökklast úr starfi innan nokkurra ára eftir að starfsferill
þeirra hefst. Aðrar ástæður eru til dæmis óánægja í starfi, léleg laun, of lítið vald
yfir  eigin  starfi,  skortur  á  samvinnu  við  aðra  kennara,  álag  vegna  mikillar
skriffinnsku  og  lítill  sem  engin  tími  til  undirbúnings  (Gallup,  2014).  Í
ofangreindri  rannsókn  Gallups  frá  2014  var  menntakerfið  í  Bandaríkjunum
skoðað og kom þar fram að hlutfall  kennara  sem hrekjast  frá störfum fyrstu
fimm  árin  var  á  bilinu  40-50%.  Sambærilegar  niðurstöður  má  sjá  í
rannsóknarskýrslu Ingersoll (2003) þar sem tekin voru saman gögn frá 212.000
kennurum  úr  fjórum  bandarískum  rannsóknum  á  árabilinu  1987-2000.
Niðurstöður leiddu í ljós að um 33-50% af nýjum kennurum hættu störfum innan
fimm ára. 

Þetta mikla brottfall orsakar að meðalaldur kennara er of hár og í yfirliti frá
Efnahags-  og  framfarastofnuninnni  (Organisation  for  Economic  Co-operation
and Development) (OECD, 2005) þar sem teknar eru saman upplýsingar frá 25
OECD  löndum  frá  árunum  2002-2004  er  bent  á  áhyggjur  af  hækkandi
meðalaldri kennara. Samkvæmt þeim eru að meðaltali 25% grunnskólakennara
og 30% framhaldsskólakennara eldri en 50 ára og í sumum löndum eru meira en
40% kennaranna í þessum aldurshópi. Þetta leiðir af sér að stór hluti kennara fari
á eftirlaun á næstu árum (OECD, 2005).

Sambærilega  spá  má  sjá  í  gögnum Hagstofu  Íslands  (2017)  sem sýna  að
meðalaldur  þeirra  sem  starfa  við  kennslu  og  eru  með  kennsluréttindi  hefur
hækkað á Íslandi. Frá haustinu 1998 til 2017 hækkaði meðalaldur um fimm ár og
var hann 47,7 ár haustið 2017. Þessi þróun hefur gerst hratt því hlutfall kennara
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eldri en 50 ára hefur farið úr 23,7% haustið 1998 upp í 41,3% haustið 2016. Á
sama tíma fjölgaði kennurum 60 ára og eldri úr 5,7% í 14,2%.

OECD  (2005)  bendir  á  að  það  sé  áhyggjuefni  að  kennarastarfið  sé  ekki
nægilega aðlaðandi og setja fram ástæður fyrir skorti á kennurum. Lág laun, að
litið sé á starfið sem kvennastarf, að kennarar séu ekki metnir að verðleikum,
lítil  sem engin  tenging  milli  kennaranáms  og  starfsins,  of  mikið  vinnuálag,
streita  og  lélegt  starfsumhverfi  eru  þættir  sem  spili  stóran  þátt  í  minni
starfsánægju kennara.

Kennarar  vilja  starfa  í  hvetjandi  og  styðjandi  starfsumhverfi.  Rannsókn á
vegum Scholastic og the Bill og Melinda Gates Foundation (2011) á yfir 40.000
kennurum (frá leikskóla til 18 ára aldurs) leiddi í ljós að 96% þátttakenda mátu
stuðning  frá  stjórnendum  vera  skilyrði,  eða  mjög  mikilvægan,  til  að  halda
góðum kennurum í starfi. Þegar spurt var um tíma til samvinnu sögðu 89% að
það væri skilyrði eða mjög mikilvægt. Samtals nefndu 86% að starfsaðstæður
sem ýttu undir samvinnu væru skilyrði eða mjög mikilvægar. Óháð starfsaldri
töldu tæplega 95% kennara algjört skilyrði eða mjög mikilvægt að það stæði til
boða viðeigandi fagleg þróun til að halda góðum kennurum í starfi. Góð laun
voru skilyrði eða mjög mikilvæg fyrir 79% aðspurðra. Aðrir nefndu að skortur
væri á virðingu og skilningi á kennarastarfinu og því hversu flókið og ögrandi
það væri.

Í skýrslu Menntamálaráðuneytis Bandaríkjanna sem tekin var saman af Gray
og Taie (2015) þar sem úrtakið var 156.100 kennarar kom fram að 92% nýrra
kennara sem höfðu fengið leiðbeinanda við upphaf starfsferils voru enn við störf
á móti 84% af þeim sem ekki höfðu leiðbeinanda. Auk þess bentu þeir á að þeir
kennarar sem fengu hærri byrjunarlaun væru líklegri til að halda áfram kennslu. 

Ríkisendurskoðun (2017) hvatti stjórnvöld til að grípa til aðgerða í þeirri von
að  draga  mætti  úr  yfirvofandi  kennaraskorti  á  Íslandi.  Samantekt  þeirra  úr
stjórnsýsluúttekt  í  febrúar  2017  sýnir  meðal  annars  kostnað  og  skilvirkni
kennaramenntunar við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri.  Niðurstöður
sýna að frá árinu 2009 þegar kennaranámið var lengt úr þremur árum í fimm ár
hafði  orðið  mikil  fækkun  á  skráðum  nemendum  við  kennaradeildir  þessara
skóla. Frá árunum 2009 til 2016 fækkaði skráðum nemendum í kennaranám um
35%.  Útgáfa  leyfisbréfa  fækkaði  um  helming  árið  2015  miðað  við  2008.
Niðurstaða úttektarinnar var sú að skólarnir ná ekki að brautskrá nægilega marga
kennara  til  að  tryggja  nýliðun  í  kennarastéttinni  sem  eykur  líkurnar  á
kennaraskorti í framtíðinni. Bent er á að grípa þurfi til róttækra aðgerða. Í því
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samhengi þarf að tryggja að það takist að halda í unga og nýútskrifaða kennara.
Það þarf að laða þá sem hafa snúið sér frá kennslu að nýju inn í skólana. Þar er
verið að vísa í  þá 40% leikskólakennara og um 50% grunnskólakennara sem
ekki  starfa sem slíkir.  Í  þessari  sömu úttekt  er  vitnað í  viðbrögð háskólanna
tveggja  hér  að  ofan  við  þessum athugasemdum.  Þar  segir  meðal  annars  að
skortur á fjármagni  hamli  þeirri  vinnu sem þurfi  til  að þeir geti  brugðist  við
þessum vanda. Háskólarnir benda á að skortur á kennurum liggi að hluta til í
starfskjörum og starfsvettvangi kennara því stór hluti menntaðra kennara starfi
ekki sem slíkir (Ríkisendurskoðun, 2017). 

Flest OECD-löndin hafa undanfarna tvo áratugi þróað framkvæmdaáætlanir
sem miða að því að styðja nýja kennara í upphafi starfsferils. Áætlanirnar hafa
meðal annars miðað að því að bæta kennaranám með það markmið að brúa betur
bilið á milli námsins og starfsvettvangs. Að auki á að útbúa sérstakar áætlanir
sem miða að starfsþjálfun þar sem fyrstu árin eru mest afgerandi þegar kemur að
úthaldi kennara í kennarastarfinu (Paniagua og Sánchez-Martí, 2018).

Þessi  flótti  úr  kennarastéttinni  er  áhyggjuefni  og  er  skortur  á  starfandi
kennurum  ógn  sem  veldur  áhyggjum  bæði  hérlendis  sem  og  erlendis.
Menningarmálastofnun  Sameinuðu  þjóðanna  (United  Nations  Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) gaf út þá yfirlýsingu árið 2013
að langvarandi skortur á kennurum muni ógna okkur næstu áratugi ef núverandi
þróun heldur áfram (UNESCO, 2013).

Markmið þessa verkefnis er að skoða með kerfisbundinni heimildasamantekt
streitu, kulnun og skort á bjargráðum á meðal kennara, þetta eru þættir sem hafa
verið taldir eiga afgerandi þátt í því að kennarar hrökklast úr starfi.

Gagnsemi  þessa  verkefnis  felst  fyrst  og  fremst  í  því  að  auka  skilning  á
viðfangsefninu og benda á þær hindranir sem ýta undir og viðhalda flótta úr
kennarastéttinni. Að lokum er ætlunin að varpa ljósi á árangursrík bjargráð og
þann þátt sem trú á eigin getu hefur til að draga úr streitu og þróun á kulnun.
Slíkar aðgerðir eru líklegar til að auka ánægju kennara í starfi. Einnig dregur
verkefnið fram nokkur atriði sem vert væri að rannsaka nánar til að efla skilning
á þessum þáttum og gera betur í því að bæta starfsaðstæður kennara.

Tilgangur rannsóknar og vísindalegt gildi

Tilgangur þessa verkefnis var að fá heildarmynd af rannsóknum á streitu, kulnun
og bjargráðum og trú á eigin getu meðal kennara. 
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Markmiðið er að nýta þessa þekkingu til að öðlast betri skilning á ástandinu,
orsakatengslum og áhrifaþáttum. Einnig gæti þetta nýst sem grunnur að nánari
rannsóknum hér á landi. Vísindalegt notagildi verkefnisins er fyrst og fremst að
safna saman og samþætta á kerfisbundinn hátt  þeirri  þekkingu sem til  er um
streitu,  kulnun  og  bjargráð  meðal  kennara  úr  mörgum  stórum  rannsóknum.
Verkefnið er framlag til íslenskra rannsókna á þessu viðfangsefni, en þar virðist
vera  ríkjandi  skortur  á  upplýsingum  um  efnið  sem  byggja  á  vísindalegri
þekkingu.

Val á aðferð og rannsóknarspurningar

Kerfisbundin  fræðileg  samantekt  varð  fyrir  valinu  til  að  svara  eftirfarandi
rannsóknarspurningunum:
1. Hvaða  hópur  kennara  er  í  hættu  á  að  þróa  með  sér  kulnun  vegna  

streitu í starfi?
2. Er samband á milli  streitu og bjargráða hjá kennurum og hvaða áhrif  

hefur trú á eigin getu í því samhengi?
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2. Fræðileg umfjöllun

Í þessum hluta verða gerð skil á þeim fræðilegu þáttum sem nauðsynlegt þykir
fyrir  þetta verkefni.  Fyrst  er fjallað fræðilega um þróun menntunar kennara á
Íslandi. Síðan er farið í starf og skyldur auk væntinga og áskorana sem mæta
þeim í starfi. Að því loknu er fjallað um streitu, streituvalda og streitukenningar.
Næst þar á eftir er fjallað um bjargráð og trú á eigin getu. Í framhaldi af því er
umfjöllun um kulnun. Því næst er fjallað um mælitæki sem mæla ofangreinda
þætti. Eftir þá umfjöllun verður farið yfir niðurstöður rannsókna á streitu, kulnun
og bjargráðum meðal kennara.

Menntun kennara

Örar breytingar í nútímasamfélagi  hafa haft áhrif á menntageirann á Íslandi í
gegnum árin (Gyða Jóhannsdóttir, 2006). Menntun kennara hefur þróast hratt á
undanförnum  80  árum  úr  vikulegum  fyrirlestrum  Jóhannesar  Sigfússonar  í
Flensborgarskóla  árið  1892  yfir  í  fimm  ára  háskólanám  árið  1971  (Lýður
Björnsson, 1981).

Í kjölfar setningar fræðslulaga árið 1907 var Kennaraskóli Íslands stofnaður
við Laufásveg. Kennaraskóli Íslands var í fyrstu þriggja vetra nám og kröfur um
inntöku einungis  þær að hafa  lokið  barnafræðslunni.  Möguleiki  var  að  ljúka
námi  á  styttri  tíma  ef  viðkomandi  hafði  reynslu  af  kennslu.  Smám  saman
byggðist  upp sérmenntuð kennarastétt  á Íslandi sem leiddi skólastarfið (Helgi
Skúli  Kjartansson,  Kristín  Indriðadóttir,  Ólöf  Garðarsdóttir  og  Sigríður
Pétursdóttir, 2008). Árið 1943 var námið lengt úr þremur árum í fjögur og var
með því  orðið jafn langt  og nám til  stúdentsprófs.  Fjórum árum síðar jukust
inntökuskilyrði yfir í landspróf og gagnfræðapróf. Þeir nemendur sem sóttu um
skólagöngu  og  voru  með  stúdentspróf  gátu  lokið  námi  á  einu  ári  í  formi
starfsnáms (Helgi Skúli Kjartansson o.fl., 2008; Lýður Björnsson, 1981).

Árið  1971  fluttist  Kennaraskóli  Íslands  á  háskólastig  og  hét  eftir  það
Kennaraháskóli Íslands. Námið var gert að þriggja ára háskólanámi og krafa um
stúdentspróf eða sambærilega menntun fyrir inngöngu (Lýður Björnsson, 1981;
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Lög um Kennaraháskóla Íslands,  1971). Fleira starfsnám færðist í  kjölfarið á
háskólastig  eins  og  til  dæmis  hjúkrunarfræði,  ljósmóðurnám,  nám
leikskólakennara,  þroskaþjálfa,  íþróttakennara  og  nám  í  listum  (Gyða
Jóhannsdóttir, 2006).

 Árið 2007 var námið lengt úr þremur árum í fimm ára nám til meistaragráðu
í  samræmi  við  lagafrumvarp  sem  samþykkt  var  á  Alþingi  2008  (Lög  um
menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og
framhaldsskóla  nr.  87/2008;  Ragnhildur  Bjarnadóttir,  2012).  Helstu  ástæður
lengingarinnar voru að efla starfmenntun og gæði námsins auk þess að styrkja
tengsl þess við rannsóknir og vettvang. Markmiðið var að útskrifa faglega hæfari
kennara, sem yrðu eftirsóttir starfskraftar. Þetta var í takt við stefnur og strauma
í öðrum löndum (Helgi Skúli Kjartansson o.fl., 2008; Ragnhildur Bjarnadóttir,
2012).

Í dag er kennaranám á Íslandi fimm ára fræðilegt og starfstengt nám. Það
skiptist í 180 eininga BA-, BS- eða B.Ed.-nám sem tekur að jafnaði þrjú ár og
120 eininga M.Ed.-nám sem að jafnaði tekur tvö ár. Námið veitir leyfisbréf á
stigum leik-, grunn- eða framhaldsskóla. Það er kennt bæði við Háskóla Íslands
og Háskólann á  Akureyri  (Háskóli  Íslands,  e.d.  ,Háskólinn á Akureyri,  e.d.).
Háskólinn  í  Reykjavík  býður  upp  á  M.Ed.-nám  í  heilsuþjálfun  og  kennslu
(M.Ed.)  (Háskólinn  í  Reykjavík,  e.d.).  Listaháskóli  Íslands  starfrækir
listkennsludeild  með  þrjár  námsbrautir:  meistaranám  í  listkennslufræðum
(MA/M.Art.Ed.), meistaranám í kennslufræðum (MA/M.Ed.) og diplómanám í
leikskóla- eða listkennslufræðum (Listaháskóli Íslands, e.d).

Ljóst er að þróun lengingar kennaranáms í samræmi við lög og breytingar í
samfélaginu sé til að útskrifa kennara sem eru vel í stakk búnir til að undirbúa
nemendur  sína  undir  kröfur  nútíma  samfélags.  Þeim  er  ætlað  að  vera  vel
menntaðir á sínu kennslusviði og í sínu fagi. Þeim er ætlað að fylgjast vel með
nýjungum og breytingum innan fræðigreinarinnar og að uppfæra sína menntun
bæði með óformlegu og formlegu námi (Elna Katrín Jónsdóttir, 2007).

Starf kennara

Umgjörð skólastarfs á Íslandi byggist á lögum og reglugerðum sem settar eru á
grundvelli  þess  starfs  sem  fram  fer  í  skólum  landsins.  Dæmi  um  slíkar
reglugerðir  eru  aðalnámsskrár  sem kveða  á  um hlutverk  og  ábyrgð  kennara.
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Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru hlutverk kennara mörg og segir
meðal annars í almenna hluta hennar:

“Meginhlutverk kennarans er kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með
nemendum,  að  vekja  og  viðhalda  áhuga  þeirra  á  námi,  veita  þeim
handleiðslu  á  sem  fjölbreytilegastan  hátt  og  stuðla  að  góðum
starfsanda og vinnufrið meðal  nemenda.  Þessu hlutverki  má  einnig
lýsa sem forystuhlutverki;  að vera leiðtogi í námi nemandans“ (bls.
31).

Einnig segir: 
“Kennarar  gegna  lykilhlutverki  í  öllu  skólastarfi.  Kennarastéttin
spannar mörg hlutverk í skólakerfinu, s.s. kennslu, stjórnun, uppeldi,
ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf” (bls. 8).

Í  Aðalnámskránni  (2011)  er  töluvert  lagt  uppúr  mikilvægi  menntunar  og
fagmennsku kennara, eins og hér kemur fram:

“Gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á
vel menntaðri  og áhugasamri  fagstétt  kennara á öllum skólastigum”
(bls. 8).
“Fagmennska  kennara  byggist  á  sérfræðilegri  starfsmenntun,
þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins” (bls. 8).

Fagmennsku kennara er ennfremur lýst svo:
“Í því felst að starfsfólk komi til móts við náms- og félagslegar þarfir
nemenda  og  sinni  þeim af  alúð.  Þetta  gerir  starfsfólk  með  því  að
ígrunda starfið reglulega, leita nýrra leiða, afla sér nýrrar þekkingar og
sýna þannig stöðuga viðleitni til að læra og gera betur“ (bls. 48).

Árið 2008 var innleidd hér á landi menntastefnan Skóli án aðgreiningar (Lög
um grunnskóla  nr.  91/2008).  Í  Aðalnámsskrá  (2011)  er  fjallað  um þetta  auk
þeirrar kröfu að nám barna sé einstaklingsmiðað og að auknar kröfur séu gerðar
á umsjónarkennara:

“Í  skóla  án  aðgreiningar  á  að  ríkja  fjölbreytni  í  vinnubrögðum og
kennsluaðferðum.  Kennarar  bera  faglega  ábyrgð  á  að  velja
árangursríkustu leiðirnar til að ná sem bestum árangri í samræmi við
hæfniviðmið  sem stefnt  er  að hverju sinni.  Það gerir  kröfur  um að
kennari  leggi  sig  fram um að kynnast  hverjum þeim nemanda  sem
hann kennir, meti stöðu hans í námi og hafi bæði nemanda og foreldra
hans með í ráðum um þau markmið sem stefnt skal að hverju sinni”
(bls. 30).
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Jafnframt eru kröfur sem gerðar eru til umsjónarkennara skilgreindar svo:
“Umsjónarkennari tekur öðrum starfsmönnum fremur ábyrgð á námi
nemenda  sinna,  þroska  þeirra,  líðan  og  velferð.  Umsjónarkennari
leggur sig fram um að kynnast nemendum sínum sem best, foreldrum
þeirra  og  aðstæðum.  Hann  vinnur  náið  með  þeim  kennurum  sem
kenna nemendum í hans umsjá, safnar saman upplýsingum og kemur
þeim  áleiðis  innan  skóla  og  til  foreldra  í  þeim  tilgangi  að  gera
foreldrum kleift að taka þátt í ákvörðunum sem varða barn þeirra og
skólastarfið. Umsjónarkennari gegnir lykilhlutverki í farsælu samstarfi
heimila og skóla og er megintengiliður milli skóla og heimila” (bls.
31).

Ofantaldar  kröfur  fléttast  síðan  saman  við  sjálfa  kennsluna,  við  gerð
námsgagna, yfirferð verkefna og gerð námsmats. Það er ljóst að miklar kröfur
eru gerðar um nám og störf kennara. Ábyrgð þeirra er mikil og felur starfið í sér
mun meira en að mennta nemendur samkvæmt bókinni og verklegu námi. 

Streita

Streita er viðbragð við kröfum. Hugtakið nær yfir upplifun og flókin viðbrögð
við atburðum sem við metum sem einhvers konar hættu (Ólafur Þór Ævarsson,
2016).  Samkvæmt  þeim  Lazarus  og  Folkmann  (1984)  er  streita  upplifun
einstaklinga á kröfum sem þeim finnst þeir ekki geta, á skilvirkan hátt, tekist á
við eða sem ógna velferð þeirra. Það eru hugsanir og viðhorf okkar sem valda
streitunni en ekki aðstæðurnar sjálfar (Lazarus og Folkmann, 1984). Viðbrögð
okkar við streitu virðast vera flóknari en áður var talið. Þetta er fjölþætt samspil
milli  heila,  taugakerfisins  og  fjölda  hormónakerfa.  Þetta  samspil  mótar  ekki
einungis viðbrögð heldur líka lífefnafræðilegt jafnvægi og mannleg samskipti.
Rannsóknir sýna einnig áhrif streitu á erfðaefni, hegðun og hugsun (Ólafur Þór
Ævarsson, 2016).

Það var  lífeðlisfræðingurinn  Claude Bernard  sem fyrstur  benti  á  það  árið
1859 hvernig frumur  og vefir  í  fjölfruma lífverum bregðast  við streitu.  Með
rannsóknum sínum lagði Bernard grunninn að því sem Walter Bradford Cannon
nefndi síðar homeostasis (samvægi) árið 1926 (Cannon, 1929a, 1929b, 1939).
Samvægi eru öll þau ferli og sú starfsemi sem miðar að því að viðhalda innra
jafnvægi og samstillingu í líkamanum (Stangor og Walinga, 2014).
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Lífeðlisfræðingurinn  Cannon  var  fyrstur  til  að  nota  hugtakið
flóttaátakasvörun (e. fight-or-flight response) árið 1915 til að lýsa líffræðilegum
ferlum sem ræsast vegna viðbragða dýra við ógn (Cannon, 1929a, 1929b, 1939).
Samkvæmt þeim Stangor og Walinga, (2014) er tilgangur slíkra streituviðbragða
að undirbúa líkamann undir átök eða flótta.

Innkirtlafræðingurinn Dr. Hans Selye, oft nefndur faðir streituhugtaksins, hóf
klínískar rannsóknir á streitu árið 1926. Hann hélt því fram að streituviðbrögð
okkar væru ósjálfráð og skilgreindi streitu sem ósérhæft viðbragð líkamans við
einhvers konar álagi (Selye, 1974).

Streituvaldar

Ef streita er líkamlegt viðbragð við kröfum eða álagi sem trufla líðan okkar þá er
atburðurinn sem veldur  þessum viðbrögðum streituvaldur.  Streituvaldurinn er
orsökin og streituviðbragðið er  afleiðingin.  Þegar fjallað er  um streitu fylgist
þetta tvennt að en nauðsynlegt að greina þarna á milli. Eðli streituvaldsins og
hversu lengi hann varir hefur áhrif á hvernig streitan þróast (Axel F. Sigurðsson,
2013).

Streituvaldar  geta  verið  bæði  minniháttar  daglegir  streituvaldar  sem með
tímanum safnast saman og valda þá miklu álagi eða þeir eru mjög alvarlegir hver
fyrir sig (Elliot og Esidorfer, 1982). Árið 1982 skiptu þeir Elliot og Esidorfer
viðbrögðum við streitu kerfisbundið upp, eftir birtingamyndum streituvaldanna, í
brátt og langvarandi streituástand. Tímabundnir og bráðir streituvaldar eins og til
dæmis atvinnuviðtal er eitthvað sem flestir upplifa um ævina. Annar flokkurinn
eru endurteknir  streituvaldar  yfir  ákveðið tímabil  eins  og erfið  samskipti  við
samstarfsfélaga.  Þriðji  eru  langvarandi  streituvaldar  sem  eru  til  staðar
tímabundið  í  hvert  skipti  eins  og  t.d.  hjónaskilnaður.  Fjórði  eru  langvarandi
stöðugir  streituvaldar  eins  og  mikil  streita  í  starfi.  Fimmti  flokkurinn  eru
langvarandi fjarlægir streituvaldar eins og áföll í æsku sem herja á viðkomandi.
Afleiðingar  langtímastreitu  geta  haft  varanleg  áhrif  og  valdið  ýmsum
heilsufarsvandamálum  og  streitutengdum  sjúkdómum  (Elliot  og  Esidorfer,
1982).

Streituvaldar eru flokkaðir eftir uppruna í innri og ytri streituvalda. Einnig er
greint á milli neikvæðra og jákvæðra streituvalda. Innri streituvaldar koma frá
okkur  sjálfum  eins  og  t.d.  spenningur,  tilhlökkun,  ótti,  kvíði,  reiði,
fullkomnunarþörf,  óraunhæfar  væntingar  og  neikvæðar  hugsanir  (Axel  F.
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Sigurðsson,  2013).  Í  daglegu  tali  er  kallast  þetta  innri  streita  (Ingólfur  S.
Sveinsson,  1998).  Ytri  streituvaldar,  eru  aðstæður  í  umhverfinu  eins  og  t.d.
atburðir tengdir fjölskyldu eða vinum, fjármálum eða vinnu. Þetta getur verið
brúðkaup,  dauði  einhvers,  skilnaður,  álag  eða  áhyggjur  (Axel  F.  Sigurðsson,
2013). Í daglegu tali kallast þetta umhverfisstreita (Ingólfur S. Sveinsson, 1998).

Jákvæðir steituvaldar eru þeir sem við tengjum við eitthvað jákvætt í lífinu.
Dæmi  um  jákvæða  streituvalda  getur  verið  skipulagning  stórrar  veislu  eða
ræðuhöld  við  útskrift.  Viðbrögðin  eru  áþekk  hvort  sem  um  jákvæðan  eða
neikvæðan streituvald er að ræða (Axel F. Sigurðsson, 2013). Streita getur auk
þess verið samansafn af ýmsum langvarandi streituvöldum sem oft safnast upp
og valda okkur þreytu og spennu. Slíkt ástand er erfitt að greina sökum þess að
það læðist aftan að okkur og verður smám saman eðlilegur hluti af líðan okkar
(Ingólfur S. Sveinsson, 1998).

Samkvæmt Lazarus (1993) er hægt að skipta streituvöldum í þrjá flokka eftir
upplifun. Undir fyrsta flokkinn heyrir sú upplifun að um tjón sé að ræða sem
engan veginn er hægt að lagfæra. Annar flokkurinn lýsir upplifun af yfirvofandi
hættu sem er líklegt að muni eiga sér stað og líkur á að við getum ekki spornað
við. Þriðji flokkurinn lýsir einnig yfirvofandi hættu sem er líkleg til að verða að
veruleika.  Ólíkt  flokki  tvö  upplifir  einstaklingurinn  streituvaldinn  hér  sem
áskorun vegna þess að hann telur að með réttum viðbrögðum geti hann spornað
við honum (Lazarus, 1993).

Streituvaldar  eru  metnir  eftir  alvarleika  þeirra  á  þrennan  hátt.  Léttvægir
streituvaldar (e. microstressors) eru daglegt álag. Alvarlegir neikvæðir atburðir
(e. major negative events) eru t.d. dauðsfall. Skelfilegir atburðir (e. catastrophic
events) eru t.d. hryðjuverk (Monroe, 1983).

Ljóst er að streituvaldar geta verið af ýmsum toga og mis alvarlegir. Allir
eiga þeir það þó sameiginlegt að valda okkur einhvers konar streitu.

10



Fræðilegar kenningar um streitu

Hugtakið  streita  er  margslungið,  mikið  rannsakað  og  hefur  fjöldi
kenninga  sprottið  upp úr  þeim rannsóknum.  Í  umfjöllun  Stangors  og
Walinga  (2014)  ræða  höfundar  um  þrískiptingu  streitu  í  áreiti  og
viðbrögð  og  samspil  umhverfis  og  einstaklings.  Þessi  þrískipting  er
gegnumgangandi í nokkrum mikilvægum streitukenningum sem verður
fjallað um hér á eftir.

Áreitislíkanið (e. stimulus based model) lítur á streitu út frá áreiti. Það var
þróað af geðlæknunum Thomas H. Holmes og Richard H. Rahe árið 1967. Þeir
litu  á  streituvalda  sem  atburð  eða  kringumstæður  í  umhverfinu  sem  hefðu
steituvaldandi  áhrif  á  einstaklinginn.  Rökstuðningur  þeirra  var  sá  að  slíkir
atburðir leiði til róttækrar aðlögunar að streituvaldinum og það valdi streitu hjá
einstaklingum. Uppistaðan í kenningum þeirra er að slík aðlögun valdi streitu og
hefur hún sömu áhrif  á alla í  slíkum aðstæðum.  Atburðirnir  geta  bæði verið
neikvæðir  og  jákvæðir.  Dæmi  um  slíka  atburði  eru  hjónaskilnaður,  gifting,
missir maka, veisluhöld eða líkamleg meiðsl (Holmes og Rahe, 1967).

Holmes og Rahe gera greinarmun á eðli streituvalda eftir því hvort þeir valda
langvarandi eða bráðri streitu. Umönnun fatlaðs fjölskyldumeðlims,  fátækt og
vinnuálag eru dæmi um streituvalda sem valda langvarandi streitu. Atburðir eins
og jarðskjálftar eða skyndileg alvarleg veikindi eru dæmi um streituvalda sem
valda bráðri streitu. Eftir því sem streituvöldum fjölgar eða alvarleikastig þeirra
eykst því meiri verður streitan. Bæði langvarandi og bráð streita á sér stað þegar
áreitið er stanslaust og yfir lengri tíma (Holmes og Rahe, 1967).

Viðbragðslíkanið  (e.  respons  based  model)  þróaðist  út  frá  niðurstöðum
rannsókna Selye sem fyrstur manna þróaði kerfisbundna kenningu á streitu út frá
viðbrögðum.  Í  rannsóknum sínum á lífeðlisfræðilegum viðbrögðum við áreiti
gerði Selye tilraunir á dýrum. Hann tók eftir þrennskonar viðbrögðum sem voru
stækkun á nýrnahettum,  rýrnun eitilvefja og blæðandi magasár (Selye,  1950).
Þessi viðbrögð eru í miklu samræmi við það sem síðar átti eftir að kallast HPA
ásinn  (e.  hypothalamic–pituitary–adrenal  axis)  og  verður  farið  betur  í  síðar
(Goldstein og Koping, 2007).

Viðbragðslíkanið byggir á almennum þrepum varnarviðbragða til að takast á
við streituvalda. Þrepin eru þrjú og kallaði Selye (1950) þetta GAS (e. general
adaptation syndrome). Þrepin þrjú eru viðvörun, (alarm), aðlögun (resistance) og
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örmögnun  (exhaustion).  Selye  líkti  fyrsta  þrepinu,  viðvörun,  við
flóttaátakasvörun Cannons og er það upphafsviðbragð sem undirbýr líkamann
undir átök eða flótta (Selye, 1950).

Oft  duga  þessi  fyrstu  viðbrögð  til  að  eyða  streituvaldinum.  Ef
streituvaldurinn er  viðvarandi  tekur  annað stigið við sem er  aðlögun.  Hér  er
líkaminn  að  veita  mótstöðu  gegn  streituvaldinum  til  að  aðlagast  honum.
Líkaminn  reynir  með  auknu  streituhormónaflæði  að  styrkja  viðnámið  gegn
streitunni. Utansemjukerfið, hluti af sjálfvirka taugakerfinu, bregst við til að róa
okkur með það að markmiði  að ná aftur samvægi.  Í  þessu þrepi er  líkaminn
einnig með minni mótstöðu gegn öðrum streituvöldum, skyldu þeir birtast (Fink,
2010; Selye, 1950).

Ef ekki tekst að styrkja viðnámið og fjarlægja streituvaldinn fer viðkomandi
inn í þriðja stigið sem er örmögnun. Hér getur líkaminn ekki lengur varið sig eða
aðlagast  streituvaldinum.  Ónæmiskerfið  veikist  sökum  langtíma  flæðis
streituhormóna sem veldur  því  að líkaminn verður  móttækilegri  fyrir  ýmsum
sýkingum og sjúkdómum. Skaðinn sem verður er oftast óafturkræfur og í verstu
tilfellunum getur streituvaldurinn dregið lífveruna til dauða (Selye, 1950).

Selye setti fram þrjár fullyrðingar í tengslum við GAS. Sú fyrsta er að streita
sé  varnarviðbragð.  Önnur  er  sú  að  streituviðbrögð allra  fylgja  alltaf  þessum
þremur stigum. Þriðja gengur út á að streita sem er viðvarandi eða mikil geti á
endanum leitt til sjúkdóma og jafnvel dauða (Selye, 1950).

Gagnvirknislíkanið (e. transaction based model) er ein þekktasta kenningin
um streitu og eru höfundar hennar þau Lazarus og Folkman (1984). Kenningin
byggir á því að líta á streitu út frá sálfræðilegu sjónarhorni sem er ólíkt þeim
Cannon  og  Selye  sem  einblíndu  á  lífeðlisfræðilegt  sjónarhorn  (Lazarus  og
Folkman, 1984). Þau Lazarus og Folkman (1984) gagnrýndu fyrrnefnd módel og
töldu þau gefa í skyn að manneskjur væru eins og vélar sem gætu ekki hugsað.
Lazarus  og  Folkman  héldu  því  hinsvegar  fram að  manneskjur  gætu  hugsað,
metið og brugðist við út frá því. Hugsun og mat einstaklinga geta haft áhrif á
upplifaða streitu og þannig dregið úr henni eða aukið á hana.

Þetta  líkan  tekur  mið  af  gagnvirkum tengslum einstaklings  við  umhverfi.
Atburður er einungis streituvaldandi ef einstaklingur upplifir hann sem slíkan.
Aðeins  þá  sýnir  hann  streituviðbrögð.  Einstaklingur  upplifir  streitu  þegar
erfiðlega gengur að takast á við þær kröfur sem gerðar eru til hans. Hann finnur
til úrræðaleysis og skynjar ógn. Upplifun á streitu er því í beinu samhengi við
hvort og hvaða úrræði einstaklingur getur gripið til. Vegna þess að oft er mikill
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munur  á  aðgangi  bjargráða  þá er  líka  munur  á  viðbrögðum einstaklinga  við
streituvaldandi aðstæðum (Lazarus og Folkman, 1984).

Samkvæmt  líkani  Lazarus  og  Folkman  (1984)  er  litið  á  streitu  sem
samfelldan  feril.  Í  ferlinu  leggja  einstaklingar  þrennskonar  hugrænt  mat  á
aðstæður til að bregðast við þeim streituvöldum sem þeir lenda í. Fyrsta mat er á
streituvaldinn sjálfan og hversu mikil  eða lítil ógn hann er.  Niðurstaða fyrsta
mats  getur  verið á  þrjá  vegu.  Streituvaldurinn getur  verið ómerkilegur,  hann
getur haft jákvæð áhrif á vellíðan eða hann getur haft neikvæð áhrif á vellíðan.
Sé  niðurstaða  þessa  fyrsta  mats  sú  að  streituvaldurinn  hafi  neikvæð  áhrif  á
vellíðan fer viðkomandi yfir á annað hugræna matið. Það gengur út á að meta
þau bjargráð sem eru í boði. Þriðja stigið er svokallað endurmat. Þar er staðan
endumetin út frá niðurstöðum fyrstu tveggja stigana. Meti einstaklingur sem svo
að streituvaldurinn sé mikil ógn og að lítil sem engin bjargráð séu í boði upplifir
hann mikla streitu (Lazarus og Folkman, 1984).

Jákvæð og neikvæð streita

Árið  1976 kynnir  Selye  fyrstur  manna  hugmyndir  um jákvæða og neikvæða
streitu og ólík viðbrögð við því (Selye, 1974). Rannsóknir hafa sýnt að hófleg
streita  styrki  ónæmiskerfið  (Cunnick,  Kojic  og  Hughes,  1994)  og  hjartað
(Wetsch  o.  fl.,  2009).  Því  er  greint  á  milli  jákvæðrar  og  neikvæðrar  streitu
(Stangor og Walinga, 2014).

Lazarus og Folkman (1984) rannsökuðu einnig þessi hugtök og komust að
því að jákvæðri streitu fylgdu jákvæð hugræn viðbrögð, jákvæðar tilfinningar og
líkamlegt  heilbrigði.  Þetta  getur  verið  sú  líðan  sem við  upplifum þegar  við
tökumst á við nýtt  og spennandi verkefni í vinnunni. Við upplifum verkefnið
hvorki of auðvelt né of erfitt heldur skemmtilega krefjandi (Lazarus og Folkman,
1984).  Samkvæmt  skilgreiningu  þeirra  er  neikvæð  streita  eitthvað  sem  við
tengjum  við  neikvæð  viðbrögð  og  líkamlegt  óheilbrigði.  Neikvæð  streita  er
þegar sálfræðileg viðbrögð okkar við streitu eru neikvæð. Þetta getur verið sú
líðan sem við upplifum ef við völdum ekki starfi okkar í langan tíma. Þetta er
streita sem við getum ekki leyst sjálf þrátt fyrir tilraunir til þess. Þessi tegund
streitu  getur  leitt  til  kvíða,  þunglyndis  og  því  að  við  verðum  fjarlæg  eða
einangrum okkur (Lazarus og Folkman, 1984).

Mun fleiri kenningar eru til um streitu með ólíka nálgun á einkenni hennar en
það verður ekki fjallað um þær hér.
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Einkenni streitu

Til  að  geta  tekist  á  við  streitu  er  nauðsynlegt  að  þekkja  einkenni  hennar.
Einkennum streitu  er  hægt  að  skipta  í  fjóra  flokka  sem eru  lífeðlisfræðileg,
tilfinningaleg,  huglæg  og  einkennum  sem  tengjast  hegðun.  Lífeðlisfræðileg
einkenni eru mörg og í daglegu tali er vísað til þeirra sem líkamlegra einkenna.
Þetta getur meðal annars verið aukinn hjartsláttur, grunn öndun, svitamyndun,
munnþurrkur, stoðkerfisverkir og truflaður svefn. Líkamleg einkenni aukast eftir
því  sem álag  eykst  (Schneiderman,  Ironson  og  Siegel,  2005).  Tilfinningaleg
einkenni geta verið reiði, kvíði, ótti, vonbrigði og pirringur. Viðkomandi getur
snöggreiðst eða brostið í grát af mun minna tilefni en áður og fer jafnvel að efast
um eigið ágæti eða upplifir depurð (Schneiderman o.fl., 2005). 

Huglæg  eða  sálræn  einkenni  einkennast  af  ójafnvægi,  svartsýni  og
neikvæðum hugsunum. Viðkomandi festist í smáatriðum, á erfitt með að einbeita
sér  og  getur  upplifað  minnisleysi.  Einkenni  hegðanabreytinga  snúast  oft  um
breytta  hegðun  eins  og  það  að  einangra  sig,  minnka  hreyfingu,  breyta
svefnmunstri eða forðast samverustundir með sínum nánustu. Aðrar breytingar á
hegðun geta  verið óhófleg neysla  áfengis,  auknar  reykingar  eða notkun lyfja
(Schneiderman o.fl., 2005).

Lífeðlisfræðileg viðbrögð við streitu

Við birtingu streituvalds fara af stað viðbrögð í líkamanum. Líkamleg viðbrögð
eru margvísleg og flókin en ferlið sem fer af stað er svipað hjá öllum. Upphaf
streituferilsins  er  skynjun  streituvaldsins  og  það  hrindir  af  stað  ákveðinni
keðjuverkun sem nefnist  HPA ásinn.  HPA ásinn eða undirstúku-heiladinguls-
nýrnahettu  ásinn.  HPA  ásinn  er  flókið  líffræðilegt  endursvörunarkerfi  sem
kemur mikið við sögu í streitu og flóttaátakasvöruninni (Goldstein og Koping,
2007).

Ferlið  hefst  í  undirstúku  heilans  með  seytingu  hormónsins  CRH
(Corticotropin-releasing  hormone)  og  ræsir  með  því  sympatíska  taugakerfið.
CRH  binst  viðtökum  í  heiladingli  sem  byrjar  að  seyta  hormóninu  ACTH
(Adrenocorticotropic  hormone)  út  í  blóðrásina.  ACTH berst  til  nýrnahettna í
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gegnum blóðrás.  Þær  seyta  hormónunum  kortisól  og  adrenalíni  auk  annarra
hormóna. Við það ræsist flóttaátakasvörunin (Harvard Health Publishing, 2018).

Önnur  líkamleg  viðbrögð  í  þessu  ferli  eru  aukinn  hjartsláttur,  hækkun
blóðþrýstings  og  blóðsykurs,  örari  öndun,  seinkun  meltingar  og  slökun  á
þvagblöðru (Stangor og Walinga, 2014). Streituferlinu lýkur þegar kortisól fer
að berast aftur til undirstúkunnar og heiladingulsins sem orsakar að HPA ásinn
óvirkjast.  Fyrir  líkamann  þýðir  þetta  að  búið  sé  að  eyða  streituvaldinum.
Ósjálfráða  taugakerfið,  æðakerfið,  meltingarkerfið,  ónæmiskerfið  ásamt  HPA
ásnum vinna að því markmiði að koma jafnvægi (e. allostasis) á líkamann við
streitu (Harvard Health Publishing, 2018).

Á meðan  streituvaldurinn  ógnar  okkur  er  HPA ásinn  virkur.  Langvarandi
áhrif  þess  að  halda  HPA  ásnum  virkum  leiðir  til  streitutengdra
heilsufarsvandamála.  Viðvarandi  flæði  adrenalíns  og  kortisóls  getur  eyðilagt
æðar (bláæðar og slagæðar) vegna bólgumyndunar og aukið blóðþrýsting. Það
ýtir undir líkur á hjartaáfalli og heilablóðfalli. Hækkandi kortisól heldur áfram
að  endurnýja  orkubúskapinn  sem  tæmist  jafn  óðum.  Það  veldur  aukinni
matarlyst  og stuðlar í  beinu framhaldi  að aukningu á fituvef sem á endanum
getur  valdið  þyngdaraukningu.  Við  langvarandi  streitu  brenglast  starfsemi  í
heilastöðvum HPA ássins  sem orsakar  bælt  ónæmiskerfi  og  þar  með  aukna
sýkingarhættu (Harvard health publishing, 2018).

Rannsóknir á streitu

Streita og fylgifiskar hennar hafa verið rannsóknarefni  margra í  gegnum árin
Safngreiningar  (e.  meta-analysis)  frá  árunum  2008-2013  sýna  að  streita  á
fullorðinsárum geti  haft  einhver  áhrif  á  hjarta  og  æðasjúkdóma  á  heilbrigða
einstaklinga.  Þannig sýna rannsóknir  að heilbrigðir  einstaklingar  sem starfa  í
streituvaldandi umhverfi eða upplifa streitu í einkalífinu eru 1,1 sinnum til 1,6
sinnum líklegri til að þróa með sér kransæðasjúkdóma eða heilablóðfall. Fyrir
einstaklinga með undirliggjandi áhættuþætti eins og til dæmis háþrýsting, hátt
kólesteról, sykursýki, reykingar eða ofþyngd eru líkurnar hærri á þróun hjarta-
og æðasjukdóma. Greining á fyrrnefndum safngögnum í tengslum við eftirfylgni
á 603.838 einstaklingum sýndi fylgni á milli streitu og hjarta- og æðasjúkdóma,
sykursýki  og  andlegrar  heilsu.  Engin  tengsl  fundust  á  milli  streitu  og
krabbameins (Kivimäki o.fl., 2018).
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Hluti af þessari safngreiningu var rannsókn þar sem notast var við  gögn úr
sjö  stórum  Evrópskum  rannsóknum  frá  Finnlandi,  Frakklandi,  Svíþjóð  og
Bretlandi sem náðu til 102.633 einstaklinga. Hún sýndi fylgni á milli dánartíðni
karlmanna með undirliggjandi hjarta- og æðasjúkdóma og starfstengdrar streitu.
Munur á dánartíðni var meiri milli reykingamanna og reyklausra en á milli þeirra
sem upplifðu starfstengda streitu og þeirra sem ekki  upplifðu hana.  Ekki  var
munur á dánartíðni kvenna og karla án undirliggjandi hjarta- og æðasjúkdóma
nema að litlu leyti  þegar kom að mælingum á ójafnvægi milli  framlegðar og
umbunar í starfi (Kivimäki o.fl., 2018).

Streituvaldar  í  starfi  valda  starfstengdri  streitu.  Samkvæmt  World  Health
Organization  (WHO)  er  starfstengd  streita  viðbragð  starfsmanns  við  kröfum
og/eða  álagi  í  starfi  sem samsvarar  hvorki  hæfileikum né  þekkingu hans  og
reynir í kjölfarið á getu viðkomandi til að finna úrræði og útfærslu til að bregðast
við henni (WHO, e.d.).

Í  samkomulagi  er  varðar  starfstengda  streitu  frá  Evrópusamtökum
verkalýðsfélaga frá  2004 er  starfstengd streita  skilgreind sem ástand samfara
líkamlegum, sálfræðilegum eða félagslegum óþægindum eða skerðingu. Streita
er ekki sjúkdómur en sé hún viðvarandi getur hún haft áhrif á árangur í starfi og
valdið  slæmri  heilsu.  Öll  streita  sem hlýst  í  tengslum við  störf  heyra  undir
starfstengda streitu. Starfstengd streita getur orsakast af mismunandi þáttum eins
og  starfsánægju,  skipulagi  starfsins,  starfsumhverfi,  lélegum  samskiptum
(European Social Partners, 2004).

Þekktir starfstengdir streituvaldar eru til dæmis mikil ábyrgð, tímapressa, of
mörg  eða  of  flókin  verkefni  og  óviðráðanleg  krafa  um þekkingu eða  leikni.
Þekktir  streituvaldar  sem  tengjast  starfsumhverfi  eru  streita  sem  tengist
samskiptum  (samskiptastreita)  og  hraðar  tækniframfarir  sem  valda  álagi  á
starfsfólk (tæknistreita) (Ólafur Þór Ævarsson, 2018).

Starfstengd  streita  magnast  þegar  starfsmaður  upplifir  lítinn  sem  engan
stuðning  frá  yfirmönnum  og  samstarfsmönnum.  Starfsmaður  upplifir
úrræðaleysi,  þörfum  hans  er  ekki  mætt  og  hann  hefur  lítið  vald  yfir  sjálfu
verkferlinu (Fink, 2010).

Starfstengd streita á Íslandi

Talið er að allt að einn af hverjum fjórum útivinnandi einstaklingum finni fyrir
streitu  í  starfi.  Ekki  er  til  nægilega  mikið  af  ítarlegum stórum rannsóknum
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tengdum  streitu  frá  Íslandi.  Rannsóknir  finnast  á  streitu  frá  öðrum
Norðurlöndum  og  Norður-Evrópu  og  sýna  niðurstöður  þeirra  að  starfstengd
streita veldur vanlíðan og heilsubresti (Ólafur Þór Ævarsson, 2016).

Að  auki  hefur  streita  áhrif  á  fyrirtæki,  almannatryggingakerfið  og
heilbrigðiskerfið.  Sökum  skorts  á  íslenskum  rannsóknum  höfum  við  ekki
nægilega  góða  heildarmynd  af  ástandinu  hér  á  landi.  Þó  eru  til  íslenskar
rannsóknir sem tiltaka ákveðna starfstétt eða ákveðin hóp (Ólafur Þór Ævarsson,
2018).

Árin  2013 og  2018 kannaði  VR í  samstarfi  við  Gallup,  í  gegnum árlega
launakönnun,  streitu  og álag félagsmanna.  Í  launakönnunninni  frá  2018,  sem
skilaði um 80000 svörum, sögðust 11% þátttakenda oft finna fyrir streitu (2013
voru  það  8%),  25% sögðust  vera  of  þreyttir  eftir  vinnu til  að  gera  nokkurn
skapaðan hlut (2013 voru það 18%). Í sömu könnun sögðust 20% finna fyrir
einu eða tveimur álagseinkennum, 13% fundu fyrir þremur til fimm einkennum
og 7% sex til átta einkennum. Einkennin sem um ræðir voru mikil  þreyta án
sýnilegrar ástæðu, svefnleysi, einbeitingarskortur, erfiðleikar með að koma sér
að  verki,  minnisleysi,  pirringur,  að  vera  taugaóstyrk/ur  og  þungar  áhyggjur.
Nokkur munur var á kynjum og fundu konur meira fyrir streitu, þreytu og álagi
en karlar (Gallup, 2018).

Afleiðingar streitu fyrir kennara

Kennarar eru ein þeirra stétta sem starfa í streitumiklu umhverfi sem hefur áhrif
á líðan þeirra. Hluti þeirra finnur fyrir mikilli þreytu í upphafi nýs dags, miklum
pirringi eða tilfinningalegu þroti vegna starfsins. Sumir íhuga jafnvel að hætta
kennslu  vegna  streituvaldandi  aðstæðna  (Snæfríður  Dröfn  Björgvinsdóttir  og
Anna-Lind Pétursdóttir, 2014).

Niðurstöður rannsókna á streitu kennara sýna að hún kemur niður á starfinu.
Birtingamyndir  þess  geta  verið  aukin  fjarvera,  aukið  brottfall  og  lítil
starfsánægja. Í rannsókn Gallup (2014) á kennurum sem nær yfir fjóra áratugi í
bandarísku menntakerfi  kom í  ljós  að ein helsta ástæða á brottfalli  ungra og
efnilegra  kennara,  fyrstu  tvö  ár  starfsferils,  voru  vandamál  í  tengslum  við
stjórnendur. Þar kom fram að rúmlega þriðjungur þeirra kennara sem höfðu hætt
nefndu  stjórnendur  sem  aðal  ástæðu  brotthvarfs.  Þátttakendur  þessara
rannsóknar sögðu að hrós og viðurkenning frá stjórnendum fyrir vel unnin störf
hefðu mestu áhrifin á starfsánægju þeirra. Annað sem þeir nefndu í tenglsum við
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starfsánægju var að einhver gæfi sig á tal við þá um framvindu í starfi og að
mark væri tekið á skoðunum þeirra. Að auki gætu góðir stjórnendur haft óbein
jákvæð  áhrif  á  velgengni  nemenda  með  því  að  skapa  kennurum  góðar
starfsaðstæður.  Slíkar  starfsaðstæður  væru  hvetjandi  bæði  fyrir  áhuga  og
framleiðni  kennara  og  í  kjölfarið  skapast  aðstæður  sem ýta  undir  velgengni
nemenda. Í þessari rannsókn fundu 46% af kennurum í Bandaríkjunum daglega
fyrir mikilli streitu í starfi. Um 13% aðspurðra kennara voru mjög óánægðir í
vinnunni. Þó að það sé ekki stór hluti geta þessi 13% átt þátt í því að tala starfið
niður, draga úr eldmóði  annarra kennara og draga úr námsánægju og árangri
nemenda (Gallup, 2014). 

Að auki getur streita kennara bitnað á kennslu þar sem geta þeirra til að leysa
vandamál  í  skólastofunni  minnkar.  Þeir  skila  verkefnum seint  og illa  og  eru
óskipulagðir.  Slíkir  kennarar  einangra sig á  vinnustað og verulega  dregur  úr
samskiptum þeirra við samstarfsfélaga. Þeir eru uppgefnir í lok dags, einangra
sig frá fjölskyldu og vinum og hætta þátttöku í félagslífi  (Cancio o.fl.,  2018;
Jeyaraj, 2013). Ennfremur hafa Betoret og Artiga (2010) sýnt fram á í rannsókn
á streitu,  bjargráðum og kulnun á  meðal  388 kennara að grunnskólakennarar
mældust með meiri streitueinkenni en kennarar á framhaldsskólastigi. Einnig að
kvenskyns  kennarar  höfðu  meiri  streitueinkenni  en  karlkyns  og  lægri
persónulegan árangur í starfi en karlmennirnir. 
Algengustu streituvöldum kennara hefur verið skipt í fjóra flokka:

1. Skipulag skólans:

Lélegir stjórnunarhættir

Takmörkuð eða slæm samskipti

Takmörkuð eða slæm samvinna

Léleg starfsskilyrði

Lítið vald á eigin starfi

Fagmennska kennarans er ekki virt

2. Kröfur í starfi

Of mikið efni á námsáætlun nemenda

Vinnuálag sem sér ekki fyrir endann á

Stórir bekkir

Agavandamál nemenda
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Slæm samskipti við forráðamenn

Vonbrigði með kennarastarfið

3. Stuðningur og sjálfstæði kennara

Lítill stuðningur frá samstarfsfélögum

Lítill stuðningur frá stjórnendum

Lítið traust milli kennara og stjórnenda

Lítið traust milli kennara

Lítil áhrif á eigið starf

Ekki hlustað á skoðanir eða tillögur kennara

4. Aðgengi og notkun persónulegra bjargráða

Félagsleg staða kennarans

Fá úrræði til að takast á við streitu

Fá úrræði til að takast á við bekkjarstjórnun

Lág tilfinningaleg og félagsleg hæfni

Lítill undirbúningur undir aðstæður sem valda streitu

(Gallup, 2014; Greenberg o.fl., 2016; Jeyaraj, 2013).

Bjargráð

Bjargráð eru hæfileiki einstaklings til að aðlagast eða forðast streituvalda. Þau
eru ferill vitsmunalegra og hegðunarlegra tilrauna einstaklings til að hafa stjórn
á, umbera, draga úr eða forðast innri og ytri streituvalda og árekstra sem af þeim
leiða.  Um leið og viðkomandi  skynjar  þessar kröfur byrjar  hann að vinna úr
þeim með notkun bjargráða til að vega upp á móti  því sem ógnar hans eigin
bolmagni. Notkun bargráða er flókið samspil tilfinninga og mati á aðstæðum og
hafa þættirnir áhrif hvor á annan í úrvinnsluferlinu (Folkman og Lazarus, 1988).

Samkvæmt  Lazarus  (1993)  á  sér  strax  stað  ákveðið  mat  (e.  appraisal)  á
aðstæðum eftir  birtingu streituvalds  og  áður  en  einstaklingur  sýnir  viðbrögð.
Matið skiptist  í  frummat  (e.  primary appraisals)  og seinna mat  (e.  secondary
appraisals).  Frummatið  er  annað  hvort  jákvætt  eða  neikvætt  eftir  því  hvaða
merking er lögð í streituvaldinn. Jákvætt mat veldur jákvæðum tilfinningum en
neikvætt mat verður þegar aðstæður eru metnar ógnandi eða hættulegar andlega

19



eða líkamlega (Lazarus, 1993). Seinna matið er byggt á því fyrra og snýst um val
á viðbrögðum einstaklingsins, hann grípur þá til þeirra bjargráða sem hann kýs
að nota (Lazarus,  1993;  Lazarus og Folkman, 1984).  Í flóknum aðstæðum er
mikilvægt að reiða sig á fleiri en eitt bjargráð ef mögulegt er (Folkman, Lazarus,
Dunkel-Schetter, DeLongis og Gruen, 1986).

Ýmislegt getur haft áhrif á það hvernig við bregðumst við streitu. Sem dæmi
má  nefna  andlega  og  líkamlega  heilsu,  ábyrgðarkennd,  fjárhag,  bakgrunn,
félagslega færni og félagslegan stuðning (Lazarus og Folkman, 1984). Stoeber
og Rennert, (2008) greina á milli tveggja aðal viðbragða við streituvaldi: virk
viðbrögð og fælni  viðbrögð.  Meti einstaklingar streituvald sem áskorun velur
hann bjargráð sem einkennast af virkum viðbrögðum. Virk viðbrögð eru líklegri
til að leysa vandamál og ýta undir ánægju í starfi. Í virkum viðbrögðum reynir
fólk að hafa áhrif á streituvaldinn eða sjálfan sig. Í fælniviðbrögðum afneitar
fólk streituvaldinum eða forðast hann.

Hafi einstaklingur góða samskiptahæfileika aukast líkur hans á að geta nýtt
sér  bjargráð á jákvæðan máta.  Þá er  átt  við að einstaklingur eigi  árangursrík
samskipti við aðra og hegði sér á þann hátt að það sé samfélagslega viðurkennt.
Búi  viðkomandi  yfir  þessum  hæfileika  aukast  líkur  hans  á  að  nýta  sér
félagslegan  stuðning  og  það  ýtir  undir  árangursríkt  samstaf  við  aðra.  Þetta
auðveldar honum að leysa úr sínum vandamálum (Lazarus og Folkman, 1984).

Folkman og meðhöfundar  hans (1986) hafa flokkað bjargráð í  átta flokka
eftir því hvaða leið er valin til að mæta streituvaldinum: a) aðstæðum mætt (e.
confrontive coping), reynt að takast á við vandamálið; b) leitað eftir félagslegum
stuðningi (e. seeking social support), leitast við leysa vandamálið með aðstoð
umhverfis;  c)  sjálfsstjórn  (e.  self-control),  reynt  að  hafa  stjórn  á  eigin
tilfinningum  og  fela  vandann  fyrir  öðrum;  d)  axla  ábyrgð  (e.  accepting
responsibility),  viðurkenna sinn hlut vandamálsins og gera tilraun til  að bæta
fyrir hann; e) nýting lausnamiðaðra aðferða (e. planful problem-solving), finna
úthugsaðar leiðir til að bæta aðstæður og framfylgja þeim; f) að draga sig í hlé
(e. distancing), ýta frá sér vandamálinu með því að hætta að hugsa um það og
ýta  bæði  hugsunum og tilfinningum tengdum aðstæðum frá  sér  og  reyna  að
gleyma þeim; g) endurmat aðstæðna er jákvætt (e. positive reappraisal), jákvæð
merking er sköpuð úr aðstæðum og athyglin beinist að persónulegum þroska eða
reynslu; h) forðast eða flýja aðstæður (e. escape-avoidance), ekki reynt að leysa
vandamálið heldur vonast til að það hverfi með tímanum (Folkman o. fl., 1986).

20



Bjargráð eru annað hvort vandamálamiðuð (e. problem-focused coping) eða
tilfinningalega  miðuð  (e.  emotionally-focused  coping).  Vandamálamiðuð
bjargráð  reyna  að  draga  úr  streituvaldinum eða  fjölga  úrræðum með  því  að
breyta  aðstæðunum  sem  valda  streitunni.  Tilfinningalega  miðuðu  bjargráðin
reyna að draga úr þeirri streitu sem kemur upp. Annað hvort með ákveðnu atferli
eða  hegðun  (e.  behavioural  coping)  eða  hugrænum  aðferðum  (e.  cognitive
coping). Atferlis bjargráð breyta ekki aðstæðunum sjálfum heldur því hvernig
við bregðumst við þeim. Hugrænu bjargráðin krefjast þess að við breytum sýn
okkar  á  þessar  aðstæður  t.d.  með  jákvæðri  hugsun.  Samkvæmt  Folkman  og
félögum (1986) leysir fólk flest allar streituvaldandi aðstæður með því að beita
annað  hvort  vandamálamiðuðum  eða  tilfinningalega  miðuðum  bjargráðum
(Folkman o.fl., 1986). 

Nýting  bjargráða  getur  haft  jákvæð  áhrif  á  einstaklinga  í  streituvaldandi
aðstæðum. Það getur bætt geðheilbrigði og dregið úr eða eytt  streituvaldinum
(Lazarus, 1993). Ennfremur hafa Lazarus og Folkmann haldið því fram að þeir
einstaklingar sem hafa aðgang að mjög góðum bjargráðum upplifi ekki aðstæður
sem ógn heldur frekar sem krefjandi  viðfangsefni  og leysa því vandamálin á
jákvæðan  hátt.  Þeir  nýta  sér  árangursríkar  leiðir  sem  bjargráð  (Lazarus  og
Folkmann,1987).

Rannsóknir á bjargráðum

Flestar rannsóknir á streitu einblína á kortlagningu streituvalda í stað þess að
kortleggja  árangursrík  bjargráð  (Cancio  o.fl.,  2018).  Árangur  áhrifaríkra
bjargráða hjá kennurum hefur áhrif á heilsu þeirra, velgengni og skuldbindingu
til starfsins. Rannsókn Betoret (2006) sýnir að minni líkur eru á kulnun meðal
kennara sem hafa aðgang að árangursríkum bjargráðum.

Rannsókn á bjargráðum 211 sérkennara (Cancio o.fl., 2018) sýndi að flestir
gripu  til  bjargráða  sem  hjálpuðu  þeim að  aðlagast  þeirri  streitu  sem  fylgdi
starfinu.  Vinsælustu bjargráðin voru  að  hlusta  á  tónlist  og  nýta  sér  stuðning
fjölskyldu  og  vina.  Eina  bjargráðið  sem  marktækt  dró  úr  streitu  var  dans.
Bjargráð sem juku streitu voru að borða, notkun lyfseðilsskyldra lyfja, eiturlyfja
og áfengis (Cancio o.fl., 2018).
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Trú á eigin getu

Sálfræðingurinn  Alfred  Bandura  (1977)  skilgreindi  trú  á  eigin  getu  (e.  self-
efficacy)  á þann veg að einstaklingur trúir  því sjálfur að hann geti  náð settu
marki. Þetta er grundvöllur þess að einstaklingar geti gert breytingar. Hugtakið
er  hluti  af  félagslegri  vitsmunalegri  kenningu  (e.  social  cognitive  theory)
Bandura vísar í trú einstaklinga á eigin getu til að yfirvinna erfiðar aðstæður og
hindranir  með  þá  trú  að  sú  geta  skili  þeim góðum árangri  (Bandura  1977a,
1997b). Bandura (1986) skilgreinir trú á eigin getu sem mat einstaklinga á eigin
færni til að geta skipulagt og framkvæmt röð aðgerða sem þykja nauðsynlegar til
að framkvæma ákveðin verkefni.

Samkvæmt  kenningum Bandura eru það einkum þrír  þættir  sem geta  haft
áhrif á trú á eigin getu. Þeir eru fyrri reynsla, að geta samsvarað sig við aðra og
sannfæring frá öðrum. Sá þáttur sem vegur þyngst í þessari trú er fyrri reynsla.
Samkvæmt Bandura (2004) er sambandið á milli trúar á eigin getu og hvatningar
sterkt. Þannig getur sannfæring frá öðrum eins og hrós og hvatning haft jákvæð
áhrif á trú á eigin getu (Bandura, 2004).

Trú á eigin getu hefur ekki  bara áhrif  á hegðun einstaklinga með beinum
hætti  heldur  hefur  hún  áhrif  á  aðra  þætti  þeirra  eins  og  markmiðasetningu,
metnað, væntingar og tækifæri í lífinu (Bandura, 1997b). Hún hefur áhrif á það
hvort einstaklingar taki ákvarðanir á óskipulegan eða skipulagðan hátt. Eða sjái
hlutina fyrir sér á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Að auki hefur trú á eigin getu
áhrif  á  það  hvernig  einstaklingar  bregðast  við,  skuldbinda  sig  og  hve  mikla
vinnu þeir leggja í þær áskoranir og markmið sem þeir hafa sett sér. Trú á eigin
getur hefur einnig áhrif á metnað þeirra varðandi ásættanlega útkomu, úthald til
að sigrast á hindrunum og áskorunum og hver upplifun þeirra er af streitu og
notkun bjargráða í umhverfi sem gerir miklar kröfur (Bandura, 2006).

Rannsóknir á trú á eigin getu

Rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæða fylgni milli trúar á eigin getu og upplifun
á starfstengdri streitu hjá kennurum. Að auki hafa þær sýnt að sterk trú á eigin
getu hjá kennurum leiðir af sér minni kulnun og dragi úr því að kenpnarar kjósi
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að hætta kennslu (Gilbert, Adesope og Schroeder, 2014; Klassen og Chiu, 2010,
2011; Klassen et al., 2013; Skaalvik og SNámskeiðið er ekki opið nemendum
kaalvik, 2007, 2010). Þannig sýndi rannsókn Klassen og Chiu (2011) fram á að
kennarar sem höfðu trú á eigin getu upplifðu minni streitu varðandi bekkjastjórn
og meiri  starfsánægju en þeir sem mældust lágir í trú á eigin getu. Rannsókn
Klassen og meðhöfunda (2013) á 1.187 kennurum frá Kanada, Englandi, Hong
Kong  og  Tælandi  leiddi  í  ljós  að  trú  á  eigin  getu  hafði  áhrif  á  upplifun
starfstengdrar streitu á kennara. Þannig getur trú á eigin getu dregið úr upplifaðri
streitu vegna nemenda og vinnuálagi. Þetta rímar við kenningar Bandura þar sem
einstaklingar sem hafa góða trú á eigin getu eiga auðveldara með að skipuleggja
og leysa þau verkefni sem fyrir þeim verða og geta þannig dregið úr þeirri streitu
sem fylgir því að finnast maður ekki ráða við starfið.

Kulnun

Maslach,  Schaufeli  og  Leiter  (2001)  skilgreina  kulnun  sem  viðbragð  við
langvarandi  tilfinninga-  og  félagslegum  streituvöldum  á  vinnustað.  Fyrstu
einkenni kulnunar eru breytt starfsorka, minnkun afkasta og að lokum örmögnun
(Schaufeli, Leiter og Maslach, 2009). Þeir sem upplifa starfsánægju eru ólíklegri
til að upplifa kulnun. Þannig geta þættir á við góð afköst og áhrif starfsmanns í
starfi  auk  góðra  samskipta  á  vinnustað  dregið  verulega  úr  líkum  á  kulnun.
Hvatning á vinnustað hefur áhrif á starfsánægu og virðist áhrifaríkasta leiðin til
að draga úr kulnun (Maslach o.fl., 2001).

Það var  sálfræðingurinn  Herbert  Freudenberger  (1974)  sem fyrstur  notaði
hugtakið  burnout  (kulnun).  Hugtakið  notaði  hann til  að  lýsa  þeim neikvæðu
sálrænu  einkennum  sem  þróuðust  meðal  samstarfsfélaga  hans  sem  upplifðu
starfstengda  streitu  í  langan  tíma.  Hann  lýsti  ástandinu  á  þann  hátt  að
viðkomandi finndi fyrir mikilli líkamlegri þreytu, verði tilfinningalega örmagna
og  skorti  hvata.  Samkvæmt  Freudenberger  (1974)  eru  líkamleg  einkenni
kulnunar þreyta, höfuðverkur, meltingartruflanir, svefnleysi og mæði. Skapgerð
einkennist  af  gremju,  reiði,  tortryggni,  hroka  og  miklu  sjálfsöryggi.  Neysla
róandi lyfja og svefnlyfja eykst og einkenni þunglyndis gerir vart við sig. Að
auki benti Freudenberger á sérstök persónueinkenni þeirra sem ættu hvað mest á
hættu við að lenda í kulnun. Það væru þeir sem helga sig eða skuldbindast starfi
sínu hvað mest. Freudenberger lagði einnig til lausnir á þessu vandamáli. Þær
beindust í ríkari mæli að vinnustaðnum því Freudenberger taldi kulnun fremur
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tengjast starfsumhverfinu en einstaklingnum sjálfum. Þær lausnir sem hann lagði
til var stytting á vinnutíma, fjölbreytt verkaskipting, betra eftirlit og starfsþjálfun
(Freudenberger, 1974).

Félagssálfræðingurinn  Christina  Maslach  telst  einnig  til  frumkvöðla  þegar
kemur að rannsóknum á kulnun. Hún og samstarfsfélagar hennar framkvæmdu
fjölda rannsókna í tengslum við kulnun seint á áttunda áratugnum og byrjun þess
níunda  síðustu  aldar.  Maslach  og  Susan  E.  Jackson  eru  upphafsmenn  The
Maslach Burnout Inventory (MBI) sem er mælitæki í formi spurningalista sem
mælir starfstengda kulnun hjá einstaklingum (Maslach og Jackson, 1981). Þær
skilgreindu kulnun sem afleiðingu þess að vera útsettur fyrir langvarandi streitu.
Niðurstöður rannsókna þeirra bentu til þess að orsök kulnunar væri að finna í
ómeðhöndlaðri langvarandi streitu á vinnustað. Samkvæmt Maslach og Jackson
voru  einkenni  kulnunar  örmögnun  og  bölsýni  vegna  ójafnvægis  milli
starfstengdra krafna og getu starfsmanns (Maslach og Jackson, 1981).

Rannsóknir  Maslach  og  félaga  einskorðuðust  fyrst  og  fremst  við  þær
starfsgreinar  sem  krefjast  mikilla  mannlegra  samskipta  eins  og  t.d.
félagsráðgjafa, kennara, hjúkrunarfræðinga, lækna og tannlækna (Maslach o.fl,
2001). Seinni tíma rannsóknir hafa þó sýnt fram á að kulnun væri einnig að finna
í öðrum starfsgreinum og lýsti sér í grunninn eins allstaðar (Schaufeli og Taris,
2005).

Engin ein skilgreining er til á kulnun og eru viðhorf til hennar misjöfn eftir
löndum  og  eins  milli  klínískra-  og  vinnusálfræðinga  (Stavroula  og  Aditya,
2010). Þrátt fyrir að menn hafi ekki komið sér saman um eina skilgreiningu á
kulnun þá er ákveðinn samhljómur í því hvað þykir orsaka og einkenna kulnun.

Montero-Martin,  García-Campayo,  Mosquera  og  del  Hoyoet  (2009)  lýsa
kulnun  sem  sálfræðilegu  heilkenni  sem  verður  til  hjá  einstaklingi  vegna
langvarandi starfstengdrar streitu eftir að hann hefur reynt að aðlagast eða verja
sig gegn henni. Kulnun má einnig útskýra á þann hátt að einstaklingur upplifir
mikið  ósamræmi  milli  sinnar  eigin  getu  og  umbunar  frá  vinnustaðnum
(Montero-Martín o.fl., 2009).

Maslach  og  félagar  (2001)  segja  kulnun  vera  viðbragð  við  langvarandi
tilfinninga- og félagslegum streituvöldum á vinnustað. Samkvæmt þeim hefur
kulnun þrjár birtingamyndir  tilfinningaleg örmögnun,  hlutgerving og dvínandi
persónulegur árangur. Tilfinningaleg örmögnun lýsir sér í því að einstaklingur
upplifir óeðlilega og hamlandi þreytu. Hann er úthaldslítill, orkulaus og komin í
þrot  tilfinningalega.  Honum  finnst  hann  ekki  fær  um  að  gefa  neitt  af  sér
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tilfinningalega. Hann er drenaður af líkamlegum og andlegum styrk og skortir
oft frumkvæði. Það er komin bæði andleg og vitsmunaleg fjarlægð við starfið. Í
frítíma  sínum dregur  hann sig í  hlé  og einangrar  sig  félagslega.  Hlutgerving
endurspeglast í  því að einstaklingur fjarlægir sig frá því sem tengist  starfinu.
Hann  þróar  jafnvel  með  sér  fjandsamlegt  og  neikvætt  viðhorf  gagnvart
samstarfsfélögum og vinnu. Hann upplifir pirring og skort á samúð og nærgætni.
Hann verður tortryggin á einlægni og heiðarleika annarra. Hlutgerving kemur oft
í  kjölfar  tilfinningalegrar  örmögnunar.  Þegar  einstaklingur  upplifir  dvínandi
persónulegan árangur finnst honum hann ekki geta sinnt verkefnum sem tengjast
starfinu og leggur neikvætt mat á eigin getu. Honum finnst hann einskis nýtur og
á  í  erfiðleikum  með  að  leysa  vandamál.  Viðkomandi  upplifir  lágt  sjálfsmat
vegna þess að hann missir trú á sjálfum sér (Maslach o.fl, 2001).

Kulnun hefur verið skilgreind út frá þremur persónugerðum til að auðvelda
val  á  inngripi.  Þær  eru  hinn  ofsafengni,  þann  sem  skortir  áskorun  og  hinn
útslitni.  Hinn ofsafengni  leggur  sig  allan fram þar til  hann örmagnast.  Hann
vegur velþóknun eða árangur upp á móti streitunni sem starfið veldur. Þann sem
skortir áskorun upplifir starfið ekki nægilega krefjandi. Hann skortir starfshvata
og  starfsánægju.  Þriðja  persónugerðin  er  hinn  útslitni  sem  gefst  upp  þegar
streitan verður of mikil eða umbunin of lítil (Montero-Marín o.fl., 2009).

Áhrifaþættir kulnunar

Starfstengd  streita  er  hugtak  sem  nær  yfir  ákveðið  ferli  sem  einkennist  af
aðlögun og er endastöð þess ferlis kulnun. Flestir sem upplifa starfstengda streitu
upplifa  aldrei  kulnun.  Kulnun orsakast  af  langvarandi  starfstengdri  streitu  og
einkennist  af  neikvæðri  hegðun  og  viðmóti  gegn  starfinu,  starfsfélögum  og
vinnustað.  Þessi  einkenni  eiga  þó  ekki  alltaf  við  um  starfstengda  streitu
(Schaufeli og Buunk 2003).

Tengsl kulnunar við þunglyndi

Síðan rannsóknir Freudenberger (1974) hófust hefur gengið erfiðlega að greina
algerlega á milli kulnunar og þunglyndis. Freudenberger (1974) lýsti einkennum
kulnunar meðal annars sem þunglyndiseinkennum.

Í  grein  Schonfeld,  Bianchi  og  Palazz  (2018)  er  fjallað  um þau  einkenni
kulnunar  sem svipa  til  þunglyndis  og  erfiðleika  með  að  greina  þar  á  milli.
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Kulnunarferlið getur endurspeglað hefðbundna þróun þunglyndis. Tilfinningaleg
örmögnun er eitt aðal einkenni kulnunar og svipar einkennum þess til blöndu af
geðlægð  og  orkuleysis  sem  eru  oft  einkenni  þunglyndis.  Þunglyndi  er
sjúkdómur, sem eingöngu er greindur sem slíkur af geðlæknum, og oft er hægt
að  halda  honum  niðri  með  lyfjagjöf.  Kulnun  er  ekki  sjúkdómur  heldur
samansafn  einkenna.  Þunglyndi  er  óháð  aðstæðum  en  kulnun  þróast  í
starfsaðstæðum  vegna  streituvaldandi  aðstæðna.  Saga  um  þunglyndi  getur  í
sumum tilfellum haft  forspárgildi  fyrir  kulnun.  Einstaklingar með kulnun eru
ekki alltaf þunglyndir en kulnun getur aukið líkurnar á þunglyndi  (Schonfeld,
o.fl., 2018).

Vegna þessara líkinda ráðleggja Stavroula og Aditya (2010) að notast sé við
viðurkennd matstæki fyrir þunglyndi samhliða rannsóknum á kulnun til að koma
í veg fyrir að þunglyndi sé ekki ranglega greint sem kulnun.

Aðrir áhrifaþættir á kulnun

Hlutverkaárekstrar, óskýr hlutverk einstaklinga, (Kirk-Brown og Wallace, 2004)
sjálfstæði í starfi, starfsauðkenni, starfsgrein (Adebayo og Ezeanya, 2010) lengd
vinnutíma,  vinnuálag  (te  Brake,  Bloemendal  og  Hoogstraten,  2003),  kyn  og
ójafnvægi  milli  heimilis  og vinnu eru allt  atriði  sem geta  haft  áhrif  á þróun
kulnunar (Dyrbye o.fl., 2011).

Viðbrögð  fólks  við  aðstæðum  eru  persónubundnar  og  geta  ákveðin
persónueinkenni og félagslegur stuðningur haft áhrif á þróun kulnunar (Maslach
o.fl., 2001; Rafii, Oskouie og Nikravesh, 2004).

Starfsmenn með mikla menntun og þeir sem gera miklar væntingar til sjálfs
síns  og  starfsins  eiga  á  hættu  að  leggja  sig  of  mikið  fram  eða  verða  fyrir
vonbrigðum.  Slíkt  getur leitt  til  örmögnunar,  neikvæðs viðhorfs og kulnunar.
Hærri menntun skilar starfsfólki oft hærra stöðugildi á vinnustað þar sem ábyrgð
er meiri en því getur fylgt aukin streita. Aftur á móti getur þrautseigja starfsfólks
dregið úr hættu á kulnun þar sem hún eykur líkur á nýtingu árangursríkra og
lausnamiðaðra bjargráða gegn streitu (Maslach o.fl., 2001).

Sú  getgáta  að  konur  upplifi  kulnun  frekar  en  karlar  er  mjög  útbreidd
(Maslach  o.fl.,  2001).  Niðurstaða  heimildasamantektar  þeirra  Purvanova  og
Muros (2010) sem náði til 183 rannsókna sýndu að konur voru líklegri en karlar
til að greinast með kulnun. Þegar tilfinningalega örmögnun og hlutgerving voru
skoðuð sérstaklega kom í ljós að konur eru örlítið líklegri til að greinast með
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tilfinningalega örmögnun en karlar.  Karlar voru aðeins líklegri til  að greinast
með einkenni hlutgervingar en konur. Samkvæmt Maslach og félögum (2001)
eru ógiftir karlmenn í meiri hættu en giftir eða fráskildir að verða fyrir kulnun. 

Kulnun og sjúkleg streita

Sumir þeirra sem þjást af kulnun í starfi  geta þróað með sér sjúklega streitu.
Sjúkleg streita er versta tilfelli kulnunar í starfi og er í raun heilabilun. Tilfellum
sjúklegrar streitu fjölgar á Íslandi. Þrátt fyrir að um líkamleg einkenni sé að ræða
er sjúkleg streita flokkuð sem geðrænn sjúkdómur og flokkast þar með öðrum
sjúkdómum  sem  koma  í  kjölfar  áfalla  (Ólafur  Þór  Ævarsson,
2016).Sjúkdómsgreining  í  dag  byggir  eingöngu  á  klínískum  einkennum.
Einkennin eru hamlandi þreyta ásamt minnkuðu frumkvæði, óeðlilega mikil þörf
á  hvíld,  svefntruflanir,  skortur  á  úthaldi  og  álagsþoli.  Skert  einbeiting  og
minnistruflanir  eru  mjög  áberandi  og  valda  verulegri  skerðingu  á  lífsgæðum
fólks (Ólafur Þór Ævarsson, 2016).

Stoðkerfisverkir, hjartsláttaróþægindi, meltingartruflanir og svimi eru einnig
einkenni  sem  geta  komið  fram  og  viðkvæmni  fyrir  hávaða  og  áreiti.
Sjúkdómurinn getur verið lengi að þróast en þegar viðkomandi nær alvarlegasta
stiginu versnar honum skyndilega og því fylgir mikil vanlíðan með tilheyrandi
skerðingu  á  vinnufærni.  Það  er  engin  sérstæk  meðferð  til  en  fræðsla  og
stuðningur  eru  talin  mikilvægur  þáttur.  Unnið  er  markvisst  að  því  að  efla
heilastarfsemi og endurheimta fyrri getu. Notuð eru geðlyf í mörgum tilfellum
með góðum árangri til að bæta svefn, bæla kvíða, draga úr sjúklegri depurð eða
öðrum geðsveiflum sem geta komið fram. Flestir ná góðum árangri og horfur á
bata eru betri því fyrr sem gripið er inn í. Hafa ber í huga að bataferlið tekur
langan tíma og einkenni geta verið enn til staðar hjá um þriðjungi sjúklinga eftir
tvö ár (Ólafur Þór Ævarsson, 2016).

Rannsóknir á kulnun kennara

Kennarastarfið  er  mjög  streituvaldandi  starf  (Hakanen,  Bakker  og  Shaufeli,
2006; Newberry og Allsop, 2017; Worth og Van den Brande, 2019). Niðurstöður
rannsókna sýna að kennarar þurfi að glíma við fjölda streituvalda í starfi eins og
mikið  vinnuálag,  fjölbreytt  hlutverk,  skort  á stuðningi  samstarfsmanna,  mikla
ábyrgð  og  álag  sem  fylgir  bekkjastjórnun.  Allt  þetta  ásamt  upplifun  af
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einangrun, skorti á sjálfstæði og lítil virðing yfirmanna orsakar það að ákveðið
hlutfall kennara er útsett fyrir  mikilli starfstengdri streitu og kulnun (Garrick,
o.fl., 2014; Johnson, o.fl., 2005; Maslach, o.fl., 2001). Full ástæða þykir til að
hafa áhyggjur af tíðni og útbreiðslu starfstengdrar streitu meðal kennara (Chan,
Chen og Chong, 2010).

Álag  í  starfi  kennara  er  ekki  nýtt  af  nálinni.  Í  rannsókn  Ingólfs  Á.
Jóhannessonar (1999) á sérhæfingu íslenskra grunnskólakennara sem náði til 19
kennara var niðurstaðan sú að kennarastarfið á Íslandi væri orðið flóknara og
erfiðara en það var í kringum 1970. Það krefðist meiri sérþekkingar og leikni.
Það voru helst  breytingar  í  þjóðfélaginu, á kröfum nemenda og agavandamál
sem orsökuðu meira álag í starfinu.

Í  rannsókn  Önnu  Þóru  Baldursdóttur  (2002)  á  líðan  og  störfum hjá  350
grunnskólakennurum kom í  ljós  að  kulnunar  gætti  í  þeim hópi.  Kulnun  var
frekar að finna hjá yngri kennurum. Niðurstöður gáfu til kynna mikið samband
milli kulnunar og hlutverkaárekstra. Auk hlutverkaárekstra voru illa skilgreind
hlutverk og lélegt samstarf undirrót kulnunar. Þátttakendur upplifðu mikið álag í
starfi.  Um 65% þátttakenda höfðu velt  því  fyrir  sér  að hætta  kennslu meðal
annars  vegna  launakjöra,  vinnuálags  og  virðingarleysis  gagnvart
kennarastarfinu. Til  viðbótar við þetta nefndu kennarar álag og hegðunar- og
agavandamál nemenda sem álagsþætti.

Að  auki  kom  fram  í  rannsókn  á  269  grunnskólakennurum  (Anna  Þóra
Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a 2007b og 2008) að kulnunar
gætti frekar á meðal yngri kennara eins og í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur
frá 2002). Þeir sem upplifðu litla hlutverkaárekstra voru líklegri til að varðveita
starfsgleði.  Hinsvegar  hafði  hlutfall  þeirra  sem  íhuguðu  að  hætta  störfum
hækkað  upp  í  72%  milli  þessara  rannsókna.  Færri  nefndu  launakjör  sem
álagsþátt en fleiri nefndu erfiða nemendur og úrræðaleysi bæði innan og utan
veggja skólans. Um 61% töldu vinnutímann ekki duga til að sinna starfinu. Í ljós
kom að sveigjanleiki í starfi og sú geta að geta brugðist við nýjum eða óvæntum
aðstæðum virtist  vinna  gegn  kulnun  (Anna  Þóra  Baldursdóttir  og  Valgerður
Magnúsdóttir,  2007a,  2007b  og  2008).  Kennarar  mátu  vinnuálag  of  mikið.
Samskipti  og  samstaða  hafði  áhrif  á  tilfinningaþrot,  það  síðastnefnda  var  sá
þáttur sem hafði  mest  áhrif  á kulnun (Anna Þóra Baldursdóttir  og Valgerður
Magnúsdóttir, 2007b).

Töluverð fylgni var á milli allra undirþátta faglegs sjálfstrausts og kulnunar.
Því meira faglegt sjálfstraust sem kennarar höfðu þegar kom að bekkjarstjórnun,
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kennslu og hvatningu því minni hætta var á einkennum kulnunar, hvort sem um
var að ræðar tilfinningaþrot, eða minnkaðan starfsárangur. Því meiri hvatningu,
hrós  og stuðning sem kennarar  fengu frá  samstarfsfélögum og foreldrum því
meiri  líkur  voru  á  faglegu  sjálfstrausti.  Vísbendingar  voru  um  að  faglegt
sjálfstraust  hefði  áhrif  á  líðan  kennara  í  starfi  (Anna  Þóra  Baldursdóttir  og
Valgerður Magnúsdóttir, 2008).

Ólíkar  niðurstöður  komu  fram  í  megindlegri  rannsókn  Brynhildar
Magnúsdóttir  (2012)  á  starfi  og  líðan  62  kennara  í  einum framhaldsskóla  á
höfuðborgarsvæðinu.  Þar  komu  í  ljós  lítil  sem engin  ummerki  kulnunar  hjá
83,3% þátttakenda og enginn þeirra uppfyllti hátt stig kulnunar. Að sama skapi
mældist  streitustig  ekki  mjög  hátt.  Sterk  fylgni  var  þó  á  milli  streitu  og
eftirfarandi þátta: sjálfstæðis í starfi, skýrleika hlutverka, upplifunar á misrétti,
samspils  vinnu  og  einkalífs  og  líkamlegra  umkvartana  og  gremju.  Aukinn
stuðningur yfirmanns og bættur starfsandi dró úr streitu.  Jákvæð fylgni  var á
milli kulnunarkvarðans starfsárangur og trúar á eigin getu. Sterk jákvæð fylgni
mældist aðeins í einum þætti kulnunar sem var tilfinningaleg örmögnun.

Í  megindlegri  rannsókn  Gerðar  Ólínu  Steinþórsdóttur  (2014)  var
viðfangsefnið kulnun skólastjóra í leik- og grunnskólum. Þátttakendur voru 189
skólastjórar og mældust kulnun á bilinu á bilinu 13-29% hjá þessum hópi og var
að jafnaði hærri hjá leikskólastjórum. Kvenkyns grunnskólastjórar sem mældust
með  alvarleg  kulnunareinkenni  voru  23%  á  móti  5%  karlkyns
grunnskólastjórum.  Persónutengd  kulnun  var  á  bilinu  13%  hjá
grunnskólastjórum  og  24%  hjá  leikskólastjórum.  Kulnun  tengd  starfsfólki
mældist  15%  hjá  grunnskólastjórum  og  30%  meðal  leikskólastjóra.  Hjá
grunnskólastjórum  með  1-15  starfsmenn  mældust  33%  með  alvarleg
kulnunareinkenni á móti 3% hjá þeim sem höfðu fleiri en 26 starfsmenn. Kulnun
tengd  starfinu  sjálfu  mældist  15%  hjá  grunnskólastjórum  og  29%  hjá
leikskólastjórum.  Kulnun  jókst  þar  sem starfsandi  var  afslappaðri,  þægilegri,
samkeppnismiðaðri, hvatningamiðaðri og stuðningsmiðaðri. Engin fylgni var á
milli kulnunar og starfsanda sem var stífur og reglufastur.

Í megindlegri rannsókn Höllu Aspar Hallsdóttur (2015) var umfjöllunarefnið
kulnun  776  leikskólakennara.  Þátttakendur  störfuðu  sem  leikskólakennarar,
deildarstjórar  og  sérkennslustjórar.  Á  bilinu  37,5-45,7%  sýndu  merki  um
persónutengda kulnun. Þar voru sérkennslustjórar með hæsta hlutfallið. Merki
um starfstengda kulnun var á bilinu 22,2-34,1% og þar voru leikskólakennarar
með  hæsta  hlutfallið.  Merki  um  kulnun  tengda  börnum  var  jafn  mikil  hjá

29



leikskólakennurum og sérkennslustjórum eða um 18,4% miðað við 11,1% hjá
deildarstjórum. Sérkennslustjórar voru með hæsta hlutfall þegar kom að kulnun
og foreldrum en leikskólakennarar hæstir þegar kom a kulnun tengdri starfsfólki.
Neikvætt  viðhorf  leikskólakennara  til  leikskólastjóra  jók  líkur  á
starfsmannaveltu og kulnun. Aftur á móti dró samstarf með fagmönnun á deild
úr líkum á kulnun í tengslum við samstarfsfólk og foreldra.

Í  óútgefinni  meistararitgerð  Helga  Eiríks  Eyjólfssonar  (2017)  á  657
grunnskólakennurum  (bæði  starfandi  og  ekki  starfandi  sem  slíkir)  upplifðu
grunnskólakennarar  mikið  starfstengt  álag.  Álag  þeirra  var  meira  en  annara
starfandi  Íslendinga.  Stuðningur  í  fyrsta  starfi  virtist  hafa  áhrif  á  það  hvað
kennarar héldust vel í starfi.

Niðurstöður  megindlegrar  rannsóknar  Óskar  Auðunsdóttur  (2017)  á  216
grunnskólakennurum á Íslandi, gáfu til kynna að um 76,1% aðspurðra upplifðu
starf  sitt  sem ákaflega  eða  mjög  streituvaldandi  og  67% þeirra  mældust  yfir
streituviðmiðum samkvæmt PSS (Perceived Stress Scale). Um 90,1% kennara
fannst vinnuálagið mjög mikið eða mikið önnina sem könnunin náði til.

Niðurstöður svara varðandi  líðan síðastliðin mánuð frá þeim sem svöruðu
voru  mjög  eða  frekar  oft  eftirfarandi:  45,6%  sögðust  hafa  fundið  fyrir
taugaspennu eða  streitu,  tæplega  helmingur  hafði  efast  um hæfni  sína  til  að
takast á við eigin vandamál og tæp 40% upplifðu að þeir réðu ekki við allt sem
þeir þyrftu að gera. Aðeins 48,8% upplifðu að þeir væru með allt á hreinu og tæp
22% höfðu upplifað reiði vegna hluta sem þeir höfðu ekki stjórn á. Tæp 30%
kennara fannst þeir ekki geta leyst úr og lokið vandamálum sem hrönnuðust upp
(Ósk Auðunsdóttir, 2017).

Mælingar á sjálfsmati

Sjálfsmatskannanir  (self-report  survey)  eru  algengustu  matstækin  til  að  meta
sálræna  þætti  (Edelstein,  Drozdick  og  Ciliberti,  2010).  Í  mörgum þeirra  eru
svarmöguleikarnir  á  formi  Likert-skala.  Svarmöguleikar  eru  þá  gefnir  upp  í
ákveðinni vídd með mismunandi gildum, til dæmis frá mjög sammála yfir í mjög
ósammála (Þorlákur Karlsson, 2015).

Kostir þess að nota sjálfsmatskannanir eru að þær eru tiltölulega auðveldar í
notkun,  hægt  að  meta  stóra  hópa  í  einu  og  þær  þykja  ódýr  valkostur  í
rannsóknum.  Ókostir  þess  að  nota  slíka  lista  eru  að  þátttakendur  svari  ekki
heiðarlega, sérstaklega ef spurningarnar eru óþægilegar eða persónulegar. Einnig
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þekkist það að þátttakendur svari samkvæmt því sem er samfélagslega samþykkt
frekar en að svara heiðarlega. Óljósar eða illa orðaðar spurningar og svör gera
þátttakendum einnig erfitt fyrir með skýr og heiðarleg svör (Demetriou, Ozer og
Essau, 2015).

Mælingar á streitu

Mælingum á streitu  má  skipta  í  lífeðlisfræðilegar  og sálfræðilegar  mælingar.
Algengar lífeðlisfræðilegar mælingar í tengslum við streitu mæla álagsbyrði. Ef
einstaklingar upplifa viðvarandi og langvarandi streituvalda fara þeir að valda
líkamanum  skaða  og  kallast  sá  skaði  álagsbyrði  (McEwen,  1998).  Slíkar
mælingar  mæla  til  dæmis  magn  streituhormóns  í  þvagi  (norepinephrine,
epinephrine og cortisol), hári (cortisol) og munnvatni (cortisol). Blóðprufur eru
einnig notaðar til mælinga á efnum sem geta tengst streitu eins og til  dæmis
kólesteról, hvítfrumuboðefni og bólgumyndandi afurðir. Annað sem er mælt í
tengslum við álagsbyrði  er blóðþrýstingur, hlutfall  milli  mjaðma og mittis og
hjartsláttur (McEwen og Tucker, 2011).

Þegar  kemur  að  sálfræðilegum  mælingum  er  algengasta  aðferðin  við
mælingar á streitu í gegnum sjálfsmatskannanir. Fjöldi spurningalista er til og
þeir endurspegla ólíkar nálganir á mismunandi  streitukenningar (Hellhammer,
Stone,  Hellhammer  og  Broderick,  2010).  Slíkir  sjálfsmatslistar  eru  mikilvæg
mælitæki fyrir rannsóknir á streitu og orsökum streitu á andlega heilsu (Morgan,
Umberson og Hertzog, 2014). Dæmi um spurningu í  slíkum lista: Hversu oft
undanfarin mánuð hefur þú fundið fyrir streitu? Valmöguleikarnir gætu t.d. verið
á fimm punkta Likert-skala sem spannar frá 0 = Aldrei upp í 4 = Mjög oft.

Mælingar á kulnun

Helstu mælitæki kulnunar eru í formi sjálfsmatskannana. Mest notaða mælitækið
er Maslach Burnout Inventory (MBI) frá árinu 1981.  Höfundar þess eru þær
Christina Maslach og Susan E. Jackson. Í upphafi mældi  hann aðeins kulnun
meðal  starfsfólks  á  sviði  félagslegar  þjónustu  (Maslach  og  Jackson,  1981;
Maslach,  Leiter  og  Schaufeli, 2009).  Í  dag  er  hann  til  í  fimm  sérsniðnum
útgáfum fyrir eftirfarandi starfsgreinar og hópa: a) Starfsfólk í heilbrigðis- og
velferðarþjónustu  (Human  Services  Survey,  MBI-HSS),  b)  Starfsfólk  í
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heilbrigðis-  og  velferðarþjónustu  -  heilbrigðisstarfsmenn  (Human  Services
Survey for Medical Personnel, MBI-HSS (MP), c) Kennarar (Educators Survey,
MBI-ES), Almenn störf sem fela ekki endilega í sér mikil  mannleg samskipti
(General Survey, MBI-GS) og d) Fyrir nemendur (General Survey for Students,
MBI-GS (S) (Mindgarden, e.d.a). MBI mælir þrjá þætti í tengslum við kulnun:
Tilfinningalega  örmögnun  starfsmanns  vegna  starfisins,  hlutgervingu  sem
einkennir ópersónulegt og kuldalegt viðhorf gagnvart skjólstæðingum sínum og
vinnuafköst  sem  metur  upplifun  starfsmanns  á  eigin  árangri  í  starfi.
Spurningalistinn fyrir kennara inniheldur 22 spurningar og fyrir utan kennara er
hann hugsaður fyrir stjórnendur skóla, starfsfólk í skólum og sjálfboðaliða sem
starfa í tengslum við menntun (Maslach og Jackson, 1981; Mindgarden, e.d.b).

Mælingar á bjargráðum

Þeir sem rannsaka bjargráð eru sammála um að rannsóknir á bjargráðum séu
grunnurinn að því að öðlast skilning á áhrifum streitu á fólk (Skinner, Edge,
Altman og Scherwood, 2003).  Eins og fram hefur komið er notkun og val á
bjargráðum  ferill  sem  er  bæði  flókinn  og  einstaklingsbundinn.  Mælingar  á
slíkum  margvíðum  og  huglægum  breytum  er  alltaf  flókinn  og  ófullkomin.
Mikilvægt er að velja mælitæki sem passar við rannsóknaspurninguna (Folkman,
2011). Fjöldi sérsniðinna mælitækja fyrir bjargráð og notkun bjargráða eru til í
formi sjálfsmatskannana. Dæmi um fullyrðingu í slíkum lista: Þegar ég tekst á
við vandamál þá bíð ég oft í einhvern tíma til að sá hvort vandamálið leysist af
sjálfu sér. Valmöguleikarnir gætu verið á 4 punkta Likert-skala frá 1 = Á ekki
við mig upp í 4 = Á algjörlega við um mig.

Mælingar á trú á eigin getu

Trú á eigin getu er mælikvarði á frammistöðu, hæfileika og getu til að takast á
við ákveðið verk. Mælingar á trú á eigin getu er ætlað að endurspegla hversu vel
þátttakandi telur sig geta lokið við eða yfirstigið ákveðið verk. Slíkar mælingar
eru oft í formi sjálfsmatskannana þar sem verkin eru skilgreind og þátttakanda
boðið  að  meta,  á  ákveðnum  kvarða,  hversu  öruggur  hann  er  með  að  geta
framfylgt  verkinu  með  sóma.  Sem dæmi  má  nefna  eftirfarandi  verk:  Hversu
sannfærður  ertu  um  eigin  getu  til  að  fá  nemendur  til  vinna  vel  saman?
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Svarmöguleikar geta þá verið á skalanum 1–100 þar sem 0 merkir get það alls
ekki, 50 merkir  þokkalega sannfærður og 100 merkir fullkomlega sannfærður
(Bandura, 2006).
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2. Aðferðafræði

Aðferðin sem varð fyrir valinu er kerfisbundin heimildasamantekt á rannsóknum
sem rannsakað hafa streitu, kulnun og bjargráð með áherslu á kennarastéttina.
Val á aðferðinni verður rökstutt í þessum kafla og síðan farið í aðferðafræðina.
Lýst verður gagnasöfnun og skilyrðum gagna, heimildaleit og greiningu gagna.
Að lokum verður farið í gæðamat á völdum gögnum.
 

Rannsóknarsnið

Til að ná settu markmiði  og með tilliti  til rannsóknaspurninganna og tilgangs
rannsóknarinnar  var  tekin  sú  ákvörðun  að  notast  við  kerfisbundna
heimildasamantekt (e. systematic review). Slíkt rannsóknarsnið gengur út á að
bera  kennsl  á,  meta  og  mynda  heild  úr  þeim  reynslugögnum  sem  uppfylla
fyrirfram  ákveðin  skilyrði  með  það  að  markmiði  að  að  svara  ákveðinni
rannsóknarspurningu (Cochrane Library, e.d.).

Rök fyrir vali á aðferð

Aðferðin  þótti  henta  vel  fyrir  þau  leitarskilyrði  sem  sett  voru  fram  og
rannsóknarspurningarnar og að auki var talið að ákveðinn styrkur fælist í því að
safna saman á kerfisbundinn hátt núverandi gagnreyndri vitneskju sem liggur í
niðurstöðum fyrri rannsókna.

Styrkleikar  kerfisbundinnar  heimildasamantektar  eru  sú  formfesta  og
kerfisbundna  aðferð  sem hún  byggir  á.  Hún  lágmarkar  hlutdrægni  og  veitir
áreiðanlegar niðurstöður og þekkingu. Út frá þeim niðurstöðum er bæði hægt að
draga  ígrundaðar  ályktanir  og  taka  vel  upplýstar  ákvarðanir  (Antman,  Lau,
Kupelnick, Mosteller og Chalmers, 992; Oxman og Guyatt, 1993). 

Niðurstöður verkefnisins verður bæði hægt að nota til að fá yfirgripsmikla
samantekt  á  þeirri  þekkingu  sem  er  til  staðar  og  sem  grunn  að  frekari
rannsóknum. 
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Gagnasöfnun

Þegar unnið er eftir aðferðafræði kerfisbundina heimildasamantekta er mikilvægt
að  eftirfarandi  atriði  séu  bæði  skýr  og  vel  skilgreind:  aðferðafræði,
rannsóknarspurning, markmið með rannsókninni, þátttöku- og útilokunarskilyrði
og leitaraðferð.  Sé vandað til  verka fær rannsakandinn góða yfirsýn yfir  þær
heimildir sem liggja fyrir um tiltekið efni og getur metið þær á gagnrýnin hátt.
Hann kemst  að  áreiðanlegum og óhlutdrægum niðurstöðum sem svara  þeirri
rannsóknarspurningu sem lögð var til grundvallar. Að auki fást upplýsingar um
hvort frekari rannsókna sé þörf (Glass, 1976; Piper, 2013). 

Til  að  tryggja  nákvæmni  við  framkvæmd  gagnaöflunar  var  aðferðafræði
Cochrane  höfð  til  hliðsjónar.  Cochrane  sérhæfir  sig  meðal  annars  í
kerfisbundnum heimildasamantektum og er Cohrane aðferðafræðin aðgengileg
öllum í gegnum vefsíðu þeirra í handbókinni Cochrane Handbook for Systematic
Reviews  of  Interventions  (Higgins  og  Green,  2011).  Aðeins  þeir  þættir
aðferðarinnar  sem  þykja  nauðsynlegir  og  uppfylla  skilyrði  verkefnisins,
samkvæmt  kröfum sem á  því  hvíla,  verða  notaðar.  Ef  þessir  þættir  krefjast
alögunar á einhvern hátt verður það gert með tilliti til krafna verkefnisins. Þeir
hlutar aðferðarinnar sem ekki eiga heima í þessu verkefni verður sleppt. Ekki var
gert ráð fyrir því að siðferðileg álitamál kæmu upp þar sem þetta er fræðileg
samantekt á gögnum sem eru öllum opin og hafa verið birt af þriðja aðila. 

Þátttökuskilyrði valdra rannsókna

Eftirfarandi  þátttökuskilyrði  voru  sett  við  öflun  og  notkun  heimilda  fyrir
samantektina:
Þátttakendur: Kennarar óháð aldri, kyni og fjölda. Skólastig þar sem þeir kenna
er grunnskóli, framhaldsskóli og háskóli. 

Tegund rannsókna: Aðeins megindlegar rannsóknir . 

Útkomumælingar:  Þær  rannsóknir  sem  fjölluðu  um  og  innihéldu  gögn  úr
mælingum  (magn,  orsakir,  einkenni)  á  streitu,  kulnun  og  bjargráðum  voru
skilyrði. Þær rannsóknir sem að auki mældu “trú á eigin getu” voru valdar en sú
mæling var ekki skilyrði. 

Tungumál: Skilyrði var að heimildir væru á ensku, íslensku, dönsku eða sænsku.
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Útgáfa rannsóknargreina:  Útgáfudagur  varð  að  vera  á  bilinu  2010-2019.
Rannsóknagreinar  höfðu  birst  í  ritrýndu  fræðilegu  tímariti,  aðgengi  væri  að
útdrætti geinar ásamt opnum aðgangi að heildar texta greinarinnar. 

Gæðamat rannsókna:  Mat  á  gæðum  rannsóknagreina  var  unnið  samkvæmt
leiðbeiningum Cochrane. 

Útilokun:  Rannsóknagreinar  sem  ekki  uppfylltu  öll  ofantalin  inntökuskilyrði
voru útilokaðar.

Heimildaleit 

Heimildaleit fór fram í febrúar og mars 2019. Við lokavinnslu verkefnisins var
gerð  önnur  leit  til  að  athuga  hvort  nýjar  rannsóknir  hefðu  bæst  við  eftir
upphaflegu leitina. 

Rafræn gagnasöfn sem leitað var  í:  PsycINFO/Proquest,  Web of  Science,
PubMed/Medline,  ERIC,  The  Cochrane  Libraary,  Science  Direct  (Elsevier),
Sage Journal  og NIOSHTIC-2.  Eftirfarandi  leitarorð voru valin  með tilliti  til
rannsóknarspurningarinnar:  teacher,  coping,  stress,  burnout,  self-efficacy.  Til
viðbótar voru notuð fleiri skyld leitarorð sem stóðu fyrir sömu hugtökunum til
að þrengja leit. Yfirlit yfir efnisleit og leitarstrengi má finna í fylgiskjali 2. Að
auki var heimildalisti rannsóknagreina skimaður. 

Ofantalin  leitarorð  voru  valin  eftir  lestur  annarra  kerfisbundinna  heimilda
samantekta, lestur rannsókna og lestur heimilda um tiltekið efni. Leit heimilda
var algjörlega og eingöngu í höndum höfundar.

Greining gagna

Til að tryggja skipulega ítarlega og gagnsæja birtingu á samantekt á leitarferlinu
var  stuðst  við  PRISMA aðferðina  (Preferred  Reporting  Items  for  Systematic
Reviews and Meta – Analyses). Hún skiptir ferlinu í fjögur stig: 1) Greining (e.
identification)  þar  sem  öllum  rannsóknum  er  safnað  saman  sem  uppfylla
leitarskilyrði. 2) Skimunarstig (e. screening) þar sem rannsóknargreinar úr fyrsta
stigi eru fjarlægðar ef þær eru endurtekningar og ef úrdráttur tengist ekki efninu.
3)  Hæfnistig  (e.  eligibility)  ef  innihald  greinarinnar  uppfyllir  ekki
inntökuskilyrði. 4) Inntökustig (e. included) þar sem farið er kerfisbundið aftur
yfir þær greinar sem standa eftir til að tryggja að þær eigi heima í samantektinni.
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Leitarferlið var sett upp myndrænt í flæðirit að hætti PRISMA (mynd 1) (Moher,
Liberati,  Tetzlaff,  Altman,  the  PRISMA  group,  2009).  Að  lokum
greiningastigsins  stóðu eftir  sjö  rannsóknir  sem uppfylltu  öll  skilyrði.  Helstu
upplýsingar og niðurstöður þeirra voru dregnar saman og settar upp í yfirlitstöflu
(tafla 1) þar sem fram koma upplýsingar um höfunda, ártal, titill greinar, land,
rannsóknarsnið/aðferð, þátttakendur, tilgang, mælitæki og niðurstöður.
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Önnur gögn fundin með
handvirkri leit (n = 38)

Gögn skimuð fyrir endurtekningum, viðeigandi
titlum og aðgengi (n = 976)

Kannað hvort gögn uppfylli hæfiviðmið
(n = 198)

Gögn útilokuð
(n =  191)

Gögn sem uppfylltu hæfiviðmið
(n = 7)

Eftir að búið var að eyða samstæðum gögnum: 
ERIC (n = 43), Ebscohost (n =  8), NIOESTIC (n = 8), Sage Journal (n = 3),
Science Direct (Elsevier) (n = 164), Scopus (n = 34), ProQuest (n = 103), 

Pubmed (n = 479), Web of science (n = 9), Wiley (n = 87)
(Samtals n =  938)Leit að 

gögnum

Skimun 
gagna

Hæfi gagna 
kannað

Gögn sem 
verða notuð

Mynd 1. PRISMA flæðirit

Gögn útilokuð (n =  778)



Tafla 1. Samantekt úr kerfisbundinni heimildasamantekt

Höfundur/ar

ártal/titill

greinar/land

Rannsóknar-

snið/aðferð

Markmið

rannsóknar

Þátttakendur/aldur/

starfsreynsla í árum

Mælitæki/áreiðanleiki

(Cronbach α (Cα)

Niðurstöður

Betoret og Artiga 

(2010). 

Barriers perceived by 

teachers at work, coping 

strategies, self-efficacy 

and burnout.

Spánn.

Megindleg lýsandi 

þversniðskönnun

(n=724).

Kynjahlutfall:

konur (n=453),

karlar (n=271).

Grunnskóli: nemendur 

6-12 ára (n=317).

Framhaldsskóli: 

nemendur12-16 ára 

(n=407).

Að skoða:

óvirk og virk bjargráð; 

samband kennslulegra 

hindrana; nýtingu 

bjargráða; trú á eigin 

getu; kulnun.

Aldur: 

20-29 ára (n=119)

30-39 ára (n=226)

40-50 ára (n=253)

50-65 ára (n=126).

Meðalaldur: 41,5. 

Starfsreynsla:

vantar upplýsingar.

Streita:

Multicontext stressor 

scale. 

Cα= 0,92.

Bjargráð:

Coping strategies scale. 

Cα= 0,68.

Kulnun:

Maslach Burnout 

Inventory (MBI). 

Cα= ekki gefið upp.

Trú á eigin getu: 

Teacher self- efficacy. 

Cα= 0,84.

og

Classroom management 

self-efficacy. 

Cα= 0,87.

˃ Hindranir í störfum 

kennara truflaði þá í að 

ná settum 

námsmarkmiðum.

˃ Grunnskólakennarar 

með meiri streitu-

einkenni en framhalds- 

skólakennarar. 

 ˃ Konur með hærri 

streitueinkenni en karlar 

og lægri persónulegan 

árangur. 

˃ Notkun bjargráða 

hafði áhrif á kulnun og 

trú á eigin getu jók 

notkun virkra bjargráða. 
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Fisher (2011).

Factors  influencing

stress,  burnout,  and

retention of secondary

teachers.

Bandaríkin.

Megindleg lýsandi 

þversniðskönnun

(n=385).

Kynjahlutfall:

konur (n=232),

karlar (n=145).

Framhaldsskóli: 

nemendur 14-18 ára.

Að skoða: 

áhrifavalda streitu, 

kulnunar og 

starfsánægju; 

fyrirbyggjandi bjargráð;

áhrif streitu og 

kulnunar á kennara eftir

starfsaldri;  

starfsánægju.

Aldur:

21-25 ára (n=51)

26-30 ára (n=68)

31-40 ára (n=124)

41-50 ára (n=79)

51-60 ára (n=51)

>60 ára (n=11).

Starfsaldur:

0-5 ár (n=145)

6-10 ár (n=83)

11-15 ár (n=75)

16-20 ár (n=34)

21-25 ár (n=18)

>26 ár (n=29).

Streita:

Classroom appraisal of 

resources and demands 

(CARD). 

Cα= 0,92.

Bjargráð:

Preventive resources 

inventory (PRI). 

Cα= 0,85.

Kulnun:

Maslach Burnout 

Inventory (MBI).

Cα= 0,90.

˃ Martækt meiri kulnun 

á meðal nýrra kennara á 

móti þeim sem höfðu 

starfað lengur en fimm 

ár. 

˃ Engin marktækur 

munur á streitu eftir 

starfsaldri. 

˃ Streita og kulnun 

hafði marktækt 

forspárgildi fyrir 

starfsánægju. 
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Verešová og Malá 

(2012).

Stress, proactive coping 

and self- efficacy of 

teachers.

Slóvakía.

Megindleg lýsandi 

þversniðskönnun

(n=291).

Kynjahlutfall:

konur (n=230),

karlar (n=61).

Grunnskóli: nemendur 

10-15 ára (n=146).

Framhaldsskóli: 

nemendur 16–19 ára 

(n=145). 

Að skoða:

samband milli streitu, 

bjargráða og trúar á 

eigin getu. 

Aldur:

24-68 ára.

Meðalaldur: 41,7 ár.

Engar nánari 

upplýsingar um aldurs-

dreifingu.

Starfsaldur: 1-41 ár.

Meðaltími starfsaldurs: 

16,8 ár. 

Streita:

Questionnaire for 

identification of stress 

levels and burnout 

syndrome.

Cα= ekki gefið upp.

Bjargráð:

Proactive coping 

Inventory (PCI). 

Cα= ekki gefið upp.

Trú á eigin getu:

Teacher self-efficacy 

scale. 

Cα= ekki gefið upp.

˃ Marktæk jákvæð 

fylgni á milli notkunar á 

fyrirbyggjandi 

bjargráðum og trúar á 

eigin getu. 

˃ Marktæk neikvæð 

fylgni á milli notkunar á 

fyrirbyggjandi 

bjargráðum og 

upplifunar á streitu. 
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Gloria, Faulk og 

Steinhardt (2012).

Positive affectivity 

predicts successful and 

unsuccessful

adaptation to stress.

Bandaríkin.

Megindleg lýsandi 

þversniðskönnun

(n=267).

Kynjahlutfall:

konur (n=200),

karlar (n=67).

Grunnskóli: nemendur 

5-13 ára (n=32). 

Framhaldsskóli: 

nemendur 14-18 ára 

(n=200). 

Að skoða:

hvort jákvæð 

hrifnæmni hafi 

forspárgildi fyrir 

kulnun; seiglu með 

tilliti til aðlögunar að 

streitu.

Aldur:

Konur 23-68 ára.

Meðalaldur: 45 ár.

Aldur karla kemur ekki 

fram.

Engar nánari 

upplýsingar um aldurs-

dreifingu.

Starfsaldur: 1-44 ár.

Meðaltími starfsaldurs: 

17,52 ár.  

Engar nánari 

upplýsingar um 

starfsaldursdreifingu.

Streita:

Teacher Stress Inventory.

Cα= 0,92.

Kulnun:

The Maslach Burnout 

Inventory-Educators 

Survey (MBI-ES).

Cα= 0,93. 

Jákvæð hrifnæmni:

Positive and negative 

affect schedule (PANAS).

Cα= 0,92.

Seigla:

Connor-Davidson 

Resilience scale (CD-

RISC). 

Cα= 0,89.

˃ Jákvæð fylgni á milli 

jákvæðrar hrifnæmni og 

seiglu.

˃ Neikvæð fylgni á milli

jákvæðrar hrifnæmni og 

kulnunar. 

˃ Aukin starfsreynsla 

jók jákvæða hrifnæmni 

og dró úr kulnun.
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Antoniou, Ploumpi og

Ntalla (2013).

Occupational stress and 

professional burnout in 

teachers of primary and 

secondary education: The

role of coping strategies. 

Grikkland.

Megindleg lýsandi 

þversniðskönnun

(n=388).

Kynjahlutfall:

konur (n=241),

karlar (n=147).

Grunnskóli: nemendur 

6-15 ára  (n=388). 

Grunnskóli: nemendur 

6-12 ára (n=208).

Grunnskóli: nemendur 

12-15 ára (n=180). 

Að skoða: 

starfstengda streitu, 

faglega kulnun og 

notkun bjargráða á milli

kennara sem kenndu 

aldurshópnum  6-12 ára

annars vegar og 12-15 

ára hinsvegar; 

forspárgildi bjargráða 

fyrir starfstengda streitu

og kulnun.

Aldur:

< 40 ára (n=231)

>40 ára (n=157).

Engar nánari 

upplýsingar um aldurs-

dreifingu.

Starfsaldur:

1-5 ár (n=55)

6-10 ár (n=66)

11-15 ár (n=76)

16-35 ár (n=190).

Meðaltími starfsaldurs: 

16,2 ár.

Streita:

Teachers occupational 

stress.

Cα= 0,82.

Bjargráð:

Stress Coping Strategies.

Cα= 0,73.

Kulnun:

The Maslach Burnout 

Inventory for teachers 

(MBI-ED).

Cα= 0,76.

˃ Kennarar sem kenndu 

yngri hópnum mældust:

hærri í starfstengdri 

streitu og 

tilfinningalegri 

örmögnun;  upplifðu 

minni stuðning frá 

stjórnendum; notuðu í 

ríkari mæli bjargráð sem

einkenndust af 

forðunarhegðun en 

kennarar sem kenndu 

eldri hópnum.

 ˃ Kvenkyns kennarar 

fundu meira fyrir öllum 

ofangreindum fjórum 

þáttum en karlkyns 

kennarar. 
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Foley og Murphy 

(2015).

Burnout in Irish teachers: 

Investigating the role of 

individual

differences, work 

environment and coping 

factors.

Írland.

Megindleg lýsandi 

þversniðskönnun

(n=192).

Kynjahlutfall:

konur (n=117),

karlar (n=75).

Grunnskóli: nemendur á

aldrinum 13-18 ára.

Að skoða:

áhrif trúar á eigin getu; 

vinnuumhverfi; notkun 

bjargráða. 

Aldur:

23-30 ára (n=40)

30-39 ára (n=64)

40-49 ára (n=41)

50-63 ára (n=147).

Meðalaldur: 38 ár.

Starfsaldur: 1-41ár.

Meðaltími starfsaldurs: 

15,05 ár. 

Bjargráð:

Brief COPE inventory.

Cα= 0,80.

Kulnun:

The Maslach Burnout 

Inventory-Educators 

Survey (MBI-ES).

Cα= 0,82.

Trú á eigin getu: 

The Teacher self-

efficacy. Cα= 0,83.

Persónueinkenni:

Big Five Inventory (BFI).

Cα= 0,80.

Core Self-evaluation 

(CSE). Cα= 0,81.

Mat á starfsumhverfi:

Revised school level 

enviroment questionnaire 

(SLEQ).

Cα= 0,86.

Mat á starfsumhverfi:

Class environment 

questionnaire. Cα= 0,70.

˃ Aukin trú á eigin getu 

dró úr kulnun. 

˃ Kennarar sem skoruðu

hátt í taugaveiklun (e. 

neuroticism) voru 

líklegri til að finna fyrir 

tilfinningalegri 

örmögnun. 

˃ Notkun árangursríkra 

bjargráða jók 

persónulega 

frammistöðu. 

˃ Samskipti í bekk hafði

forspárgildi fyrir 

tilfinningalega 

örmögnun.
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Jiang, Du og Dong 

(2017).

Coping style, job burnout

and mental health of 

university teachers of the 

millennial generation

Xiao-Rong. 

Kína.

Megindleg lýsandi 

þversniðskönnun

(n=1092).

Kynjahlutfall:

konur (n=559),

karlar (n=533).

Háskólakennarar.

Engar upplýsingar um 

aldur nemenda.

Að skoða:

tengsl milli 

vinnustreitu, jákvæðra 

bjargráða, neikvæðra 

bjargráða, kulnunar og 

geðheilbrigðis.

Aldur:

26-30 ára (n=572)

31-35 ára (n=479)

36-37 ára (n=41).

Meðalaldur: 30,5 ár.

Starfsaldur:

< 3 ár (n=438)

3-5 ár (n=265)

5-8 ár (n=222)

>8 ár (n=167).

Vantar gögn til að 

reikna meðalstarfsaldur.

Streita:

University teacher 

occupational stress scale.

Cα=0,70.

Bjargráð:

Coping style questionaire.

Cα=0,70.

Kulnun:

The Maslach Burnout 

Inventory (MBI). 

Cα=0,70.

Andlegt heilbrigði:

Symptom self-rating 

scale.

Cα=0,70.

˃ Fylgni var á milli 

starfstengdrar streitu, 

notkunar bjargráða, 

kulnunar og andlegrar 

heilsu hjá kennurum.

˃ Aukn starfstengd 

streita ýtti undir notkun 

á neikvæðum 

bjargráðum.  

˃ Kulnun hafði 

marktækt jákvætt 

forspárgildi fyrir 

andlega heilsu.

˃ Marktæk jákvæð 

fylgni var á milli 

starfstengdrar streitu og 

kulnunar. 
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Gæði gagna

Farið var markvisst yfir hverja af þeim sjö rannsóknum sem urðu fyrir valinu
með stöðluðu gæðamatstæki. Markmiðið hér var ekki að útiloka neina rannsókn
heldur  sem innlegg  í  túlkun  á  niðurstöðum þessara  rannsókna.  Allar  valdar
rannsóknir voru megindlegar þversniðsrannsóknir með þægindaúrtökum. Því var
mögulegt að styðjast við eitt og sama staðlaða gæðamatstækið fyrir þær allar.
Fyrir  valinu varð Appraisal  tool  for  Cross-Sectional  Studies (AXIS)  þar sem
höfundur  mat  það  matstæki  sem  nægilega  afmarkað  tól  fyrir  óslembdar
þversniðsrannsóknir. Tækið var þróað af þeim Downes, Brennan, Williams og
Dean (2016). Höfundur fann ekkert betra tæki hjá Cochrane sem rýnir einungis
megindlegar  þversniðsrannsóknir.  Hver  rannsókn var  metin  fyrir  sig  eftir  20
þáttum (Downes,  o.fl.,  2016) sem spanna inngang,  aðferðafræði,  niðurstöður,
umræður auk sjálfstæði og siðferði rannsóknaraðila.  Niðurstöður gæðamatsins
fléttast saman við aðrar niðurstöður í niðurstöðukaflanum. Gæðamatið má sjá í
heild sinni í fylgiskjali 1.
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3. Niðurstöður

Í  þessum kafla  verða  niðurstöður  hverrar  rannsóknar  dregnar  saman  og  þær
samþættaðar með það markmið að svara rannsóknarspurningunum: 

1. Hvaða hópur kennara er í hættu á að þróa með sér kulnun vegna
streitu í starfi?

2. Er  samband  milli  streitu  og  bjargráða  hjá  kennurum og  hvaða
áhrif hefur trú á eigin getu í því samhengi?

Fyrst verður gerð grein fyrir leitarniðurstöðum, rannsóknaraðferðum, gæðamati
og  þáttakendum.  Síðan  verður  fjallað  um  þau  mælitæki  sem  voru  notuð  í
rannsóknunum. Að lokum verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum. 

Niðurstaða leitar

Fyrsta  greiningastigið  innihélt  leit  í  áðurnefndum  gagnagrunnum  samkvæmt
þeim skilyrðum sem sett  voru.  Það  skilaði  938 rannsóknargreinum.  Að  auki
fundust  38  greinar  við  handvirka  leit.  Á skimunarstiginu  var  farið  yfir  titla,
endurtekningar  og  aðra  þætti  þeirra  976  greina  og  776  óviðeigandi
rannsóknargreinar  teknar  í  burtu.  Úrdráttur  var  lesinn  og  hann  metinn  eftir
inntökuskilyrðum á þeim 198 rannsóknagreinum sem stóðu eftir. Að auki voru
þær  rannsóknargreinar  sem  innihéldu  mjög  takmarkaðar  tölfræðilegar
upplýsingar  og engar upplýsingar  um mælitæki  útilokaðar.  Þetta leiddi  í  ljós
útilokun á  191  rannsóknargreinum.  Eftir  stóðu  sjö  greinar  sem uppfylltu  öll
skilyrði. 

Í  kjölfarið  voru  rannsóknargreinarnar  metnar  að  gæðum.  Þar  sem ekkert
sérsniðið gæðamatstæki er til fyrir megindlegar þversniðsrannsóknir án ihlutunar
frá  Cochrane  (Reeves,  Deeks,  Higgins  og  Wells,  2011)  voru  þessar  sjö
rannsóknargreinar metnar út frá AXIS gæðamatstæki (Downes o. fl., 2016) af
höfundi. Flæðirit yfir niðurstöður gagnaleitar má sjá á mynd 1 og niðurstöður
gæðamats má sjá í töflu 2.
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Rannsóknaraðferðir og gæðamat

Allar  valdar  rannsóknir  voru  megindlegar  lýsandi  þversniðsrannsóknir.
Mælitækin voru í formi surningalista þar sem svarmöguleikar voru raðbreytur
(Likert scale). Þar sem þátttaka var valkvæm er litið á úrtökin sem óslembin (e.
non-randomized). Tvær rannsóknir voru framkvæmdar í Bandaríkjunum (Fisher,
2011; Gloria, Faulk og Steinhardt, 2012). Hinar fimm voru frá Spáni (Betoret og
Artiga,  2010),  Slóvakíu  (Verešová  og  Malá,  2012),  Grikklandi  (Antoniou,
Ploumpi og Ntalla, 2013), Írlandi (Foley og Murphy, 2015) og Kína (Jiang, Du
og Dong, 2017).  Gæði valdra rannsókna var mikið  miðað við niðurstöður úr
AXIS.  Helstu  veikleikar  þessa  rannsóknasniðs  eru  að  það  veitir  aðeins
upplýsingar um stöðuna eins og hún var þegar rannsóknin átti sér stað. Því er
ekki hægt að fullyrða með vissu um orsakasamhengi. Notkun sjálfsmats í formi
spurningalista getur verið veikleiki því þátttakendum hættir til að fegra sig eða
svara í samræmi við norm í samfélaginu. Áreiðanleiki og réttmæti spurningalista
skiptir miklu máli í slíkum rannsóknum. 

Helstu  veikleikar  allra  valdra  rannsókna  í  þessari  kerfisbundnu
heimildasamantekt voru: 1) þægindaúrtök (ákveðin skóli, ákveðin tegund skóla
eða ákveðinn hópur kennara) sem ýtir undir ákveðna einsleitni þátttakenda, 2)
þátttaka einstaklinga í völdu úrtaki var valkvæm og því ekki hægt að tala um
slembival á þátttakendum, allar valdar rannsóknir skorti  upplýsingar um þann
hluta úrtaksins sem ekki svaraði. Niðurstöður slíkra rannsókna geta innihaldið
skekkju og einsleitni og veikja ytra réttmæti því erfitt getur reynst að yfirfæra
niðurstöður  yfir  á  þýðið  í  heild.  Yfirlit  yfir  niðurstöður  úr  gæðamati  valdra
rannsókna má sjá í töflu 2.

Mælingar rannsókna og mælitæki

Allar  rannsóknirnar  skráðu  grunnbreytur  í  upphafi  rannsóknar  og  allar
rannsóknirnar  notuðu  sjálfsmats  kannanir  sem  mælitæki  til  að  mæla
útkomubreytur.  Eins  og sést  í  töflu 2 mældu sex af  sjö  völdum rannsóknum
streitu.  Allar  sjö  mældu  bjargráð.  Sex  rannsóknir  mældu  kulnun.  Þrjár
rannsóknir  mældu  trú  á  eigin  getu.  Aðrar  útkomubreytur  sem rannsóknirnar
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mældu voru starfsánægja,  jákvæða hrifnæmni,  seiglu,  persónueinkenni,  mat  á
starfsumhverfi og andlegt heilbrigði.

Tafla 2. Útkomubreytur valdra rannsókna.

        Útkomu-

             breyta

Rannsókn 

Streita Kulnun Bjargráð
Trú á 
eigin getu

Aðrar útkomu 
breytur

Betoret og 
Artiga (2010)

X X X X

Fisher (2011) X X X Starfsánægja

Verešová og 
Malá (2012)

X X X X

Gloria o.fl. 
(2012)

X X
Jákvæð hrifnæmni
Seigla

Antoniou o.fl. 
(2013)

X X X

Foley og 
Murphy (2015)

X X X
Persónu einkenni
Sjálfsmat
Mat á starfsumhverfi

Jiang o.fl. 
(2017)

X X X Andlegt heilbrigði

Mælingar á streitu

Mælingar  á  streitu  fóru  allar  fram í  gegnum spurningalista.  Engin  rannsókn
notaði sama spurningalistann. Rannsókn Betoret og Artiga (2010) notaðist við
Multicontext  stressor  scale  (Doménech-Betoret,  2006)  sem  mælir  streitu  á
þrenns  konar  vettvangi:  í  bekknum,  í  skólanum  og  á  meðal  stjórnenda.
Þátttakendur áttu að meta mismunandi aðstæður útfrá því hve erfiðlega gengi að
ná settum námsmarkmiðum.

Rannsókn  Fisher (2011) notaðist við Classroom appraisal of resources and
demands (CARD). Þetta mælitæki var upphaflega hannað af Lambert, Abbot-
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Shim og McCarthy (2001) fyrir  leikskólakennarara. Fisher aðlagaði það, með
leyfi  höfunda,  að  sínum þátttakendum.  CARD notast  við  tvo  kvarða:  kröfur
innan  bekkjarins  og  auð  innan  bekkjarins.  Þátttakendur  meta  34  fyrirfram
skilgreindar kröfur sem tengjast kennarastarfinu. Að auki meta þátttakendur 29
fyrirfram skilgreinda auð út frá því hversu aðgengilegir þeir eru og hversu vel
þeir geta nýtt sér þá.

Rannsókn Verešová og Malá (2012) notaðist við mælitækið Questionnarire
for identification of stress levels and burnout syndrome bæði til að meta streitu
og kulnun. Höfundar mælitækis eru þeir Henning og Keller (1996). Mælitækið
metur áhættu einstaklinga á því að þróa með sér streitu og kulnun út frá umfangi
ákveðinna  streituáhrifa.  Streituáhrifum  er  skipt  í  fjóra  þætti:  sálfræðileg,
tilfinningaleg, líkamleg og félagsleg streituáhrif. 

Rannsókn  Gloria  og  meðhöfunda  (2012)  notaði  Teacher  stress  inventory
(TSI) mælitækið (Fimian, 1984) í breyttri útgáfu. TSI mælir starfstengda streitu
meðal kennara eftir umfangi og algengi streitunnar. 

Rannsókn Antoniou og meðhöfunda (2013) notaði spurningalistann Teacher
occupational  stress  (Antoniou,  Polychroni  og  Vlachakis,  2006).  Mælitækið
metur umfang streitu sem orsakast af starfstengdum streituvaldi. 

Rannsókn  Jiang  og  meðhöfunda  (2017)  notaðist  við  University  teacher
occupational  stress  scale  (Li,  2005).  Mælitækið  metur  starfstengda  streitu
háskólakennara út frá öryggi í starfi, öryggi í kennslu, mannlegum samskiptum,
álagi í starfi og starfsánægju.

Mælingar á kulnun

Þær  sex  rannsóknir  sem  mældu  kulnun  notuðust  allar  við  Maslach  burnout
inventory (MBI) (Maslach, Jackson og Leiter, 1997) í grunninn eða alveg við
mælingar  á  kulnun.  MBI  leggur  áherslu  á  þrjár  birtingamyndir  kulnunar:
tilfinningalega  örmögnun,  hlutgervingu  og  afköst  í  starfi.  Niðurstöður
mælitækisins raða kulnun í þrjú stig eftir alvarleika: a) lítil kulnun sem er <16
stig í tilfinningalegri örmögnun og <6 stig í hlutgervingu en >39 stig í afköstum.
b) meðal kulnun sem er á bilinu 17-26 stig í tilfinningalegri örmögnun og 7-12
stig í hlutgervingu en 32-38 stig í afköstum og c) mikil kulnun sem er >27 stig í
tilfinningalegri örmögnun og >13 stig í hlutgervingu en <31 stig í afköstum. 
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Í  rannsókn  þeirra  Betoret  og  Artiga  (2010)  var  notuð  spænsk  útgáfa  af
upprunalegri útgáfu MBI (Maslach og Jackson, 1981). Fisher (2011) notaðist við
upprunalega útgáfu útgáfu MBI (Maslach, Jackson og Leiter, 1997). 

Rannsókn Verešová og Malá (2012) mældi kulnun og streitu saman. Lýsingu
á mælitækinu má sjá í undirkaflanum Mælingar á streitu. Rannsóknir Gloria og
félaga (2012) og Foley og Murphy (2015) notuðu MBI-ES (Educators Survey)
(Maslach o.fl., 1996). Það er sérsniðin útgáfa fyrir þá sem starfa við kennslu eða
í kennsluumhverfi (Maslach og Jackson, 1981). Rannsókn Antoniou og félagar
(2013)  mældi  kulnun  með  endurskoðaðri  útgáfu  MBI-ED  fyrir  Grikkland
(Antoniou o.fl., 2006). Jiang og félagar (2017) notuðust við endurskoðaða útgáfu
af MBI (Li og Shi, 2003) í sínum mælingum á kulnun.

Mælingar á bjargráðum

Mælingar á bjargráðum fóru allar fram í gegnum spurningalista. Engin rannsókn
notaði sama mælitæki á bjargráð. Rannsókn Betoret og Artiga (2010) notaðist
við Coping strategies scale. Það mælitæki var sérhannað fyrir þessa rannsókn og
byggir á hugmyndum Folkman og Lazarus (1980, 1985) og Endler og Parker
(1990). Mælitækið skiptir bjargráðum í óvirk og virk bjargráð.

Rannsókn  Fisher (2011) notaðist  við Preventive resources inventory (PRI)
(McCarthy og Lambert 2001). PRI mælir getu kennara til að koma í veg fyrir,
forðast eða draga úr streitu. Rannsóknin notaði aðeins þann hluta mælitækisins
sem mælir sátt við sjálfan sig og gengur út á hversu sáttir kennarar eru við eigin
bresti þegar tekist er á við erfiðar aðstæður. 

Rannsókn Verešová og Malá (2012) notaðist við mælitækið Proactive coping
inventory  (PCI)  (Greenglass,  Schwarzer,  Jakubiec,  Fiksenbaum  og  Taubert,
1999). Mælitækið mælir  sjö mismunandi flokka bjargráða:  framvirk bjargráð,
ígrunduð  bjargráð,  stefnumótun,  fyrirbyggjandi  bjargráð,  aðstoð  og  stuðning,
tilfinningalegan  stuðning  og  forðunarhegðun.  Rannsókn  Verešová  og  Malá
einblíndi mest  á fyrirbyggjandi  bjargráð.  Notkun fyrirbyggjandi  bjargráða eru
talin  mjög  áhrifarík  og  heilsusamleg  aðferð  sem eykur  lífsgæði  einstaklinga
(Greenglass, 2002).

Rannsókn Antoniou og meðhöfunda (2013) notaði Stress coping strategies
(Cooper, Sloan og Williams, 1988). Þátttakendur meta hvort og hversu vel þekkt
bjargráð  eiga  við  um þá.  Matstækið  flokkar  bjargráð  í  fjóra  flokka:  forðun,
jákvæð nálgun, aðgerðar áætlanir og röklegar lausnaleitir. 

53



Rannsókn Foley og Murphy (2015) notuðu Brief COPE inventory (Carver,
1997).  Þátttakendur  meta  eigin  notkun  bjargráða  út  frá  28  algengum
fullyrðingum um bjargráð. Niðurstöður voru flokkaðar eftir því hvort bjargráð
einkenndust af vandamálamiðuðum, forðunarmiðuðum eða tilfinningamiðuðum
lausnum. 

Rannsókn Jiang og félaga (2017) notaðist við Simple coping style scale (Xie,
1998). Spurningalistinn metur og flokkar bjargráð í tvo óháða hópa: jákvæð og
neikvæð bjargráð.

Mæling á trú á eigin getu

Rannsóknirnar þrjár sem mældu trú á eigin getu voru Betoret og Artiga (2010),
Verešová og Malá (2012) og Foley og Murphy (2015). Þær notuðu allar sama
matstækið  sem  var  The  Teacher  self-efficacy  sem  hannað  var  af  þeim
Schwarzer, Schmitz and Daytner (1999). Matstækið metur þá trú sem kennarinn
hefur á eigin getu til að sinna kennslu á skilvirkan hátt. Að auki notaði Betoret
og Artiga (2010) annað matstæki til að meta trú á eigin getu sem var smækkuð
útgáfa  af  Classroom management  self-efficacy (Doménech-Betoret,  2006)  og
metur þá trú sem kennarar hafa á eigin getu varðandi bekkjarstjórnun. 

Aðrar útkomubreytur úr völdum rannsóknum

Fisher (2011) mældi starfsánægju í formi þriggja spurninga: 1) Hefur þú íhugað
að hætta kennslu? 2) Hversu oft hefur þu íhugað að hætta kennslu? 3) Hversu
ánægður ertu með kennarastarfið? Svarmöguleikar fyrstu tveggja spurninganna
voru ekki gefnir upp. Þriðja spurningin bauð upp á 4 punkta Likert skala. 
Gloria og félagar (2012) notuðu Positve affect hluta mælitækisins Positive and
negative  affect  schedule  (PANAS)  (Watson,  Clark  og  Tellegen,  1988)  til  að
meta jákvæða hrifnæmni. Auk þeirra 10 atriða sem PANAS inniheldur notuðu
þeir  viðbót  þeirra Tugade og Fredricson (2004)  sem inniheldur níu jákvæðar
tilfinningar:  hafa  gaman,  vera  rólegur,  ánægður,  forvitinn,  hamingjusamur,
afslappaður, vera létt vegna einhverra atburða, sáttur og hissa. Að auki mældu
Gloria og félagar seiglu (árangursrík aðlögun að streitu) með Connor–Davidson
Resilience  Scale  (CD-RISC)  (Connor  og  Davidson,  2003).  CD-RISC  mælir
mismunandi afbrigði af seiglu sem ýtir undir að einstaklingar dafni þrátt fyrir
mótlæti eins og til dæmis að setja sér markmið, húmor og þolinmæði.
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Foley og Murphy (2015) mældu persónueinkenni með tveimur mælitækjum.
Fyrra  var  Big  Five  Inventory (BFI)  (John,  Donahue,  og  Kentle,  1991).  BFI
mælir  fimm  mismunandi  persónueinkenni  sem  eru:  opinn  fyrir  nýjungum,
samviskusemi, úthverfa, samvinnuþýðni og taugaveiklun. Seinna mælitækið var
Core  Self-Evaluation  scale  (CSES)  (Judge,  Erez,  Bono,  og  Thoresen,  2003).
CSES  metur  stöðugleika  hjá  einstaklingum  hvað  varðar  undirmeðvitund,
sjálfsmat á eigin getu og sjálfsstjórn. 

Í  rannsókn  Foley  og  Murpy  mátu  þátttakendur  upplifun  sína  á
starfsumhverfið í gegnum tvö mælitæki. Fyrra var endurskoðað Revised school
level  environment  questionnary (SLEQ)  (Johnson,  Stevens  og  Zvoch,  2007).
SLEQ  mælir  fimm  þætti  úr  starfsumhverfinu:  samvinnu,  samskipti  við
nemendur, aðgengilegan auð skólans, ákvarðanatöku og leiðbeinandi nýsköpun.
Seinna matstækið fyrir starfsumhverfið var Class environment questionnaire sem
er  stytt  útgáfa  af  Catholic  schoool  classroom  environment  questionnaire
(Dorman,  1999).  Class  environment  questionnaire  mælir  fjórar  breytur  úr
kennslu í bekk: samskipti, samstarf, aga og skipulag og skipulagverkefna. 

Jiang og meðhöfundar (2017) mældu andlegt heilbrigði með Symptom self-
rating scale (Wang, 1984). Mælitækið mælir andleg einkenni eins og til dæmis
þunglyndi, kvíða, áráttu og þráhyggju. 
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5. Niðurstöður rannsókna

Úrtök kennara

Samanlagt  var  fjöldi  einstaklinga  í  þeim  sjö  rannsóknum  sem  uppfylltu
leitarskilyrðin 3.339 kennarar frá Spáni, Bandaríkjunum, Slóvakíu, Grikklandi,
Írlandi og Kína. Þar af voru 61% konur (n=2029). Fjölmennasta rannsóknin náði
til 32,7% af heildarþáttakendum og það voru háskólakennarar. Aðrir kennarar
voru  með  nemendur  frá  aldrinum  fimm  til  19  ára.  Fjöldi  þátttakenda  í
rannsóknunum spannaði frá 192 upp í 1.092. 

Erfitt var að reikna nákvæman meðalaldur allra þátttakenda þar sem skortur
var á lýsigögnum. Meðalaldur kennara úr þeim fjórum rannsóknum sem veittu
fullnægandi gögn (69% þátttakenda) var tæplega 39 ár (Betoret og Artiga, 2010;
Foley og Murphy, 2015; Jiang, o.fl., 2017; Verešová og Malá, 2012). Rannsókn
Gloria og félaga (2012) gaf aðeins upp meðalaldur kvenkyns kennara sem var 45
ár (75% þátttakenda þeirra). Rannsókn Antoniou og félaga (2013) gaf upp að
59,5% þáttakenda væri yngri en 40 ára en aðrir þátttakendur voru eldri en 40 ára.
Fisher (2011) gaf upp að 37% væru yngri en < 40 ára og aðrir voru eldri en 40
ára. 

Erfitt var að reikna nákvæmt meðaltal af starfsreynslu allra þátttakenda þar
sem  skortur  var  á  lýsigögnum.  Meðalstarfsaldur  kennara  úr  þeim  fjórum
rannsóknum  sem  veittu  fullnægjandi  gögn  var  16,4  ár  (34%  þátttakenda)
(Antoniou o.fl., 2013; Foley og Murphy, 2015; Gloria o.fl., 2012; Verešová og
Malá, 2012). Samkvæmt  Fisher (2011) höfðu 59,3% unnið í  minna en 10 ár,
28,4% unnið í 10-20 ár og 12,3% meira en 21 ár. Samkvæmt Jiang og félögum
(2017) höfðu 64,4% unnið í fimm ár eða minna og 35,6% höfðu unnið í fimm ár
eða meira. Betoret og Artiga (2010) veittu engin gögn varðandi starfsaldur. 

Aðeins ein rannsókn (Fisher, 2011) veitti upplýsingar um hvaða fög kennarar
kenndu.  Það  voru  stærðfræði  (18,9%),  saga  (22,6%),  tungumál  (5,5%),
vísindagreinar  (27%),  enska  (20,8%),  aðrar  greinar  (2,4%)  og  þeir  sem ekki
svöruðu (2,8%). 

Tvær rannsóknir veittu upplýsingar um menntun þátttakenda. Ein þeirra sýndi
að allir þátttakendur voru með háskólagráðu, um 55% voru með bachelor gráðu,
43%  með  mastersgráðu  og  2%  doktorsgráðu  (Gloria  o.fl.,  2012).  Önnur
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samanstóð  af  9,1% háskólanemum,  31,3% voru með mastersgráðu og 59,6%
voru með doktorsgráðu (Jiang, o.fl., 2017). 

Þátttakendur voru vel dreifðir í öllum breytum. Þeir komu frá sex löndum
víðsvegar úr heiminum. Aldur nemenda þeirra spannaði allt  frá sex ára upp í
háskólanema.  Kvenkynskennarar  voru  61%  þátttakenda.  Meðalaldur  75%
þátttakenda var rétt tæplega 40 ára og spannaði allur hópurinn aldursbilið frá 20–
68 ár. Starfsaldur spannaði allt frá einu ári upp í 35 ár en töluvert vantaði upp á
nákvæm lýsigögn þar. Þar sem menntunarstig var tekið fram (41% þátttakendur)
spannaði það allt frá bachelor gráðu upp í doktorsgráðu. Menntun þátttakenda
rímar við þær menntunarkröfur sem gerðar eru hér á landi og eiga að vera í takt
við önnur lönd og má lesa um í fræðilega hlutanum.

Streita

Sex rannsóknanna mældu streitu. Betoret og Artiga (2010) komust  að því að
mestu  streituvaldarnir  voru  slæm  hegðun  nemenda,  lítil  sameiginleg
ákvarðanataka  í  starfi  og  óljósar  kröfur  frá  stjórnendum.  Fisher  (2011)  og
Antoniou og félagar (2013) skoðuðu streitu og starfsaldur.  Samkvæmt Fisher
(2011) var ekki marktækur munur á streitustigum þeirra sem höfðu undir fimm
ára  starfsreynslu  (nýjir  kennarar)  og  hinna  sem  höfðu  meira  en  fimm  ára
starfsreynslu. Þannig upplifðu nýrri kennarar og þeir sem höfðu unnið lengur en
fimm  ár  svipað  umfang  af  streitu.  Samkvæmt  Antoniou  og  félögum (2013)
upplifðu kennarar með 11-15 ára starfsreynslu meiri starfstengda streitu en bæði
þeir sem höfðu unnið styttra og lengur. Þeir kennarar sem höfðu meira en 16 ára
starfsreynslu upplifðu minnstu starfstengdu streituna. 

Allir þátttakendur í rannsókn Verešová og Malá (2012) mældust frekar lágir í
streitu í öllum þáttum sem mældir voru. Meðaltal stiga í öllum mældum þáttum
var  28,55  af  96  mögulegum.  Samkvæmt  Fisher  (2011)  höfðu  starfsaldur,
starfsánægja  og  kulnun  marktækt  forspárgildi  fyrir  streitu  og  skýrði  26% af
breytileika streitustiga. Aukinn starfsaldur virtist draga aðeins úr streitu. Aukin
kulnun og minni starfsánæga jók á streitu. Fjöldi nemenda, aldur, kyn og sátt við
sjálfan sig höfðu ekki marktækt forspárgildi fyrir streitu. 

Antoniou og meðhöfundar (2013) skoðuðu einnig tengsl streitu kennara við
skólastig og kyn. Kennarar á grunnskólastigi mældust marktækt hærri í öllum
mældum streituvöldum en samkennarar þeirra á framhaldsskólastigi. Mestur var
munurinn á upplifun streituvalda þegar kom að vinnuálagi, vinnuskilyrðum og
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stuðningi/viðukenningu stjórnenda. Kvenkyns kennarar upplifðu almennt meiri
streitu en karlkyns kennarar. Mestur munurinn var í vinnuálagi, vinnuskilyrðum
og  álagi  vegna  nemenda.  Auk  þess  upplifðu  kvenkyns  kennarar  á
grunnskólastigi meiri streitu en samkennarar þeirra á framhaldsskólastigi. 

Samband  streitu,  seiglu  og  hrifnæmni  var  jafnframt  kannað  (Gloria  o.fl.,
2012). Fram kom að streita dró úr seiglu á meðan hrifnæmni hafði jákvæð áhrif
á seiglu. Þrátt fyrir að engin fylgni hafi verið á milli streitu og hrifnæmni þá
stýrir  hrifnæmni  þeim áhrifum sem streita hefur á seiglu.  Þannig liggja áhrif
streitu á seiglu í gegnum hrifnæmni. Kennarar ættu því að geta aukið hjá sér
seiglu með því að nota hrifnæmni til að draga úr streitu. Ennfremur hafa verið
skoðuð áhrif streitu á notkun bjargráða, kulnun og andlega líðan. Þar kom fram
að  mikið  álag  í  starfi  jók  starfstengda  streitu  sem  ýtti  undir  notkun  á
árangurslausum bjargráðum, jók þróun slæmrar andlegrar heilsu og olli kulnun.
Auk þess dró aukin starfstengd streita úr noktun á árangursríkum bjargráðum
Jiang o.fl., 2017). 

Kulnun

Sex rannsóknanna mældu kulnun og af þeim sýndu fjórar þeirra marktæka fylgni
milli  streitu og kulnunar (Betoret  og Artiga, 2011; Gloria o.fl.,  2012; Fisher,
2011;  Jiang o.fl.,  2017). Að auki  sýndu Fisher (2011) að aukin starfsánægja,
meiri  sjálfssátt  og  fyrirbyggjandi  bjargráð  höfðu  marktækt  neikvæð  áhrif  á
kulnun. Kennarar sem voru óánægðir í starfi voru haldnir meiri kulnun en þeir
sem eru ánægðir. Niðurstöður Gloria og félaga (2012) leiddu í ljós að hrifnæmni
hafði óbein áhrif á kulnun í gegnum starfstengda streitu. Eftir því sem hrifnæmni
var meiri því minni var kulnunin. Reyndari kennarar og þeir sem höfðu unnið til
verðlauna bjuggu yfir meiri hrifnæmni og minni kulnun. Nýjir kennarar upplifðu
marktækt  meiri  kulnun  en  hinir  (Fisher,  2011).  Samkvæmt  þeim  Jiang  og
félögum (2017) hafði kulnun marktækt jákvætt forspárgildi fyrir andlega heilsu.
Það þýðir að þegar kennarar upplifa mikla starfstengda streitu sem leiðir af sér
kulnun þá hefur það slæm áhrif á andlega heilsu. 

Þeir  Betoret  og  Artiga  (2010),  Antoniou  og  félagar  (2013)  og  Foley  og
Murphy (2015) skoðuðu samband hvers þátt kulnunar fyrir sig við aðrar breytur.
Niðurstöður þeirra fyrir tilfinningalega örmögnun leiddu í ljós að hún var meiri
hjá  kvenkyns  kennurum  (Antoniou  o.fl,  2013;  Betoret  og  Artiga,  2010).
Kennarar  nemenda  12-16  ára  mældust  hærri  í  tilfinningalegri  örmögnun  hjá
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Betoret  og  Artiga  á  meðan  kennarar  nemenda  6-12  ára  mældust  hærri  hjá
Antoniou  og  félögum.  Í  báðum  þessum  fyrrgreindu  rannsóknum  dró  úr
tilfinningalegri  örmögnun  eftir  því  sem starfsaldur  jókst  (Betoret  og  Artiga,
2010;  Antoniou  o.fl,  2013).  Streituvaldarnir  afhugun  nemenda,  skortur  á
sameiginlegri ákvarðanatöku og vinnuálag hafði mestu áhrifin á tilfinningalega
örmögnun. Að auki hafði fjölbreyttur nemendahópur einhver áhrif (Betoret og
Artiga, 2010). Samkvæmt þeim Foley og Murphy (2015) voru þeir einstaklingar
sem mældust  hátt  í  taugaveiklun,  þeir sem fundu fyrir  streitu í  tengslum við
samskipti við nemendur og skoruðu lágt í sjálfsmati á eigin getu líklegastir til að
finna fyrir tilfinningalegri örmögunun. Aftur á móti voru þeir kennarar sem töldu
sig hafa  góða bekkjarstjórnun,  upplifðu samskiptin  í  bekknum góð og höfðu
góðan aga ólíklegir til að upplifa tilfinningalega örmögunun (Foley og Murphy,
2015). 

Niðurstöður þeirra fyrir hlutgervingu sýndu fram á að karlkynskennarar og
kennarar  nemenda  12-16  ára  upplifðu  meiri  hlutgervingu  en  aðrir.  Slæm
hegðun/afhugun nemenda, skortur á sameiginlegri ákvarðanatöku í tengslum við
starfið  og  vinnuálag  hafði  mestu  áhrifin  á  hlutgervingu (Betoret  og  Artiga,
2010). Hjá þeim Foley og Murphy (2015) hafði lágt skor í sjálfsmati á eigin getu
mestu  áhrifin  á  aukningu  hlutgervingar.  Hátt  skor  í  úthverfu  dró  mest  úr
hlutgervingu.  Þannig  finna  einstaklingar  sem  eru  úthverfir  minnst  fyrir
hlutgervingu.

Niðurstöður  þeirra  Betoret  og  Artiga  (2010)  fyrir  dvínandi  persónulegan
árangur  sýndu  að  eftir  því  sem  kennarar  höfðu  unnið  lengur  því  minni
persónulegan árangur upplifðu þeir. Kennarar nemenda 6-12 ára upplifðu meiri
persónulegan árangur en kennarar nemenda 12-16 ára. Slæm hegðun/afhugun
nemenda og ófullnægjandi þátttaka foreldra dró mest úr persónulegum árangri.
Hjá þeim Foley og Murphy (2015) hafði trú á eigin getu og samskipti í bekk
mestu áhrifin á dvínandi persónulegan árangur. 

Bjargráð

Sex rannsóknir mældu bjargráð. Betoret og Artiga (2010) mældu óvirk og virk
bjargráð  í  tengslum við  tilfinningalega  örmögnun,  hlutgervingu  og  dvínandi
persónulegan  árangur.  Þvert  á  hugmyndir  þeirra  í  upphafi  rannsóknar  hafði
notkun óvirkra og virkra bjargráða engin áhrif á tilfinningalega örmögnun. Það
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er að segja samspil streituvalda og bjargráða hvorki dró úr né jók tilfinningalega
örmögnun. 

Bæði  virk  og  óvirk  bjargráð  höfðu áhrif  á  samband  milli  streituvalda  og
dvínandi persónulegs árangur. Virk bjargráð dróu úr þeim áhrifum sem skortur á
sameiginlegri  ákvarðanatöku  hafði  á  dvínandi  persónulegan  árangur.  Óvirk
bjargráð  ýttu  undir  dvínandi  persónulegan  árangur  í  tengslum  við  slæma
hegðun/afhugun  nemenda.  Samband  virkra  og  óvirkra  bjargráða  við  þá
streituvalda  sem  helst  ollu  hlutgervingu  leiddi  í  ljós  að  lítil  notkun  virkra
bjargráða og mikil notkun óvirkra bjargráða jók marktækt líkur á hlutgervingu. 

Rannsókn þeirra Betoret og Artiga (2010) leiddi í ljós að kennarar nemenda
12-16 ára notuðu í ríkari mæli óvirk bjargráð en kennarar nemenda 6-12 ára. Trú
á eigin getu dró marktækt úr notkun á óvirkum bjargráðum. Kvenkyns kennarar
nemenda 12-16 ára notuðu virk bjargráð í meira mæli en karlkyns kennarar. Það
dró úr notkun á virkum bjargráðum eftir því sem starfsaldur jókst.

Verešová  og  Malá  (2012)  mældu  notkun  á  sjö  mismunandi  tegundum
bjargráða  hjá  þátttakendum  en  notaði  aðeins  niðurstöður  fyrirbyggjandi
bjargráða  og  fylgni  þess  við  streitu  í  rannsókninni.  Marktæk neikvæð fylgni
mældist  milli  fyrirbyggjandi  bjargráða  og  allra  mældra  streituþátta  nema
líkamlegra. Því betri  sem kennarar voru í að nota fyrirbyggjandi bjargráð því
minni streitu upplifðu þeir. Mesta fylgnin var á milli fyrirbyggjandi bjargráða og
félagslegrar  streitu.  Minnsta  var  varðandi  sálræna  streitu.  Marktæk  jákvæð
fylgni mældist milli fyrirbyggandi bjargráða og trúar á eigin getu. Kennarar sem
notuðu fyrirbyggjandi bjargráð höfðu góða trú á eigin getu. 

Antoniou  og  félagar  (2013)  skiptu  bjargráðum upp í  árangursrík  bjargráð
(jákvæð  nálgun,  aðgerðaáætlun  og  röklegar  lausnaleitir)  og  forðunarhegðun.
Notkun á árangursríkum bjargráðum dró marktækt úr streitu og þar með líka
tilfinningalegri  örmögnun,  hlutgervingu  og  dvínandi  persónulegum árangri  á
meðan  aukin  notkun  forðunarhegðunar  jók  tilfinningalega  örmögnun  og
hlutgervingu. 

Enn fremur leiddu niðurstöður Antoniou og meðhöfunda í ljós að kennarar
nemenda  á  aldrinum  6-12  ára  notuðu  frekar  bjargráð  sem  einkenndust  af
forðunarhegðun  og  upplifðu  meiri  tilfinningalega  örmögnun.  Konur  notuðu
frekar bjargráð sem einkenndust af forðunarhegðun og jákvæða nálgun. Enginn
munur var á notkun bjargráða með tilliti  til  starfsreynslu. Samkvæmt  þessum
höfundum er  notkun árangursríkra  bjargráða í  stað forðunarhegðunar  auðlind
sem  hjálpar  kennurum  að  draga  úr  starfstengdri  streitu  auk  þess  sem  slík
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bjargráð hjálpa kennurum að ná settum kennslulegum markmiðum.  Notkun á
bjargráðum  sem  ýta  undir  forðunarhegðun  eykur  starfstengda  streitu.  Þeir
kennarar sem þannig afneita streituvaldi og gera engar tilraunir til breytinga ná
ekki að vinna úr þeim neikvæðu þáttum sem fylgir streituvöldum. Þeir kennarar
sem  nálguðust  streituvalda  með  jákvæðu  hugarfari,  góðu  skipulagi  og  á
lausnamiðaðan hátt juku hjá sér persónulega frammistöðu. Þetta dró úr hættu á
kulnun (Antoniou o.fl, 2013). 

Samkvæmt  rannsókn  þeirra  Foley  og  Murphy  (2015)  ýtti  notkun
árangurslausra  bjargráða  undir  hlutgervingu.  Aftur  á  móti  jók  notkun
árangursríkra bjargráða persónulega frammistöðu. Niðurstöður leiddu í ljós að
þeir einstaklingar sem eru úthverfir eru líklegri til að nota árangursrík bjargráð.
Niðurstöður þeirra Foley og Murphy studdu gagnvirknismódel þeirra Lazarus og
Folkman  (1984)  sem  sýnir  fram  á  að  ákveðin  einkenni  einstaklinga,
starfsumhverfi og notkun bjargráða geta spáð fyrir um umfang kulnunar.

Bjargráðum hefur  verið  skipt  í  jákvæð  og  neikvæð  bjargráð  (Jiang  o.fl.,
2017). Niðurstöður þeirra sýndu marktækt að starfstengd streita ýtti undir notkun
neikvæðra  bjargráða  og  dró  á  sama  tíma  úr  notkun  jákvæðra  bjargráða.
Starfstengd streita virðist þannig ýta undir notkun á neikvæðum bjargráðum og
draga úr eldmóði í starfi. Notkun á neikvæðum bjargráðum getur markvisst ýtt
undir kulnun á meðan notkun á jákvæðum bjargráðum getur markvist dregið úr
kulnun.  Þar  sem  mikið  álag  í  starfi  eykur  starfstengda  streitu  og  notkun
einstaklinga  á  neikvæðum  bjargráðum  í  þeirri  aðstöðu  þá  getur  aukið  álag
marktækt spáð fyrir um kulnun. 

Samkvæmt þeim Jiang og félögum (2007) hefur notkun jákvæðra bjargráða
góð áhrif á andlega heilsu. Þannig getur notkun jákvæðra bjargráða dregið úr
þeim áhrifum sem streituvaldar  geta  haft  á  andlega  heilsu.  Þegar  Jiang  o.fl.
skoðuðu áhrif starfstengdrar streitu, bjargráða og kulnunar á andlega heilsu kom
í ljós að þeir þátttakendur sem ekki notuðu nein bjargráð voru í mestri  hættu
varðandi slæma andlega heilsu. 

Sá hópur sem var í næst mestri hættu á að þróa með sér slæma andlega heilsu
voru þeir sem notuðu neikvæð bjargráð þegar kom að streitu og kulnun. Aftur á
móti voru þeir sem notuðu jákvæð bjargráð mjög líklegir til að draga úr líkum á
slæmri andlegri heilsu. 
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Trú á eigin getu

Þrjár rannsóknir skoðuðu trú á eigin getu. Samkvæmt þeim Foley og Murphy
(2015) höfðu samskipti  í bekk, agi og skipulag, vandamálamiðuð bjargráð og
úthverfa marktækt mest áhrif á trú á eigin getu. Þeir sem höfðu góða trú á eigin
getu eru jákvæðari gagnvart sinni frammistöðu. 

Verešová og Malá (2012) komust jafnframt að því að trú á eigin getu gat
marktækt dregið úr streitu. Því meiri trú á eigin getu sem kennarar höfðu því
minni streitu upplifðu þeir. Trú á eigin getu dró áberandi mest úr þeirri streitu
sem  tengdist  sálfræðilegum,  tilfinningalegum  og  félagslegum  þáttum.
Niðurstöður þeirra Betoret og Artiga (2010) leiddu ennfremur í ljós að aukin trú
á eigin getu dró marktækt úr notkun á óvirkum bjargráðum. Trú á eigin getu
hafði marktæk jákvæð áhrif á notkun virkra bjargráða. Þannig eykur trú á eigin
getu notkun virkra bjargráða til að takast á við hindranir í kennarastarfinu.
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4. Umræður

Úrtak  rannsóknanna  virðist  gefa  góða  mynd  af  þversniði  kennara  sem gerir
niðurstöðurnar trúverðugri. 

Heildarniðurstöður  sýna að  starfstengd streita  er  það sem veldur  kulnun í
starfi. Sömu niðurstöður er að finna í fjölda annarra rannsókna (Freudenberger,
1974;  Greenberg o.  fl.,  2016;  Maslach o.fl.,  2001;  Melamed,  Shirom,  Toker,
Berliner og Shapira, 2006; Montero-Martin o.fl., 2009; Pines og Keinan, 2005;
Schaufeli  o.fl.,  2009).  Niðurstöður  sýndu  að  sömu  hópar  og  upplifðu  mikla
streitu áttu á hættu með að verða fyrir kulnun. Sá hópur kennara sem er í mestri
hættu með að þróa með sér kulnun vegna streitu í starfi eru nýjir kennarar. Ekki
var hægt að lesa mikið úr starfsaldri kennara í völdum rannsóknum þar sem þær
eru þversniðsrannsóknir og sýna því bara stöðuna eins og hún er þegar rannsókn
var gerð. Því verður að styðjast við önnur fræði og aðrar rannsóknir þar sem
fram kemur hátt brottfall kennara fyrstu árin í starfi (Gallup, 2014; Greenberg
o.fl., 2016; Ingersoll, 2003). 

Varhugavert er að rýna aðeins í starfsaldur því aðrir þættir hafi áhrif þegar
kemur að aðlögun á streitu og kulnun.  Ein rannsókn sýndi  fram á mun milli
kynja (Antoniou o.fl., 2013). Þar virtust konur upplifa meiri streitu og kulnun en
karlar.  Taugaveiklun  og  lágt  sjálfsmat  höfðu  forspárgildi  fyrir  aukna  streitu
(Foley og  Murphy,  2015).  Aftur  á  móti  höfðu persónueinkenni  eins  og  gott
sjálfsmat  og  sjálfstraust,  úthverfa,  góð  samskiptahæfni,  seigla  og  hrifnæmni
neikvæð áhrif á kulnun (Antoniou o.fl, 2013; Betoret og Artiga, 2010; Foley og
Murphy,  2015;  Gloria  o.fl.,  2012).  Annað  sem  einkenndi  þá  sem  upplifðu
sjaldnar kulnun var að þeir upplifðu góða bekkjarstjórnun til dæmis varðandi aga
og samskipti (Foley og Murphy, 2015). 

Það er staðreynd að kennarastarfið er streituvaldandi starf (Greenberg o.fl.,
2016;  Hakanen,  o.fl.,  2006;  Newberry  og  Allsop,  2017;  Worth  og  Van  den
Brande, 2019). Niðurstöður þeirra rannsókna sem mældu bjargráð sýndu allar að
notkun bjargráða hefur áhrif  á streitu.  Notkun árangursríkra  bjargráða dró úr
streitu í öllum rannsóknum og hinsvegar ýtti  notkun árangurslausra bjargráða
undir streitu. Af þessu má álykta að bjargráð eru flókið samspil tilfinninga, mats
á aðstæðum og þess auðs sem við höfum aðgang að. Val og notkun bjargráða
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getur skilið á milli þess að við náum að aðlagast streitunni og jafnvel eyða henni
eða að streitan viðhaldist og jafnvel versni. Þar sem streita er undanfari kulnunar
og sýnt  hefur  verið  fram á  að  árangursrík  bjargráð  geti  markvisst  dregið  úr
streitu verður að tryggja aðgang kennara að árangursríkum bjargráðum. 

Samkvæmt  völdum rannsóknum sem mældu  trú  á  eigin  getu  virðist  hún
skipta  máli  því  bæði  dregur  hún  úr  streitu  og  ýtir  að  auki  undir  notkun
árangursríkra bjargráða. Að auki dregur trú á eigin getu úr notkun árangurslausra
bjargráða.  Hún  ýtir  undir  sjálfstraust  sem  endurspeglast  í  öruggari
kennsluháttum. Kennarar sem hafa góða trú á eigin getu hafa aukið sjálfstraust
og trúa því að þeir hafi góð áhrif á nemendur og séu hvetjandi fyrir þá (Betoret
og Artiga, 2010; Foley og Murphy, 2015; Verešová og Malá, 2012). 

Í ljósi ofangreindra niðurstaðna má draga þær ályktanir að kennarastéttin eigi
undir högg að sækja. Starfsskilyrði kennara einkennast af streitu, skorti á bæði
stuðningi  og  hvata  og  það  ýtir  undir  uppgjöf  fljótlega  í  upphafi  starfsferils.
Reikna má með að kulnun sé einn þeirra þátta sem veldur brottfalli úr starfi og
því ná kennarar sem kulna í starfi oft ekki mjög háum starfsaldri. Niðurstöður
valdra rannsókna gefa til kynna að það þurfi að huga betur að nýjum kennurum
þar sem þeir virðast upplifa meiri streitu en þeir sem hafa starfað lengur. Örar
breytingar  hafa  orðið  á  bæði  kröfum um nám kennara  og  á  starfi  þeirra  og
skyldum  sem  valda  bæði  álagi  og  streitu.  Einhverra  hluta  vegna  virðist
vinnuumhverfi  kennara  ekki  hafa  náð því  nægjanlega vel  að aðlagast  þessari
þróun  ef  marka  má  niðurstöður  þessarar  heimildasamantektar  um  skort  á
stuðningi og að það sé ekki nægilega vel hlúð að kennurum. 

Annað sem vert er að taka fram hér er að kulnun getur tengst öðrum þáttum í
lífi  einstaklinga en starfstengdri  streitu eins og til  dæmis  flóknu og erilsömu
fjölskyldulífi  og því  flækjustigi  sem fylgir  að samræma vinnu og fjölskyldu.
Mikil streita er öllum óholl og getur að einhverju leiti ýtt undir ýmsa líkamlega
og andlega sjúkdóma (Kivimäki o.fl., 2018; Ólafur Þór Ævarsson, 2016). Til að
fyrirbyggja  streitu  er  mikilvægt  að  þekkja  og hafa  aðgang að árangursríkum
bjargráðum til að koma í veg fyrir veikindi af völdum streitu og kulnunar. 

Hagnýtt notagildi verkefnisins 

Verkefnið getur nýst kennaranemum, nýjum kennurum, leiðbeinendum kennara
og kennaranema og stjórnendum skóla. Nauðsynlegt er að kennaranemar og þeir
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sem eru að stíga sín fyrstu skref í starfinu séu meðvitaðir um þau atriði sem hér
hafa  verið  til  umfjöllunar  til  að  geta  hlúð  að  sjálfum  sér  og  brugðist  við
streituvöldum  í  starfi.  Þetta  er  sérstaklega  mikilvægt  þessum  hópi  þar  sem
niðurstöður benda til þess að kennarar með litla starfsreynslu séu í áhættu hvað
varðar streitu og kulnun. Verkefnið sýnir að auki fram á að árangursrík bjargráð
geta dregið úr streitu og kulnun hjá kennurum. Leiðbeinendur nýrra kennara og
kennaranema þurfa að vera meðvitaðir um þessa hluti og vera í stakk búnir til að
benda nýjum kennurum á árangursrík bjargráð sem vinna gegn streitu. Það er
ekki síður mikilvægt að stjórnendur skóla séu meðvitaðir um þetta því það er á
þeirra  ábyrgð  að tryggja  gott  aðgengi  að þeim auð sem dregur  úr  streitu  og
kulnun og að nægilegt svigrúm sé fyrir nýja kennara til að aðlagast starfinu. Það
þarf að hlúa að velferð nýrra kennara og draga úr brottfalli úr stéttinni og það er
á ábyrgð allra ofantalinna aðila að rétt sé staðið að málum. Það er hagur allra að
halda í kennara og tryggja að þeim líði vel í starfi. 

Takmarkanir

Takmarkanir verkefnisins eru fyrst og fremst reynsluleysi höfundar þegar kemur
að  framkvæmd  kerfisbundinnar  heimildasamantektar.  Aðferðin  sjálf  er
gríðarlega tímafrek og krefst þess að áður en hafist  er handa liggi fyrir mjög
ítarlegt skipulag fyrir verkefnið frá upphafi til enda og að búið sé að kynna sér
viðamikið  efni  áður  en  ákvörðun um umfjöllunarefni  liggur  fyrir.  Verkefnið
hefði verið tilvalið fyrir tvo, bæði vegna umfangs og að rýni fleiri aðila tryggir
að öllum líkindum meira hlutleysi niðurstaðna og við úrlausn ágreinings. 

Aðrar takmarkanir eru sú áhætta á að rannsóknir sem ættu heima í verkefninu
komi ekki fram við leit  sökum takmarkana á völdum leitarorðum eða sökum
hindrana að aðgengi gagna. Vegna þess að aðgangur að gögnum takmarkast við
það  sem höfundar  rannsókna  kjósa  sjálfir  að  birta  getur  túlkun  á  gögnum í
verkefninu verið ónákvæm og valdið skekkju. Höfundur setti sig í samband við
höfunda  valdra  rannsókna,  í  gegnum tölvupóst,  þegar  ástæða  þótti  til  að  fá
staðfestingu á hans eigin skilningi  á túlkun gagna,  en engin svör bárust.  Þau
mælitæki sem rannsóknir studdust við voru ólík og margar útkomubreytur. Það
gerði  samþættingu  niðurstaðna  erfiða.  Önnur  takmörkun  er  að  allflestar
rannsóknir sem hér hafa verið til umfjöllunar eru erlendar og því ekki hægt að
tryggja  að  niðurstöður  eigi  fullkomlega  við  um  íslenskan  veruleika.  Þó  að
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upplifun  á  streitu  og  viðbrögð  við  henni  séu  svipuð  hjá  öllum er  munur  á
menningu, skólaumhverfi og mörgu öðru á milli landa og menningarsvæða. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Tillögur að áhugaverðum framtíðarrannsóknum:
 Að  framkvæma  eigindlega  rannsókn  sem  nær  til  allra  skólastiga

varðandi umfang streitu og kulnunar og fá yfirsýn yfir þá streituvalda
sem herja á íslenska kennara. 

 Að  framkvæma  megindlega  rannsókn  á  árangursríkum  bjargráðum
meðal reyndra kennara

Að gera íhlutandi rannsókn sem sannreynir árangursrík bjargráð meðal kennara. 

Lokaorð

Streita  hefur um langt  skeið vakið forvitni  og áhuga fræðimanna.  Fyrirbærið
hefur  verið  umfjöllunarefni  fjölda  rannsókna  og  skrifa  enda  óumflýjanlegur
þáttur allra lífvera. Streita og viðbrögð við streitu eru lífsnauðsynleg og gagnleg
en á sama tíma getur of mikið af henni í of langan tíma haft slæm og jafnvel
skaðleg áhrif.  Eftir  fimm ára háskólanám kennara taka við starfsskilyrði  sem
einkennast af mikilli ábyrgð, fjölbreyttu hlutverki og vinnuálagi. Sú streita sem
fylgir kennarastarfinu bitnar bæði á heilsu og starfsánægju kennara, nemendum,
skólakerfinu  og  samfélaginu  öllu.  Of  mikil  streita  veldur  því  að  stór  hópur
kennara endist aðeins fáein ár í starfi. Sá tími er jafnvel styttri en það tekur að
mennta  sig  í  faginu.  Ljóst  er  að  hægt  er  að  draga  markvisst  úr  streitu  með
árangursríkum bjargráðum. Margvíslegur árangur gæti hlotist af því að bregðast
við stöðunni eins og hún hefur þróast með því að tryggja kennurum aðgang að
þeirri auðlind sem árangursrík bjargráð eru. 
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Fygiskjal 1. Gæðamat.

J = Já     N = Nei     X = Á ekki við
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Introduction
1 Were the aims/objectives of the study clear? J J J J J J J J
Methods
2 Was the study design appropriate for the stated aim(s)? J J J J J J J J
3 Was the sample size justified?
4 Was the target/reference population clearly defined? (Is it clear who the research was about?) J J J J J J J J

5
Was the sample frame taken from an appropriate population base so that it closely represented the 
target/reference population under investigation?

N N N N N N N N

6
Was the selection process likely to select subjects/participants that were representative of the 
target/reference population under investigation?

N N N N N N N N

7 Were measures undertaken to address and categorise non-responders? N ? J ? ? ? ? ?
8 Were the risk factor and outcome variables measured appropriate to the aims of the study? J J J J J J J J

9
Were the risk factor and outcome variables measured correctly using instruments/measurements that had 
been trialled, piloted or published previously?

J J J J J J J J

10
Is it clear what was used to determined statistical significance and/or precision estimates? (eg, p values, 
CIs)

J J J J J J J J

11 Were the methods (including statistical methods) sufficiently described to enable them to be repeated? J J J J J J J J
Results
12 Were the basic data adequately described? J J J J J J J J
13 Does the response rate raise concerns about non-response bias? J N ? ? J N ? N
14 If appropriate, was information about non-responders described? N N J N N N N N
15 Were the results internally consistent? J J J J J J J J
16 Were the results for the analyses described in the methods, presented? J J J J J J J J
Discussion
17 Were the authors’ discussions and conclusions justified by the results? J J J J J J J J
18 Were the limitations of the study discussed? J J J J J J J J
Other

19
Were there any funding sources or conflicts of interest that may affect the authors’ interpretation of the 
results?

N N ? ? ? ? ? N

20 Was ethical approval or consent of participants attained? J J ? ? ? ? ? ?
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