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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni mun ég beina sjónum að líðan kennara í skólum.  Rannsóknir og greinar 

um þetta málefni voru skoðaðar og rýnt í þær og mun ég  reyna að svara spurningunni „Hvað 

er það sem hefur neikvæð áhrif á líðan kennara?“  Það sem kom í ljós er að það eru margir 

þættir sem hafa neikvæð áhrif á líðan  þeirra. Þessir þættir samtvinnast og gera það að 

verkum að kulnun í starfi hefur aukist til muna undanfarin ár hjá kennarastéttinni. 
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Abstract 

 

In this essay, I will focus on the well-being of teachers in schools. Research and articles on 

this topic were read and reviewed, and I will try to answer the question "What is it that 

affects teachers “well-being” in a negative way? It turned out that there are many factors 

that affect their well-being in a negative way and they intertwine and make it so that 

burnout at work has increased significantly in recent years in the teaching profession. 
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Myndir 

Mynd 1- Þörf stöðugildi og fjöldi nýútskrifaðara á tímabilinu 2018-2030 
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Formáli 

Verkefni þetta er 5 eininga (ECTS) lokaverkefni til BS gráðu við  menntavísindasvið  

Háskóla Íslands. Leiðsagnarkennari verkefnisins var  G. Sunna Gestsdóttir lektor. Eins og 

nafnið á verkefninu gefur til kynna hef ég mikinn áhuga á að vita hvað veldur því að sífellt 

fleiri kennarar upplifa kulnun í starfi. Sjálfur er ég menntaður íþróttakennari frá 

Íþróttakennaraskóla Íslands 1997. Ég hef upplifað mikið álag í starfi og horft uppá þónokkra 

starfsfélaga fara í leyfi vegna heilsubrests sem rekja má til kulnunar.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur  

Samfélagið rýkur áfram á miklum hraða og hefur breyst mikið á undaförnum áratugum. 

Kröfur eru miklar, mikið álag er á fólki í nútíma samfélagi og hefur streita (e.stress) aukist 

mikið. Kulnun (e.burnout) er hugtak sem æ oftar kemur fyrir í umræðu þegar rætt er um álag 

í vinnu. Hugtakið þekktist ekki á árum áður en kom fram á áttunda áratugi síðustu aldar og 

hefur verið rannsakað mikið síðan þá. Þó mikið sé búið að rannsaka kulnun virðist ekki vera 

almenn þekking á hve alvarleg kulnun er. Þegar kulnun á sér stað hjá starfsfólki stofnana og 

fyrirtækja kemur það ekki aðeins niður á líkamlegri og andlegri heilsu einstaklingsins 

(Golonka, Mojsa-Kaja, Blukacz, Gawlowska og Marek, 2019) heldur getur það komið niður á 

þjónustu sem þau veita. Kulnun stýrir starfsanda á vinnustöðum, fjarvistum og á þátt í 

starfmannaveltu sem verður meiri þegar vinnustaðir missa starfsmenn í kulnun (Maslach og 

Jackson, 1981).  

Mikið hefur verið  rætt um álag og streitu  á kennara undanfarin ár og kulnun virðist vera 

að koma fram í auknu mæli. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á líðan grunnskólakennara 

og mun ég í verkefninu fjalla að mestu leyti um þá starfstétt innan kennarastéttarinnar í 

þessu verkefni. Ekki hafa verið gerðar neinar sér rannsóknir innan grunnskólakennara-

stéttarinnar hvort umsjónakennarinn eða sérgreinakennarinn séu líklegri að fara í kulnun. 

Langvarandi álag á kennara veldur því að heilsa fer versandi, líðan verður ekki góð og streita 

gerir vart við sig. Þegar grunnskólakennarar eru spurðir hvernig þeim líður í starfi eru margir 

þættir sem kennarar nefna. Helstu þættirnir eru álag of mikið, tímaskortur, krefjandi 

nemendur, breytingar á hlutverki kennarans, aukið foreldrasamstarf, virðingarleysi og 

launamál (Sif Einarsdóttir, Regína Bergdís Erlingsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ásta 

Snorradóttir. 2019). Einnig hefur nýliðun í kennarastéttinni verið lítil undanfarin ár (Hagstofa, 

2020), sem talið er eiga þátt í  auknu álag og streitu innan kennarastéttarinnar. 

Efnahagshrunið 2008 hefur ekki verið rannsakað sérstaklega með tilliti til aukins álags á 

kennara en það kom fram í könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags 

grunnskólakennara (2012) að kennarar töldu að álag hefði aukist til muna síðustu 5 árin á 

undan. Þegar COVID faraldurinn kom var álag og streita skoðuð í samhengi við kulnun í starfi 

og kom fram fylgni (Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Eyja Ásgrímsdóttir, 2020). 

Í verkefninu mun ég leggja áherslu á kulnun í starfi kennara. Fyrst verður fjallað stuttlega 

um hvað  steita og kulnun eru og birtingarmynd þess. Því næst velti ég upp ástæðunum fyrir 

kulnun hjá kennurum og  svo í lokin reyni ég að varpa ljósi á hvað hægt er að gera til að 

fyrirbyggja kulnun kennara í starfi. Stuðst er við rannsóknir, ritgerðir, skýrslur og ritrýndar  

fræðigreinar til að varpa ljósi á viðfangsefnið.  
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2 Streita og kulnun 

Hér verður farið fræðilega yfir og skoðað hvað streita og kulnun eru og hvernig þessi atriði  

tengjast. Eitt verður að taka fram að ekki má rugla saman hugtökunum streita og kulnun sem 

eru þó nátengd og eiga margt sameiginlegt. Streita kemur fram á mismunandi hátt hjá 

einstaklingum og getur birtst á margan hátt.  Lítilsháttar streita getur gert það að verkum að 

einstaklingur vinnur á skilvirkari hátt en á móti getur of mikil streita haft neikvæð áhrif 

(Rollininson,2005). Afleiðingar langvarandi streitu er kulnun. Hún einkennist af þremur 

stigum 1) örmögnun (e. emotional exhaustion), 2) bölsýni (e.cynicism)  og 3) minnkuð 

starfsgeta (e. professional efficacy) (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). 

 

2.1 Streita  

Lengi hefur verið rætt um streitu þó að innan fræðaheimsins sé hugtakið frekar ungt. Byrjað 

var að nota hugtakið streita á fyrstu áratugum síðustu aldar af lífeðlisfræðingnum Walter 

Cannon (Quick og Spielberger, 1994). Rannsóknir á hugtakinu voru ekki miklar fyrr en dr 

Hans Selye vakti athygli á hugtakinu í bókinni The stress of life. Þar skilgreindi hann streitu-

hugtakið sem líkamleg ósjálfráð viðbrögð vegna álags og er þessi skilgreining talin eiga rétt á 

sér enn í dag (Selye, 1978). Eftir rannsóknir hans fór hugtakið streita að koma oftar fyrir í 

umræðum um álag og á miðjum áttunda áratugnum var farið að rannsaka streitu kennara og 

hefur það verið vinsælt rannsóknarefni til dagsins í dag (Kyriacou, 2000).   

Kennarastarfið er flókið og krefjandi og hafa rannsóknir sýnt fram á  að kennarastarfið 

sé streituvaldandi og það sé oft erfitt fyrir kennara að finna gott jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs (Galton og MacBeath, 2008). Vegna álags og streituvaldandi þátta í umhverfi 

kennara eru margir sem upplifa sig alltaf þreytta og eru að gefast upp á starfinu og íhuga að 

hætta kennslu vegna þessa mikla álags (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og  Anna Lind 

Pétursdóttir, 2014). Líkamleg og andleg einkenni streitu hafa ýmsar birtingamyndir en ef 

einkennin eru lengi og viðvarandi er hætta á að viðkomandi einstaklingur upplifi kulnun í 

starfi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 30 % kennara sýni einkenni kulnunar í starfi og 60%-

70% upplifa streitu í starfi (Bermejo-Toro og Prieto-Ursúa, 2006). Nokkuð algengt er að fólk 

átti sig ekki á að það sé illa haldið af streitu og streitueinkennum fyrr en einhver utanað-

komandi/vinnufélagi bendir þeim á það (Kyriacou, C. 2000).   

2.2 Kulnun í starfi   

Kulnun er ástand sem stafar af starfstengdum þáttum (e.occupational phenomenon) og þá 

sérstaklega langvarandi streitu í starfi. Hugtakið, stundum nefnt starfsþrot, kom fyrst fram 

frá geðlækninum Herbert Freudenberger á áttunda áratug síðustu aldar þegar hann notaði 
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það til að lýsa miklu, langvarandi álagi á hina ýmsu starfsstéttir (Maslach o.fl., 2001).. 

Notkunin á hugtakinu kulnun var fyrst hversdagsleg og óformleg. Þegar Freudenberger fór að 

fjalla um kulnun var hann tekinn trúnanlega því hann hafði sjálfur tvisvar sinnum upplifað 

kulnun (Schaufeli, 2017). Alþjóðlega er kulnun ekki skilgreind sem sjúkdómur eða röskun og 

er afar mismundi eftir starfstéttum hvernig kulnun er flokkuð. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunni (e.WHO) er skilgreining þeirra  á kulnun sú að það sé ástand sem stafar af 

langvarandi streitu á vinnustað sem ekki hefur náðst að laga (WHO, 2019). Með meiri 

umræðum og vitundarvakningu á kulnun er hugtakið notað yfir tímabundinn starfsleiða og 

streitu (Virk). Mismunandi er hvernig einstaklingar eru og hve mikið persónuleiki og 

umhverfiþættir hafa áhrif á líðan. Rannsóknir sýna að það eru líkindi með birtingamynd 

alvarlegrar kulnunar og þunglyndis (Lacovides, Fountoulakis, Kaprinis, 2003). Einkenni 

kulnunar skarast oft á við einkenni kvíða og þunglyndis og því oft um vangreint ástand að 

ræða (Golonka, Mojsa-Kaja, Blukacz, Gawlowska og Marek, 2019). Einnig hefur hraði 

nútímasamfélags og kröfur um að allir eigi að eiga hús, bíl og lifa lífinu á sem 

skemmtilegastan hátt aukið álag á fólki og á part í því að kulnun hefur aukist meðal fólks í 

öllum aldurflokkum samfélagsins.  Persónulegir erfiðleikar eins og skilnaður, fráfall 

ættingja/maka, fjárhagsvandræði o.fl. auka líka líkur á kulnun (Virk). 

2.2.1 Örmögnun 

Fyrsta og aðal einkenni kulnunar er örmögnun. Þar upplifir einstaklingur að hann nái ekki að 

slaka á hvorki andlega né líkamlega í sínu starfi og upplifir hamlandi þreytu (Maslach og 

Jackson, 1981; Maslach o.fl., 2001). Örmögnun segir til um að vinnuálag sé of mikið. Upp frá 

því  verður  einstaklingurinn þreyttur og gefur ekkert af sér í starfi og fer viðkomandi að 

fjarlægjast vinnuna bæði tilfinningalega og í hugsunum (Maslach o.fl., 2001). Sá hópur 

einstaklinga sem glímir við örmögnun í starfi er hættara á að fá þunglyndi. En sterk tengls 

hafa fundist á milli kulnunar og þunglyndis(Kyriacou, 2000). 

2.2.2 Bölsýni 

Bölsýni s er annað einkenni kulnunar. Þar kemur félagslegi þátturinn inn og þar verður 

starfmaður andlega fjarverandi, áhugalaus, neikvæður og fráhrindandi í vinnu (Yao, Jamal og 

Demerouti, 2015). Bölsýni birtist sem neikvætt viðhorf til/gagnvart skjólstæðingum og 

öðrum (Maslach o.fl., 2001). Það eru sterk tengsl á milli örmögnunar og bölsýni og má segja 

að bölsýni sé viðbragð við örmögnun og hafa rannsóknir sýnt fram á þessi tengsl (Maslach 

o.fl., 2001). 
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2.2.3 Minnkuð starfsgeta 

 Þriðja einkenni kulnunar kemur fram minnkuð starfsgeta. Þarna lítur starfsmaður á sig á  

neikvæðan hátt og hefur ekki trú á eigin getu í starfi og þar af leiðandi verða afköstin minni  í 

vinnu (Maslach og Jackson, 1981). Þegar fólk upplifir minnkaða starfsgetu finnur það fyrir 

vanmáttakennd og  það missir trúna á sjálfum sér og þegar það gerist smitar það út frá sér og 

vinnufélagar missa trúna á starfsmanninum líka (Maslach o.fl, 2001). 
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3 Starfsumhverfi grunnskólakennara 

Það eru margir þættir sem hafa áhrif á starfsumhverfi grunnskólakennara á Íslandi og hér 

verður farið í nokkra þætti sem eru streituvaldandi og get leitt til kulnunar í starfi. 

3.1   Álag, tímaskortur og krefjandi nemendur 

Álag á kennara í skólum er mikið og svöruðu 45% íslenskra grunnskólakennara því til, í 

rannsókn frá árinu 1999, að tímaskortur væri sá þáttur sem skapaði mest álag í starfi og 

hækkaði sú tala í 47%  árið 2005 (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007). 

Árið 2019 kemur svo fram í rannsókn Regínu Bergdísar Erlingsdóttur um líðan grunnskóla-

kennara að enn hærra hlutfall kennara telja tímaskort og álag helstu streituvalda starfsins. 

Þessi rannsókn var framhald af rannsókn þeirra Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar 

Magnúsdóttur. Það ber þó að hafa í huga að það er mismunandi eftir einstaklingum hvernig 

þeir upplifa starfsaðstæður, sumir kennarar segja að þeir nái alveg utan um allt sem þarf að 

gera á meðan aðrir í svipaðri stöðu virðist skorta tíma og eiga í erfiðleikum með utanumhald. 

Þegar nefndur er tímaskortur kennara verður ekki hjá því komist að skoða hvað fræðsluyfir-

völd hafa gert til að auka á vinnu kennara. Þau hafa á undanförnum áratugum fjölgað verk-

efnum kennara fyrir utan hefðbundna kennslu. Nú eiga skólarnir að sinna jafnréttis-, 

forvarnar- og mannréttindafræðslu sem á að vera viðbót við ,,alvöru ´´skólastarfs (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2007). Niðurskurður sem varð í kjölfar efnahagskreppunnar 2008 hafði 

áhrif á starfsaðstæður kennara þar sem dregið var verulega úr fjárframlögum til skólanna. 

Þetta jók einnig álag á kennara (Steinunn Helga Lárusdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Anna 

H Jónsdóttir, Börkur Hansen og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2015). 

Nemendur hafa aldrei verið fleiri en nú í þeim 170 grunnskólum sem starfandi eru í 

landinu, en þeir voru 46.254 haustið 2019 og segja nemendafjöldaspár að þeim eigi eftir að 

fjölga mikið á næstu árum (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2019). Nemendum með 

erlent tungumál að móðurmáli hefur einnig fjölgað ár frá ári og voru haustið 2019, 5343 

talsins (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2019). Fjölgun kennara helst ekki í hendur við 

fjölgun nemenda og hafa nemendahópar því stækkað. Að meðaltali eru 19,3 nemendur í 

hverjum bekk á Íslandi, það eru 16,9 nemendur að meðaltali í 1.bekk þar sem fæstir 

nemendur eru en 20,5 nemendur að meðaltali í 9.bekk þar sem þeir eru flestir en þá eru 

sérskólar og sérdeildir ekki hafðar með í tölunni (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

2019). Í rannsókn Önna Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2019) um líðan 

kennara í starfi kemur fram að  kennarar nefni of stóra bekki sem þátt sem veldur álagi í 

starfi. Árið 2005 töldu um 20% kennara að stórir nemendahópar valdi miklu álagi í starfi á 

móti 9 % árið 1999 (Anna Þóra Baldursdóttir ofl, 2007). Framhald var gert á  þessum 
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rannsóknum í meistaraverkefni Regínu Bergdísar Erlingsdóttur (2019) og þar kom í ljós 

nokkur fylgni á milli streitu  kennara og stærðar og samsetningu bekkja.  

  Allir nemendur á Íslandi eiga að hafa  jöfn tækifæri til menntunar. Stefnan Skóli án 

aðgreiningar er við líði hér á landi og í 17.grein grunnskólalaga stendur ,,Nemendur eiga rétt 

á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits 

til líkamlegs eða andlegs atgervis,, (lög um grunnskóla nr.17/2021). Sama kemur fram í  

Aðalnámskrá grunnskóla  þar sem segir að það séu réttindi allra nemenda að leggja stund á 

nám sem hentar hverjum og einum, sama hvort þú sért drengur eða stúlka, fatlaður ein-

staklingur eða ekki, af erlendu bergi brotin eða íslenskur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Kennarar eru almennt jákvæðir gagnvart hugtakinu Skóli án aðgreiningar en þeir eru 

sammála um að stefnunni fylgi aukið álag, henni fylgir ekki það fjármagn sem þarf til að gera 

þetta vel. Kennarar eru heldur ekki þjálfaðir sérstaklega eða undirbúnir til að framfylgja 

stefnunni og getur því verið mjög streituvaldandi  fyrir kennara að hafa nemendur með mikil 

frávik í sínum bekk (Sólveig Káradóttir, 2004). 

Kennarar nefna hegðunarfrávik nemenda sem orsök streitu og álags. Þetta er vel 

þekkt vandamál og hefur verið í langan tíma. Erfið hegðun nemenda getur einnig oft haft 

neikvæð áhrif á námsframvindu og félagsstöðu og vandinn því margþættur (Gold og Roth, 

1993). Könnun sem Auður Stefánsdóttir gerði árið 2017 leiddi í ljós að vandi starfsfólks 

grunnskólanna er mikill þegar að það stendur frammi fyrir nemendum sem eru með mjög 

alvarleg geðræn vandamál. Ekki virðist vera til fjármagn til að auka stuðning við þessi börn 

inni í hinu almenna skólakerfi. Það vantar sérhæft starfsfólk inn í skólakerfið og fleiri úrræði 

fyrir börn með alvarleg hegðunarfrávik. Langir biðlistar eru á Barna og unglingageðdeild 

(BUGL) og er Brúarskóli, sem er sértækt úrræði, þétt setinn og erfitt að komast þar að (Auður 

Stefánsdóttir, 2017).  

   Eitt af því sem kennarar nefna líka sem stóran álagsþátt í starfi er foreldrasamstarf,  

en það getur oft verið erfitt og flókið. Sumir foreldrar eru með miklar kröfur á skólana og vilja 

helst sjálfir stjórna skóla og skipulagi (Kristín og Eiríksína, 2020). 

3.2 Breytingar á hlutverki kennara og covid 

Þjóðfélag okkar Íslendinga hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi og hefur skóla-

samfélagið ekki farið varhluta af því. Á þessum tíma hefur hlutverk kennarans breyst mikið.  

Reynslumiklir kennarar segja helstu breytingarnar vera hvað varðar uppeldislegan þátt 

starfsins sem hafi aukist mikið (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H Jónsson, Nanna Sigurðardóttir og 

Sigurður J. Grétarsson, 1994). Eins og gefur að skilja eru kröfur og væntingar til kennara 

miklar. Kröfurnar koma úr hinum ýmsu áttum eins og t.d. frá heimili og foreldrum en þær 

koma ekki síst frá kennurunum sjálfum. Kennarar teygja sig  oft langt til að ná þeim 
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markmiðum sem þeir setja sér og nemendum sínum og getur það valdið miklu álagi 

(Hargreaves, 2005). 

Samkvæmt grein Kristínar Björnsdóttur og Eiríkssínu Eyju Ásgrímsdóttur í Netlu 

(2020) segja reyndir grunnskólakennarar að þeir  finna breytingu á foreldrum frá því sem 

áður var, þar sem þeir taka minni þátt í námi barna sinna, þrátt fyrir mikið upplýsingastreymi 

frá skólum nú til dags þar sem foreldrar ættu að geta fylgst vel með og verið virkir 

þátttakendur. Kennurum finnst ábyrgðin á námi og uppeldi barna vera varpað yfir á þá. 

Einnig finnst kennurum foreldrar vera  of uppteknir af vinnu og félagsstörfum sem hefur 

bitnað á foreldrasamstarfinu (Kristín og Eiríksína, 2020). 

Miklar breytingar urðu á starfsaðstæðum kennara þegar að heimsfaraldurinn, COVID-

19, skall á í byrjun árs 2020. Þegar að smit fóru að berast til Íslands gripu stjórnvöld til þeirra 

ráða setja reglur um samkomubann og fjarlægðartakmarkanir. Þetta varð til þess að 

skólastarf raskaðist mikið og breyta varð kennsluháttum og skipulagi. Stór hópur kennara 

sem fékk að mæta í vinnu í staðkennslu, var þakklátur fyrir það og fannst áhugavert að vera 

allt í einu taldir til framvarðasveita í þjóðfélaginu (Kristín og Eiríksína, 2020). En kennara-

stéttin er  að eldast og er stór hópur innan stéttarinnar skilgreindur í áhættuhóp með að 

veikjast af COVID-19, vegna aldurs og undirliggjandi sjúkdóma. Það lagðist þungt á marga og 

þeim fannst mikið álag að þurfa að mæta í vinnu í byrjun faraldursins og töluverð umræða 

var í sóttvarnarhólfum skólanna um þetta. Misjafnt var hvernig skólar útfærðu skóladag 

barnanna sem máttu mæta í skólann. Nemendur mættu oftast hluta úr degi í skólann ýmist, 

fyrir hádegi eða eftir hádegi í litlum hópum. Margir kennarar töldu þessa aðferð við kennslu 

góða og finnst að þeir hafi náð betri tenginu við nemendur og upplifa meira frelsi í 

kennslunni (Kristín og Eiríksína, 2020). 

3.3 Launamál 

Launamál kennarastéttarinnar hafa löngum verið í brennidepli. Kennurum finnst launin of lág 

miðað við álag og ábyrgð, sérstaklega í samanburði við sambærilegar stéttir í þjóðfélaginu 

sem eru háskólamenntaðir starfsmenn ríkis og sveitarfélaga (Freyja Sigmundsdóttir, 2008).    

Töluverður flótti hefur verið úr kennarastéttinni síðustu ár og lítil nýliðun verið. Þetta má 

meðal annars rekja til lágra launa (Freyja, 2008). Einnig kom fram í könnun sem Samband 

íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara gerðu árið 2012 að rúm 80 % kennarar 

töldu að launin hefðu neikvæð áhrif á þróun í starfi og að þau hefðu mikil áhrif á ímynd 

kennarastarfsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). 
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3.4 Nýliðun 

Eins og fram kom hér að ofan hefur ekki verið mikil nýliðun í kennarastéttinni og leiðbein-

endum fjölgað í grunnskólum landsins. Áttundi hver starfsmaður sem sinnti kennslu var án 

kennsluréttinda árið 2018 eða 657 starfsmenn og hafði aukist mikið frá hruni (Hagstofa, 

2019). Þörfin fyrir kennara í Reykjavík mun aukast mikið á komandi árum og mun eftirspurnin 

vera meiri en framboðið þar sem nemendafjöldaspá fyrir Reykjavík gerir ráð fyrir að 94 % 

barna skili sér í þá skóla sem Reykjavík rekur (Skóla og frístundaráð Reykjavíkur, 2017).   

Eins og sést á mynd 1  mun verða mikill skortur í Reykjavík á kennurum ef spáin rætist. 
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Stöðugildi sem  
þarf að manna 125 166 194 264 321 389 455 527 608 670 734 805 866 

Uppsafnaður fjöldi 
nýútskrifaðra 19 37 53 69 84 98 112 127 141 155 169 184 198 

Mynd 1 Þörf stöðugildi og fjöldi útskrifaðra á tímabilinu frá 2018-2030. 

 

Í útreikningunum er horft til nemendafjöldaspár, fjölda stöðugilda kennara hjá 

Reykjavíkurborg og nýliðunar í kennarastétt (Skóla og frístundaráð Reykjavíkur, 2017).  

 Í stjórnarsáttmála núverandi  ríkisstjórnar Íslands er boðuð stórsókn í menntamálum og þar 

kemur fram að nýliðun er lítil og munu margir reynslumiklir kennarar láta af störfum vegna 

aldurs á næstu árum og því blasi við kennaraskortur. Hrun hefur orðið í aðsókn að 

kennaranámi og aðsóknin minnkaði um 40% þegar kennaranámið var lengt í 5 ár, árið 2009. 

Ef heldur sem horfir og brautskráðum kennurum mun ekki fjölga verður enn erfiðara en nú 

að manna stöður í grunnskólum landsins með menntuðum kennurum og fjöldi kennara án 

kennsluréttinda því fjölga töluvert (Hagstofa, 2020).    
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4 Neikvæð áhrif á líðan kennara 

Þegar rannsóknir eru skoðaðar koma fram margar ástæður fyrir því að kennurum líður ekki 

nógu vel í starfi og finnist að þeir nái ekki að sinna vel öllum þeim verkefnum sem á þeirra 

herðum er. Í könnun sem gerð var 2012 á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags 

grunnskólakennara kom í ljós að 77% kennara þótti að álag í starfi hefði aukist töluvert fimm 

ár á undan. Hvað er það sem orsakaði þetta aukna álag að mati kennara? Helstu atriðin voru 

tímaskortur, aukin hegðunarvandkvæði nemenda, almennur niðurskurður, minni sérkennsla, 

launamál og að nýliðun í stéttinni sé ábótavant. Foreldrasamstarf og erfiðar heimilisástæður 

nemenda eru líka eitt af þeim atriðum sem kemur fram í svörum kennara þegar spurt er 

hvað það sé sem er erfiðast í starfi kennarans.  Þar kom líka fram að það er mikið álag á 

kennara vegna annarra starfa en kennslu og fer of mikill tími í þau störf (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2012). Þegar einstaklingar hafa of mikið er að gera á skömmum tíma getur það 

aukið streitu, sem getur svo leitt til kulnunar í starfi (Maslach o.fl, 2001). 

Kulnun er áhyggjuefni meðal kennara á Íslandi. Þeir einstaklingar sem lenda í kulnun 

missa getuna til að sinna starfi sínu af áhuga, afkasta minna og skuldbinding við starfið 

minnkar. Mikil fjarvera frá vinnu og áætlanir um að hætta í vinnu eru afleiðingar þess. Þegar 

einstaklingur kemur aftur til starfa eftir að hafa verið í leyfi vegna kulnunar er starfsgeta oft 

minni en áður (Maslach og Leiter, 2016).   

4.1 Tillögur að úrbótum til að draga úr streitu kennara 

Fyrsta sem þarf að gerast er að samfélagið viðurkenni að kennarastarfið sé streituvaldandi 

starf. Þá er hægt að fara að vinna eftir markvissum leiðum til að draga úr streitunni.  

Aðgerðum til að minnka streitu hefur verið skipt í tvo flokka. Í fyrsta lagi beinar aðgerðir (e. 

direct action techniques) og í öðru lagi líknandi aðgerðir (e. palliative techniques). Með 

beinum aðgerðum er átt við kennarinn skipuleggi sig betur og að stjórni aðstæðum betur  og 

nái þannig að halda streituþáttum niðri. Þegar að beinar aðgerðir virka ekki þarf að beita 

líknandi aðgerðum og eru það aðgerðir sem snúa að líkamlegum og andlegum aðgerðum til 

að minnka streitu (Kyriacou, 2001). Það gæti t.d verið að fara í jóga, stunda hugleiðslu, fara í 

líkamsrækt eða göngutúr og huga að gæðum svefns svo einhver dæmi séu tekin.   

Eins og kom fram hér að ofan hafa nemendur í grunnskólum landsins aldrei verið fleiri og 

fjöldi nemenda í bekkjum er að aukast, sem og erfið hegðun nemenda (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). Eitt að því sem þarf gera er að fækka nemendum í  

bekkjum og auka aðstoð við kennara. Þetta þarf til þess að kennarar hafi tíma og svigrúm til 

að sinna öllum nemendum í bekkjunum út frá þörfum hvers og eins. Ekki er gott  að þurfa  

bíða svo vikum eða jafnvel mánuðum skiptir eftir aðstoð með nemendur sem þurfa á aðstoð 

eða inngripi að halda. Það getur valdið vanmáttar-tilfinningu og jafnvel reiði meðal kennara 



17 

(Sólveig, 2004). Minnka þarf kennsluskyldu eða minnka önnur störf hjá kennurum til að létta 

á álaginu. Það er eindregin vilji hjá kennarastéttinni að hafa  kennsluskylduna eftir umfangi 

og eðli hvers starfs innan skólanna (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Skapa þarf sátt 

um að vinna að því gera starfsaðstæður góðar, þannig að álag og tímaskortur dragi kennara  

síður í kulnun.  Laun þarf að hækka umtalsvert til þess að kennarar séu sáttir með sín kjör og 

finnist þeir njóti virðingar í samfélaginu. 
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5 Umræður og ályktun 

Samhliða hinni hefðbundnu kennslu samkvæmt aðalnámskrá þá er í auknu mæli gerðar 

kröfur til kennara og skóla að sinna forvörnum og margs konar fræðslu t.d. um jafnréttis- og 

mannúðarmál (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007). Þó að COVID-19 hafi fylgt töluvert álag á 

samfélagið í heild sinni fundu kennarar til ákveðins léttis innan skólanna. Það sem gerðist var 

að flestir eða næstum allir fundir með foreldrum og sérfræðingum innan skólanna féllu niður 

og kennarar fengu meiri tíma til undirbúnings. Fækkun þessara funda ásamt minnkandi kröfu 

á viðveru kennara í skóla eftir kennslu gerði það verkum að kennarar gátu unnið heima og 

líkaði það mörgum vel (Kristín og Eiríksína, 2020). Við setningu neyðarstigs almannavarna 

vegna COVID-19 þurftu kennarar ekki lengur að sinna þeim ,,öðrum störfum“ sem auka á 

álag þeirra og álagið varð jafnara á milli kennara. Enn er ekki komið fram að hvað miklu leyti 

COVID-19 hafi áhrif á líðan kennara til langs tíma en það mun tíminn leiða í ljós.   

Það virðist ekki vera til fjármagn innan skólakerfisins til að sinna nemendum með 

erlent tungumál að móðurmáli nógu vel innan skólanna að mati kennara og hafa þeir ítrekað 

gert athugasemdir við það. Til að þessir nemendur nái sem fyrst tökum á málinu og geti tekið 

þátt í hinu hefðbundna skólastarfi þarf að stórauka sérkennslu og aðstoð þeim til handa. Það 

er mikill streituvaldur fyrir kennara að geta ekki vegna t.d. hópastærðar sinnt öllum 

nemendum á þann hátt sem þeir kjósa. Skólinn er mikilvægur fyrir börn  af erlendum 

uppruna til að aðlagast íslensku samfélagi og menningu landsins (Samson I, 2018).  Mikil 

fjölgun nemenda með erlent tungumál að móðurmáli hefur einnig skapað miklar áskoranir 

fyrir kennara. 

Laun kennara hafa verið að stíga uppá við undanfarin áratug og hafa verið að nálgast laun 

viðmiðunarhópa, sem eru aðrir háskólamenntaðir starfsmenn ríkis og sveitarfélaga.  En betur 

má ef duga  skal. Kennarar eru ennþá nokkuð langt á eftir viðmiðunarstéttunum og er mikil 

ólga innan raða kennara sem skapar gremju. Kemur það oft fram í viðtölum við kennara að 

launamál er einn þáttur í að kennarar gefast upp í sinni vinnu (Freyja, 2008). Það þarf að 

hækka laun kennara töluvert til að þeir sjálfir og almenningur beri virðingu fyrir þeim og 

þeirra vinnu.   

Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er kveðið á um að það þurfi að auka nýliðun í 

kennarastéttinni. Þar kemur fram  í fyrsta lagi að launað starfsnám og námsstyrkir séu á 

meðal þeirra aðgerða stjórnvalda sem ætlað er að fjölga nýliðum og sporna gegn brotthvarfi 

í kennarastétt. Hvað þýðir þetta? Jú að nemendur fá 50 % launað starfsnám á lokaári  til 

meistararéttinda í kennslufræðum í grunn- og leikskóla og er þetta gert til að hvetja 

nemendur að klára nám á réttum tíma og að þeir hefji kennslu sem fyrst eftir nám. Í öðru lagi  

geta meistaranemar einnig sótt um námsstyrk að upphæð 800.000 kr til að auðvelda þeim 
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skil á lokaverkefni sem greiðist út í tvennu lagi. Svo í þriðja lagi leggur ríkisstjórnin til  styrki til 

starfandi kennara vegna náms í starfstengdri leiðsögn. Mun það nám fara fram í Háskóla 

Íslands og í Háskólanum á Akureyri (Mennta og menningamálaráðuneytið, 2019).  Þessar 

tillögur voru unnar í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasamband Íslands, 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri, Listaháskóla Íslands, Heimili og 

skóla og Samtök iðnaðarins. Að auki komu að vinnunni fulltrúar fjármála- og 

efnahagsráðuneytis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis (Mennta og 

menningamálaráðuneytið, 2019). Eru þetta nægar aðgerðir? Það mun tíminn einn  leiða í 

ljós. 

Ríkisstjórn Íslands hefur  nú á vordögum 2021 sett fram þingsályktunartillögu um nýja 

menntastefnu 2020-2030. Þar kemur fram að menntun kennara skuli taka mið af þörfum 

samfélagsins og vera stuðningur við menntastefnu. Það á að vinna að eflingu faglegs 

sjálfstæðis þeirra og auka viðurkenningu á störfum þeirra. Einnig skulu fundnar leiðir til að 

koma í veg fyrir kennaraskort, með góðri nýliðun (Alþingi, 2021). Það verður fróðlegt að sjá 

hvort eitthvað af þessum aðgerðum verði til þess að minnka álag og streitu starfandi 

kennara.  Nokkuð ljóst er að það þarf að draga úr vinnuálagi kennara, auka stuðning við þá, 

hækka laun og bæta vinnuaðstæður til þess að þeir nái utan um allt sem þarf að gera. 

 

 

 



20 

Lokaorð 

Þótt að álag og streita sé mikil  innan kennarastéttarinnar er það mjög einstaklingsbundið 

hvernig hver og einn  kennari tekst á við það. Við verðum að hafa í huga að þetta er 

vandamál sem tekur tíma að leysa og einnig verður að viðurkenna að þessi vandi sé til staðar 

innan stéttarinnar. Jafnvel þótt að  skólastjórnendur og kennarar séu með fyrirbyggjandi 

aðgerðir munum við ekki geta komið í veg fyrir kulnun innan stéttarinnar, ekki eins og staðan 

er í dag. Núna sem betur fer, hefur orðið vitundavakning um kulnun í starfi. Fólk er 

upplýstara um afleiðingar og einkenni kulnunar og er það ósk höfundar að sveitarfélög og 

kennaraforustan fari að taka þessi mál föstum tökum og geri allt sem í þeirra valdi stendur til 

að draga úr líkum á því að kennarar fari í þrot í starfi sínu. 
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