
Könnun á röddum kennara á 
Norðurlandi eystra  

               Viðhorf kennara til eigin raddar og umhverfisþátta sem geta                                   
              haft áhrif á rödd þeirra. 
 
                                     Valdís Jónsdóttir talmeinafræðingur 
                                     Guðrún  Sigurðardóttir talmeinafræðingur 
 
 
 
Útdráttur 
 
Röddin er atvinnutæki kennarans og því mikilvægt fyrir hann að geti varðveitt hana 
sem best. Mikið álag hvílir á henni vegna eðlis starfsins auk þess sem óheppileg 
umhverfisáhrif geta verið henni hættuleg og má þar nefna slæmt inniloft og 
hljómburð. Enn sem komið er hefur of lítill gaumur verið gefinn að rödd kennarans 
og því hafa kennarar ekki fengið þá  raddþjálfun sem þeim er nauðsynleg. 
 
Í þessari könnun, sem gerð var á skólaárinu 1992 - 1993, var athugað ástand á 
röddum 331 kennara  og skólastjórnenda starfandi á Norðurlandi eystra. 
   
Niðurstöður  voru byggðar á:  
- Svörum úr spurningalista sem kennurum og skólastjórnendum var sendur þar sem 
spurt var um eigið mat  á  á rödd og þeim umhverfisþáttum sem geta haft áhrif á 
rödd. 
- Raddprófunum á kennurum  og skólastjórnendum  úr átta skóla úrtaki. 
- Svörum úr spurningalista sem skólastjórar þessara átta skóla fengu um húsnæði 
skólanna.  
Svör bárust frá  86.4% af 383 einstaklingum sem  fengu spurningalistann um eigið 
mat á rödd og umhverfisþáttum. 
 
Af svörunum má sjá að um helmingur kennara fann fyrir þurrki í hálsi á 
kennslutímabilinu og yfir þriðjungur kennara, eða um 100 einstaklingar, fann fyrir 
annarskonar óþægindatilfinningu í hálsi. Raddþreytueinkenni hrjáðu tæplega 
helming kennaranna eða um 130 einstaklinga. Um 12% þeirra sem svöruðu áttu 
meira eða minna við alvarleg raddveilueinkenni að stríða  eða um 30 einstaklingar. 
 



Marktæk fylgni  var milli álits kennara á hljómburði og óþæginda í hálsi (.-17) og 
einnig á milli álits kennara á loftræstingu og óþæginda í hálsi (.-26).    
 
Þetta er fyrsta könnun af þessu tagi hérlendis og er styrkt af Vonarsjóði 
Kennarasambands  Íslands. 
          
         
Inngangur 

 
 
Enn sem komið er hefur lítill gaumur verið gefinn að rödd kennarans og hve 
mikilvægu hlutverki hún gegnir í daglegu starfi hans. Þó er nokkur áhugi 
erlendis á könnunum sem þessari og þar hafa  örfáar rannsóknir  verið 
gerðar á  ástandi kennararadda enda þjóðfélagslega hagkvæmt að búa þannig 
að kennurum að þeir nýtist sem best í starfi. Það vill gleymast að í raun er 
röddin eina atvinnutæki kennarans sem allt starf hans veltur á. Mikið álag 
hvílir á henni þar sem starfið er streituvekjandi og oft þarf kennari að beita 
röddinni í hávaða og við slæm ytri skilyrði eins og lélegan hljómburð. 
Óheilnæmi í andrúmslofti getur líka farið illa með rödd þar sem fíngert ryk 
og uppgufun frá ýmsum  efnum hefur slæm áhrif á slímhúð í hálsi. Þannig 
getur óeðlilegt slit komið í röddina vegna eðli starfsins og óheilnæmra 
kringumstæðna. Ekki bætir úr skák að allflestir kennarar eru ófróðir um 
raddbeitingu og hvernig þeir eiga að forðast of mikið álag á röddina. Rödd 
kennara sem ekki er beitt rétt getur einnig orðið svo óþægileg áheyrnar að 
hún hreinlega fer í taugarnar á nemendum með þeim afleiðingum að þeir 
geta  misst einbeitingu og úthald. 
 
Eins og áður hefur verið minnst á  getur óheilnæmi í andrúmslofti  haft slæm 
áhrif á slímhúð í hálsi. Verður minnst  hér á nokkur atriði í því sambandi. 
Óheilnæmi getur stafað frá stein og glerullarþráðum  í einangrunarefnum. 
Formaldehýð getur valdið ertingu í augum og efri og neðri öndunarvegi, en 
það er efni sem stafar frá  trjávörum  svo sem spónaplötum eða krossviði í 
byggingum  eða innréttingum, 
Of hár hiti innanhús getur valdið óheilnæmi vegna þess að því hærri sem  
hann  er því meiri er uppgufun  á efnum frá húsgögnum, innréttingum og 
byggingarefnum. 
Rakagjöf getur valdið ofnæmissjúkdómum þar sem rakagjafar eru  
uppsprettur örveruvaxtar og dreifa örverum út í andrúmsloftið. Niðurstöður 
frá einni athugun bentu til að fólk hefði fremur ofnæmiseinkenni í þeim 



húsum sem voru með rakagjöf í vélrænni loftræstingu en þar sem loftræsting 
var án rakagjafar. Ástæðan  er, eins og áður er getið, sú að rakagjafar geta 
orðið gróðrarstíur örveira sem berast út í andrúmsloftið sé ekki vel um þá 
hugsað. 
Aðrir hlutar loftræstikerfa geta einnig aukið sýkla og sveppagróður. Í þessu 
sambandi má minna á hina illræmdu  hermannaveiki sem gaus upp á 
sjúkrahúsum og rakin var til loftræstikerfa. 
Öflug loftræsting veitir ekki alltaf nægilegt og gott loft innanhúss, þar sem  
loftræstikerfið sjálft  getur verið sökudólgurinn og dreift óhreinindum út í 
andrúmsloftið.  
 
Töluvert ósónlag getur myndast við ljósritunarvélar og leysiprentara, en 
ósón er ertandi fyrir öndunarfærin. Í ráðleggingum  Vinnueftirlitsins er bent 
á að staðsetning ljósritunarvéla þurfi að vera aðskilin frá annarri starfsemi 
nema loftræsting sé mjög góð við þær    
Herbergi með teppum hafa mælst rykugri en þau sem hafa yfirborðsfleti úr 
hörðum efnum. Rykálag á öndunarfæri fólks er því mun meira í slíkum 
húsakynnum.  
 
Kennara sem  kennir við léleg ytri skilyrði eins og slæmt hita- og  rakastig, 
óhreinindi í lofti  eða lélegan hljómburð er hætt við að fá einkenni í háls sem 
leitt geta til raddveilu með tímanum. Þekking á rödd, starfsemi raddbanda, 
raddbeitingu og raddvernd er þeim nauðsynleg sem hafa röddina að atvinnu 
og kunni menn á leyndardómana sem liggja að baki  góðri raddbeitingu 
verður framsögn þeirra skýr og áheyrileg.  
 
Markmið. 
Full ástæða var til að ætla að raddir kennara væru ekki nægilega  vel  
undirbúnar til að standast jafn mikið álag og kennsla er, þar sem kennarar fá  
almennt enga raddþjálfun áður en þeir hefja störf. Algengt  er að kennarar 
kvarti undan innilofti í skólum  og þar sem  óheilnæmi  í innanhúslofti getur 
haft slæm áhrif á slímhúð í hálsi getur það haft  bein eða óbein áhrif á 
raddgæði. Þessari könnun sem fram fór frá haustmánuðum 1992 til vors 
1993 var þess vegna ætlað að svara eftirfarandi spurningum: 
* Hvernig er almennt ástand á röddum kennara á Norðurlandi eystra ? 
* Gera óþægindi í hálsi vart við sig og þá hverskonar og hvenær? 
* Getur verið að húsnæði skóla hafi óheilnæm áhrif á röddina ? 
* Getur verið að kennarar kunni ekki að beita röddinni ? 
* Getur verið að munur sé á  raddgæðum einstakra kennarahópa ? 



* Er mikill munur á röddum að hausti og svo aftur að vori ? 
* Finnur kennari mun til hins betra  þegar hann er ekki í kennslu ?  
 
Aðdragandi. 
Vorið 1992 fengu kennarar við einn grunnskóla Akureyrar námskeið um 
rödd og raddbeitingu. Allir þátttakendur voru raddprófaðir í upphafi 
námsskeiðsins og reyndist drjúgur hluti þeirra hafa einhver merki um 
raddveilur. Í kjölfar námsskeiðsins fengu allir starfandi kennarar við skólann 
spuringarlista þar sem þeir voru beðnir um að merkja við ýmiss 
óþægindaeinkenni í hálsi. Af þeim sem svöruðu kvörtuðu 2/3 undan þurrki í 
hálsi, helmingur undan þreytueinkennum í hálsi og þriðjungur undan hæsi 
án kvefs svo dæmi séu tekin. Sami spurningarlisti var lagður fyrir kennara í 
tveim öðrum grunnskólum og varð útkoman svipuð. Þessar niðurstöður urðu 
kveikjan að því að sótt var um styrk til að rannsaka nánar ástand 
kennararadda á Norðurlandi eystra. 
 
Rannsóknaraðferðir. 
Skólaárið 1992 - 1993 voru 412  kennarar starfandi í 22 grunnskólum á 
Norðurlandi eystra. Voru skólaranir dreifðir um svæði sem náði frá 
Ólafsfirði að vestanverðu að Þórshöfn að austanverðu. Ákveðið var að senda 
út spurningarlista til allra þeirra kennara og skólastjórnenda sem voru í 1/3 
starfi eða meira og í febrúar 1993 voru 383 spurningarlistar  sendir 
kennurum. Svör bárust frá 331 kennara eða sem nam 86.4 %. Af þessum 
331 kennara voru 102 karlar og 201 kona en 28 einstaklingar höfðu ekki 
skrifað nafnið sitt og því ekki hægt að rekja kyn þeirra. Þeir voru engu síður 
teknir með í úrvinnslu  þar sem fyrst og fremst var verið að kanna umfang 
raddvandamála en ekki hvernig þau skiptust eftir kynjum. Kennararnir voru 
allir starfandi við grunnskóla á Norðurlandi eystra  nema 19 kennarar úr 
Menntaskóla Akureyrar sem teknir voru sem samanburðarkennarar þar sem 
nemendahópur og kennsluhættir eru  annars eðlis en í grunnskólum og voru 
kennarar sem störfuðu í elsta húsnæði skólans valdir í könnunina aðallega til 
að afmarka fjölda kennara og húsnæði.   
 
Í spurningarlistanum  til kennara voru 19 spurningar flestar  
krossaspurningar í mörgum liðum (3 - 7). Spurningarnar skiptust í fernt. Í 
fyrsta lagi var spurt um heiti, kennitölu og nafn skóla sem viðkomandi 
starfaði við og um bakgrunn eins og starfsaldur, menntun og eðli starfs. Í   
öðru lagi var spurt um sjúkrasögu að því leyti sem snerti háls og talfæri.  Í 
þriðja lagi var spurt um huglægt mat  kennarans á rödd sinni og í fjórða lagi 



var spurt um huglægt mat  hans á loftræstingu, hitastigi og hljómburði 
kennsluhúsnæðisins. Auk þessa fengu íþróttakennarar spurningu um  stærð, 
eðli og staðsetningu þess kennsluhúsnæðis sem þeir kenndu íþróttir í.   
 
Ástæður fyrir spurningum voru eftirfarandi: 
Til að finna hvort einhver afgerandi munur væri á röddum eftir eðli starfs, 
var spurt um starfsheiti og kennslugrein. Mikill munur getur verið á 
raddnotkun eftir eðli starfsins og skera íþróttakennarar sig sérstaklega  úr 
hvað þetta snertir því þeir vinna öðrum fremur við slæman hljómburð  í 
stórum bergmálandi íþróttasölum. Það getur heldur ekki talist beinlínis  hollt 
að þurfa að beita röddinni við útilaugar í öllum veðrum  eins og margir 
íþróttakennarar verða að gera.  
Til að hægt væri að greina raddvandamál eftir kynjum og aldri var spurt um 
nafn, aldur  og starfsaldur við kennslu.   
Spurt var um lyf þar sem  ýmis  lyf  geta haft  áhrif á  starfsemi raddbanda  
eins og sum hormónalyf og úðalyf.  
Spurt var um huglægt mat kennara á hitastigi, loftræstingu og  hljómburði til 
að finna mögulegt samband milli  þessara þátta og óþæginda í hálsi. 
Spurt var um krítarnotkun, reykingar, gólfefni og notkun á tölvu til að finna 
möguleg tengsl við óþægindi í hálsi.  
Þrjár spurningar voru gagngert til að finna raddsjúklinga. Þar var spurt  um 
hvort einstaklingurinn hefði farið til talmeinafræðings, leitað til  læknis 
vegna raddmeina eða upplifað að missa röddina skyndilega.  
Fjórar spurningar voru þungamiðjan í spurningarlistanum niðurstöður úr 
þeim teknar til túlkunar. Ein fjallaði um huglægt mat kennarans á  hitastigi, 
loftræstingu og hljómburði kennsluhúsnæðisins. Önnur um  huglægt mat 
kennarans á ýmiss konar óþægindatilfinningu  í hálsi. Þriðja  um  hvenær 
kennari fyndi helst fyrir óþægindunum og fjórða  um huglægt mat hans á  
hæfni eigin raddar.  
 
Í febrúar 1993 voru spurningarlistar sendir til skólastjóra átta úrtaksskóla 
þar sem þeir voru beðnir um upplýsingar um nemendafjölda, aldur 
byggingar, byggingarefni, loftræstikerfi, hitun, stærð á stofum og gluggum, 
staðsetningu ofna og opnanlegra gluggafaga og hvort reykingar væru leyfðar 
eða ekki. Svör bárust frá þeim öllum.  
 
Langflestir kennarar þessara átta úrtaksskóla voru raddprófaðir bæði að 
hausti og vori og lagt mat á raddgæði þeirra. Þessi tími var valinn til að 
finna hvort einhver munur væri á rödd kennara  eftir sumarfrí þegar vænta 
mátti að röddin hefði ekki verið undir álagi og svo aftur í lok kennsluvetrar 



eftir langvarandi álag á röddina.Var leitast við að finna raddveilur, greina 
þær og meta í hve miklum mæli þær væru. 
 
Í september 1992 var farið í alla úrtaksskólana og raddir kennara teknar upp 
á segulband. Leitast var við að gera það þar sem minnst hætta væri á 
aukahávaða. Hver kennari var beðinn um að renna frá neðsta tóni upp í efsta 
tón  og hlustað eftir hvort röddin hefði allt raddsviðið óskert og  kæmist 
þetta án þess að brotna. Þar næst var einstaklingurinn beðinn um að halda 
tóni og hlustað eftir raddstyrk og úthaldi. Hlustað var eftir hvort röddin 
hljómaði þægilega eða ekki hvort hún væri hás, hrjúf, lægi of hátt eða of lágt 
í raddsviði eða væri pínd og strengd. Auk þessa var gefinn gaumur að öndun 
og stirðleika í talfærum, einkum barka. Skrifaðar voru niður athugasemdir 
hvort einstaklingurinn væri með  lyf eða sjúkdóm sem gæti haft  áhrif á rödd 
t.d kvef eða hálsbólgu. Þeim einstaklingum var síðan sleppt úr 
raddkönnuninni. Í maí 1993 var raddprófunin endurtekin á sama hátt.  
 
Raddir voru metnar af okkur í 5 flokka: 
Heilbrigð rödd: rödd sem hafði allt raddsvið, var hrein og með góðan hljóm. 
Rödd sem bar vott um ranga beitingu: rödd sem var farin að liggja of 
ofarlega  eða neðarlega í raddsviði. 
Rödd sem sýndi raddþreytumerki: rödd sem var farin að tapa hljóm  og 
sýndi merki um ræmu eða hæsi. 
Sjúk rödd sem þarfnast athugunar læknis: hás eða rám rödd farin að svíkja í 
raddsviði.  
Sjúk rödd sem þarfnast tafarlausrar meðferðar læknis og talmeinafræðings: 
rám eða hás rödd sem er búin að tapa hluta af raddsviði. 
 
Að lokum voru bornar saman niðurstöður frá  raddhlustun og svörum  frá  
úrtaksspurningum við ýmsa byggingarþætti skólanna.    
 
Tvær meginástæður voru til þess að  fáeinir skólar voru teknir í sérstakt 
úrtak 
Í fyrsta lagi var það til að kanna  hugsanleg tengsl á milli umhverfisáhrifa og 
óþæginda í hálsi með því að bera saman  niðurstöður úr svörum kennara við 
upplýsingar skólastjóra um kennsluhúsnæði. 
Í öðru lagi var það til að fá úrtak í raddprófun með það fyrir augum að geta 
betur gert sér grein fyrir ástandinu og fundið tíðni raddveilna.  Skólarnir 
voru valdir sem ólíkastir, fjölmennir  - fámennir,  stórir - litlir,  gamlir - nýir,  
í þéttbýli - dreifbýli til þess að hægt væri að fá  samanburð milli skóla. 
 



Úrvinnsla 
Svör úr krossaspurningum voru öll tölvuunnin, sett upp í krosstöflur og 
súlurit. 
Frá öllum kennurum bæði úr úrtaksskólum og öðrum voru svör frá  
fyrrnefndum aðalspurningum metin þar sem við töldum þau svör gefa bestu 
upplýsingar um ástandið. Svör sem gefin voru við valmöguleikunum nær 
alltaf, oft og stundum voru í tveim spurningum  dregin saman í eina súlu  og 
metin sem slík. Svörum fyrir sjaldan og aldrei  var sleppt, þar sem við 
töldum að kennarar sem svöruðu á þann hátt hefðu ekki baga af einkennum. 
Svör við valmöguleikunum nær alltaf og oft voru dregin saman í einni 
spurningunni þar sem við töldum slíka túlkun gefa gleggsta mynd.  
 
Svör skólastjórnenda um húsnæði skólanna voru metin inn í svör frá 
kennurum og sömuleiðis niðurstöður úr raddprófunum.      
Tveir hópar, skólastjórar og íþróttakennarar, voru sérstaklega teknir út úr til 
samanburðar. Var það gert þar sem mikill munur er á álagi á rödd þessarra 
tveggja hópa en einnig vegna þess að hóparnir voru jafnstórir þ.e 42 
skólastjórnendur og 43 íþróttakennarar.   
 
Fylgni var reiknuð á milli álits kennara á loftræstingu, hljómburði, hitastigi 
og óþæginda í hálsi. 
Fylgni var reiknuð á milli reykinga kennara og ofannefndra þátta. 
 
 
 
Niðurstöður. 
Marktæk fylgni fannst milli álits kennara á loftræstingu og hins vegar 
hitastigs í kennslustofum (.-20). Það fylgist því að hjá kennurum að finnast 
loftræsting slæm og hitastig of hátt. 
 
Marktæk fylgni var á milli álits kennara á loftræstingu og hins vegar 
hljómburði (.31). Það fylgist því að hjá kennurum að finnast hljómburður 
slæmur og loftræsting slæm í kennslustofum. 
 
Marktæk fylgni var á milli reykinga kennara og álits þeirra á  loftræstingu 
(.13) og milli reykinga kennara og álits þeirra á hljómburði (.15). Það fylgist 
því að hjá kennurum að finnast loftræsting og hljómburður verri eftir því 
sem þeir reykja meira.  



 
Marktæk fylgni fannst á milli álits kennara á hljómburði og óþæginda í hálsi 
(. -17) og milli álits kennara á loftræstingu og óþæginda í hálsi  
(. - 26). Það fylgist því að hjá kennurum að finnast  hljómburður og 
loftræsting slæm og finna fyrir óþægindum í hálsi. 
Ekki kom fram marktækur munur á milli starfsaldurshópa hvað varðaði 
óþægindi i hálsi, raddþreytu og vöðvaþreytu. 
 
Hér að neðan er tafla sem sýnir  svör kennara  við spurningum um 
umhverfisþætti, óþægindi í hálsi, hvenær þeir fundu helst fyrir þeim og 
hvernig þeir mátu rödd sína. 
  
Einkenni               nær alltaf / oft                    nær alltaf/oft /stundum                          heildarfjöldi svara 
 
þurrkur í hálsi  61   174    322 
kökkur í hálsi  20   60    306 
særindi í hálsi  28   103    314 
kitl   í hálsi  19   103    313 
hæsi án  kvefs  28   98    315 
þrálátur hósti  19   37    310 
raddþr.við  upplestur 42   134    320 
raddþr. við  söng  52   129    308 
raddþr. við  samræður 6   41    315 
rödd brestur  9   47    311 
rödd hlj. illa í stórri  stofu 32   87    289 
verkir í  herðum  74   154    320 
verkir í baki  67   153    319 
verkir í  öxlum  73   137    319 
verkir í  hálsvöðvum 64   154    320 
 
 
 
 
 
Tíma setning                        nær alltaf/oft                  nær alltaf/oft/stundum                      heildarfjöldi svara 
á óþægindum í hálsi 
 
um  helgar  6   45    303 
á morgnana  22   86    309 
í kennslu   31   126    314 
á kvöldin   20   83    331 
á sumrin   12   36    304 
á haustin   34   95    308 
á veturna   34   122    312 
á vorin   27   92    306 
 
 
Eigið mat á rödd               nær alltaf/oft 
 
hljómar vel      208       302 
rödd liggur hátt  36       302 
rödd liggur lágt  42       304 
rödd nægilega styrk 281       323 
rödd þolir  illa álg  27       306 
 



 
  
                                           of hátt                  of lágt                      
hitastig   48             17                                313 
               slæmur               sæmilegur 
hljómburður   40   150     318 
               slæm              sæmileg                                
loftræsting  87   174    325                  
 
   
Eins og sjá má af þessari töflu fann rúmlega helmingur kennara fyrir   þurrki 
í hálsi og um þriðjungur fyrir  særindum, kitli og hæsi án kvefs.  Allt eru 
þetta einkenni sem koma þegar slímhúð í hálsi ertist vegna utanaðkomandi 
áhrifa. Hins vegar eru þetta líka einkenni sem geta komið fram við 
misbeitingu raddar og er því erfitt að fullyrða um meginorsök. Ætla má að 
umhverfisáhrif séu þó nokkur, því almennt voru kennarar ekki sáttir við 
loftræstingu  eða hljómburð.  
Tæpur helmingur kennaranna fann fyrir raddþreytu við upplestur. Slíkt er 
alvarlegt í ljósi þess hve kennari þarf oft að lesa upphátt fyrir nemendur og 
sú spurning hlýtur að vakna hvernig rödd sem hefur slík þreytumerki  að 
jafnaði getur staðist álag hvers dags.  
Um þriðjungur kennaranna fann fyrir óþægindum í hálsi á kennslutímabilinu  
þ.e  á hausti, vetri og vori. Athyglisvert er hve mikill fjöldi kennara fann 
fyrir fyrir óþægindum í hálsi við kennslu.  
Rödd sem liggur of hátt eða of lágt í  raddlægi  er ranglega  beitt  Eins og sjá 
má af svörum kennara  hættir þó nokkuð mörgum kennurum  til  að beita 
röddinni á þennan hátt. Slíkt getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér 
þar sem röng raddbeiting leiðir til raddveilu með tímanum.  Fengju kennarar 
leiðbeiningu í raddbeitingu myndi draga verulega úr þessum fjölda.  
 
Í ljósi þess hve þessi könnun sýndi marga kennara með raddveilur er það 
athyglisvert að aðeins 5 höfðu farið í meðferð til talmeinafræðinga. 
Ástæða fyrir því að svo fáir kennarar leituðu sér hjálpar til talmeinafræðinga 
gæti verið sú að fólk veit almennt lítið um rödd og raddveilur en einnig er 
algengt að það þekki lítið til starfsviðs talmeinafræðinga og viti þar af 
leiðandi ekki að þeir fást m.a. við raddþjálfun.Viss tregða hefur líka verið 
hjá sumum háls-nef og eyrnalæknum að senda fólk í meðferð til 
talmeinafræðinga. Þó ekki sjáist mein á raddböndum er ekki þar með sagt að 
allt sé í lagi því ástæðan fyrir raddveilu  getur verið þreyta  og stirðleiki í 
vöðvum sem laga má  með æfingum.  
 
 



Samanburður á svörum skólastjórnenda og íþróttakennara sýndi að  
íþróttakennarar voru mun verri af særindum í hálsi, hæsi án kvefs, þrálátum 
hósta og öllum raddþreytueinkennum. Einnig fannst þeim röddin hljóma 
verr í stórri stofu. Skólastjórnendur virtust hins vegar hafa meiri verki í 
herðum sem gæti bent til þess að vinnuaðstaða þeirra við skrifborðs- og 
tölvuvinnslu sé ekki nægilega góð.  
Um 19% íþróttakennara höfðu misst rödd einu sinni eða oftar á móti 7% 
skólastjórnenda.   
Hvað tíma snertir er mikill munur á þessum hópum. Íþróttakennarar fundu 
mun meira fyrir óþægindum í hálsi á kennslutímabilinu en skólastjórar. Um 
fjórðungi íþróttakennara fannst röddin ekki alltaf vera nægilega styrk og um 
þriðjungi fannst hún ekki alltaf þola álagið. Hvað endast þessir kennarar 
lengi í starfi sem íþróttakennarar ?  
 
Samanburður á úrtaksskólum 
Eftirfarandi skólar voru teknir í úrtak: 
 
Barnaskóli  Akureyrar, grunnskóli 1. til 6. bekkur, 320 börn, á Brekkunni á 
Akureyri. 
 
Borgarhólsskóli, grunnskóli 1. til 9. bekkur, 388 börn, á  Húsavík. 
 
Dalvíkurskóli, grunnskóli 1. til 10. bekkur, 247 börn, á Dalvík. 
 
Hafralækjarskóli, grunnskóli 1. til 10. bekkur, 107 börn, í Aðaldal   
S - fiingeyjars‡slu. 
 
Hrafnagilsskóli, grunnskóli 1. til 10. bekkur, 222 börn, staðsettur í 
Eyjafjarðarsveit með litlu útibúi  innarlega í sveitinni. 
 
Menntaskólinn  á Akureyri, skólinn í gamla húsnæðinu. Erfitt er að segja  
nákvæmlega til um  nemendafjölda þar sem kennsla fer fram á fleiri stöðum. 
 
Síðuskóli, grunnskóli 1. til 10. bekkur, 574 börn, í Síðuhverfi á Akureyri. 
 
Stórutjarnaskóli, grunnskóli 1. til 10. bekkur, 68 börn, í Ljósavatnsskarði  S 
- Þingeyjarsýslu . 
 
 



Ekki er hægt að sjá að munurinn á ástandi kennararadda sé mikill eftir aldri 
eða staðsetningu skóla. Kennarar virðast  t.d. finna fyrir þurrki í hálsi hvort 
sem skólinn er gamall eða nýr. Það sem virðist skipta megin máli er 
nemendafjöldinn, inniloft og starfsaldur kennara. Eftir því sem kennarar eru 
eldri því meir ber á raddveilueinkennum og ýmislegt bendir til að sömu sögu 
sé líka að segja um yngstu kennarana. Kennarar við Stórutjarnaskóla eru 
búnir að kenna tiltölulega lengi og fjórðungur þeirra er kominn með 
raddveilur að okkar mati. Samt virðast þeir ekki finna fyrir svo miklum 
óþægindum í hálsi. Skýring okkar er sú að þarna eru fámennir 
nemendahópar svo kennari þarf ekki að brýna raustina. Sé litið á Síðuskóla 
sem hefur ungt kennaralið bæði hvað snertir aldur og starfsaldur þá er 
ástandið vægast sagt slæmt. Sá skóli er að hluta til með loftræstikerfi  sem 
ætla mætti að héldi góðu innilofti. Miðað við að yfir 80% kennaranna 
kvartar þar undan þurrki í hálsi þá er inniloft skólans langt frá því að vera 
gott. Um 10% kennaranna sem svöruðu úr Síðuskóla  eru að okkar mati 
komnir með einkenni sem bent gæti til raddveilna. Fæstir skólanna hafa 
teppi en þar sem teppi eru má finna ívið fleiri einstaklinga með 
kilttilfinningu í hálsi og gæti slíkt bent á ryk í lofti. Teppi má finna í skólum 
eins og Dalvíkurskóla. Hver sem ástæðan er þá virðist ástandið vera einna 
verst í þeim skóla bæði hvað snertir óþægindi í hálsi, raddþreytueinkenni og 
verki í baki, öxlum, herðum og hálsvöðvum. Kennarar við Barnaskóla 
Akureyrar hafa hæstan starfsaldur og þar er áberandi hvað margir kennarar 
finna fyrir óþægindum í hálsi á sumrin eða  rúmur helmingur. Þar ber líka 
mest á þeirri  óþægindatilfinningu sem ætla má að stafi af skemmdri 
slímhúð í hálsi  eins og þrálátum hósta, kitli og særindum. Það er því fyrst 
og fremst starfsaldur kennara, nemendafjöldi og inniloft sem virðist skipta 
máli en ekki aldur eða staðsetning skóla. Slæmt inniloft getur stafað af 
ýmsum byggingarþáttum og hönnun húsnæðis. Svo virðist að kennarar sem 
kenna í skólum með teppi, loftræstikerfi, herakletsplötur í lofti og glugga 
með litlum gluggafögum eða gluggafögum sem opnast neðst finni töluvert 
fyrir þeim einkennum í hálsi sem rekja mætti til umhverfisáhrifa. Þessir 
byggingarþættir finnast meira eða minna í öllum skólum nema 
Borgarhólsskóla. Þar má hugsanlega finna skýringu á því hvers vegna 
kennarar Borgarhólsskóla kvörtuðu  minna undan óþægindum í hálsi en 
kennarar annarra skóla, þrátt fyrir að starfsaldur og nemendafjöldi skar  sig 
að engu leyti úr. 
 
Niðurstöður úr raddkönnun 
Í  september 1992 voru  164 kennarar raddprófaðir og 147 aftur síðari hluta 
maímánaðar 1993. Ýmsar  ástæður voru  fyrir því að ekki náðist í þessa 17 



kennara að vori eins og barneignarleyfi og veikindi. Sé litið á haustprófun 
þessarra 17 kennara voru aðeins 3 taldir vera með heilbrigða rödd.  
Aðeins 20% kennara voru taldir vera með heilbrigða rödd að hausti. Að vori 
hafði þeim fækkað niður í 9%. Það sem helst  vakti athygli í niðurstöðum 
raddkönnunarinnar  var að um vorið hafði dregið verulega úr þeim fjölda 
sem að hausti var  álitinn  vera  með rödd á meðferðarstigi. Um haustið 
höfðu  25% kennaranna verið með rödd á meðferðarstigi en 13% að vori. 
Tvær skýringar eru hugsanlegar. Önnur er sú að oft er minna álag á rödd 
kennara í lok skólaárs vegna þess að  hefðbundin kennsla er þá  brotin upp 
af ýmsum ástæðum. Hin ástæðan gæti verið að kennarar hafi náð að tala sig 
upp eins og það er kallað. Sjúkir eða óvanir vöðvar þola illa álag sem kemur 
snögglega. Kennari sem mætir til vinnu á haustin eftir sumarfrí þarf allt í 
einu að tala fleiri tíma á dag og slík áreynsla á raddbandavöðva getur dregið 
úr raddgæðum. Með stöðugri notkun geta þó vöðvarnir náð að jafna sig 
eitthvað.   
 



Samantekt. 
Niðurstöður benda til að ástandið sé langt frá því að vera gott. 
Umhverfisáhrif og þekkingarleysi kennara á eigin rödd virðast valda  
mörgum erfiðleikum  og óþægindum í beitingu raddar. Verst var ástandið 
hjá íþróttakennurum  sem  bendir á að bæði sé starfsaðstaða þeirra ekki 
nægilega góð né kunnátta í að beita rödd. Rúmlega þriðjungur kennara fann 
fyrir raddþreytu við upplestur. Slíkt er alvarlegt í ljósi þess hve kennari þarf 
oft að lesa upphátt fyrir nemendur. Í kennslu fann um þriðjungur kennara  
fyrir óþægindatilfinningu  í hálsi. Trúlega getur það bæði verið vegna 
slæmra umhverfisáhrifa  og rangrar raddbeitingar. Kennarar virtust helst 
finna fyrir óþægindaeinkennum í hálsi ef inniloft  var slæmt, margir 
nemendur voru í stofu eða þegar  starfsaldur var orðinn hár. Alltof fáir höfðu 
leitað sér hjálpar, sem bendir til þess að kennarar vita ekki hvort og hvernig 
hægt er að laga rödd.  
Ætla má að um 12% kennara séu komnir með rödd á meðferðarstigi. Sú tala 
er byggð á þeim 13% sem sögðust vera með rödd sem átti vanda til að bresta 
og raddþreytu við samræður,   
Einnig byggist hún á niðurstöðum úr raddprófun 147 kennara að vori en þær 
sýndu að 13%  kennara þurftu  tafarlaust á raddmeðferð að halda.  
Loks byggist hún á þeim 12% kennara sem sögðust nokkrum sinnum hafa 
misst röddina skyndilega.  



Hvað er til ráða ? 
 
Að okkar mati ber að leggja áherslu á tvennt. Í fyrsta lagi verður að veita 
kennaranemum/kennurum raddþjálfun og fræðslu um eigin rödd. Í öðru lagi 
verður að huga betur að þeim þáttum í umhverfinu sem á beinan eða óbeinan 
hátt geta haft slæm áhrif á slímhúð í hálsi og þar með orsakað raddveilur 
með tímanum. 
 
Raddþjálfun kennara 
Við leggjum til að kennaranemar fái: 
   Raddprófun í upphafi náms þar sem rödd þeirra yrði metin. 
   Góða  fræðslu um þá vöðvastarfsemi sem á sér stað þegar rödd er mynduð. 
   Góða fræðslu um talfæri í hljóðmyndun. 
   Raddþjálfun sem miðast að því að styrkja raddbönd og ná fram sem 
sterkustum hljómi í röddina. 
   Leiðsögn í að beita þindaröndun við raddmyndun. 
   Leiðsögn í slökunaræfingum fyrir talfæri. 
   Leiðsögn í að vernda röddina og koma þannig í veg fyrir misbeitingu 
raddbandanna. 
   Á grunni þessa læri þeir síðan framsögn. 
 
Þessa þjálfun mætti hugsa sér í 10 til 15 manna hóp einu sinni í viku  í 
heilan vetur  
Þeir nemar sem hafa hljómlitla rödd fái einstaklingsþjálfun uns fenginn er 
fram allur mögulegur raddstyrkur. 
 
Starfandi kennurum sé gefinn kostur á raddprófun, fræðslu og þjálfun í 
raddbeitingu í námsskeiðsformi. 
 
Tæknin nýtt 
Nú á dögum fleygir tækninni fram. Hljóðnemar og magnarakerfi verða 
sífellt ódýrari fyrirferðaminni og algengari. Flestum fyrirlesurum stendur  til 
boða hljóðmögnun þar sem ráðstefnuhaldarar gera sér grein fyrir að  efni 
fyrirlesarans þarf að komast til skila og ekki víst að fyrirlesarinn hafi  til 
þess rödd. Nú stendur kennari í sömu sporum. Á hverjum degi þarf hann að 
koma mikilvægu efni frá sér til nemenda og ekki er víst að hann sé eins 
heppinn og fyrirlesarinn að tala fyrir þögulum hópi. Hann getur líka verið 
svo óheppinn að hafa hljómlitla  rödd að eðlisfari, því að alltaf fyrirfinnst 
fólk sem ekki hefur nægilegan raddstyrk í jafn krefjandi starf  og kennslu. 



Því fólki ætti að standa til boða kennslustofur með magnarakerfi og 
hljóðnema. Það yrði trúlega ódýrari lausn en að eiga á hættu að missa 
dugandi kennara úr starfi vegna  þess að röddin bili eða 
óþægindatilfinningin  í hálsinum er orðin óbærileg. 
 
Húsnæðið 
Samkvæmt þessari könnun eru of margir kennarar ekki fyllilega sáttir við 
hljómburð og loftræstingu. Báðir þessir þættir geta haft slæm áhrif á rödd 
séu þeir ekki í lagi. 
 
Loftræsting. 
Ónóg loftræsting hefur í för með sér að inniloft verður vont, þurrt og staðið. 
Eins og áður hefur verið getið um getur óheilnæmi í innilofti haft slæm áhrif 
á slímhúð í hálsi. Ef framleiðsla hennar fer úr skorðum er hætt við að 
raddböndin missi hæfni sína með þeim afleiðingum að einstaklingurinn 
verður hás. Það er því nauðsynlegt fyrir kennara að hafa góða loftræstingu.  
 
Samkvæmt nýjustu rannsóknum er að koma í ljós að besta loftræstingin er í 
gegnum opna glugga. Það getur hins vegar orðið erfitt í íslenskum skólum 
að opna glugga þegar hvassir og ískaldir vetrarstormar standa upp á  þá. 
Reynt hefur verið að leysa vandann með loftræstikerfum en samkvæmt 
þessari könnun er ekki að sjá að óþægindatilfinning í hálsi geri minna vart 
við sig hjá kennurum sem vinna við skóla með loftræstikerfi nema að síður 
sé.  
 
Í íslenskum skólum eru oft þéttsetnar stofur. Það er því augljóst að ef ekki er 
hægt að hleypa inn nógu af fersku lofti þá hlýtur súrefnismagn að verða af 
skornum skammti með þeim afleiðingum að inniloft verður  þungt og staðið. 
Í flestum þeim skólum sem við tókum sem úrtaksskóla eru  opnanleg fög 
þannig staðsett í gluggum að þeir nemendur sem sitja næstir  þeim geta í 
raun stjórnað loftræstingunni. Séu gluggar hafðir opnir gustar á þessa 
nemendur og það segir sig sjálft að sé kalt í veðri er kuldaþol þeirra  löngu 
búið áður en tekist hefur að loftræsta stofuna.  Opnanleg fög þurfa því að 
okkar mati að vera mörg og opnast ofarlega á gluggunum þannig að kalt loft 
leiki ekki um þá nemendur sem sitja næstir þeim. Ofnar eru staðsettir undir 
gluggum í skólastofum og oft sitja einhverjir nemendur nærri þeim. Ganga 
ætti þannig frá hitastillingu ofna að nemendur geti ekki fiktað í þeim og 
annað hvort spennt upp hitann eða slökkt á honum. Sjálfvirkar hitastillingar 
á ofnum eru líka viðkvæmar fyrir hitabreytingum. Sé opnanlegt fag neðst í 



gluggunum getur gustað ofan á þessar hitastillingar með þeim afleiðingum 
að hitinn rýkur upp. Þannig er hægt að mynda ákveðinn vítahring. 
 
Hljómburður. 
Hljómburður í kennslustofu verður að vera góður. Það má hvorki vera 
bergmál í stofunni né að hljóðið nái ekki að berast um hana. Sé slæmur 
hljómburður í stofu er hætt við að kennari spenni röddina og ofreyni við það  
þá vöðva sem mynda hana. Við langvarandi misbeitingu raddar veiklast 
vöðvarnir og þeir þola síður notkun.  
Teppi hafa stundum verið notuð til að minnka bergmál í stofum, en að okkar 
mati verður að finna aðra lausn því teppi hafa þá hættu í för með sér að geta 
spillt andrúmslofti bæði með stöðurafmagni og ryki.  
 
Nýjar spurningar vakna. 
 
 

Forvitnilegt væri að kanna í hve miklum mæli kennarar hafa þurft að 
hætta í starfi vegna þess að röddin var hætt að þola álagið. 
 Það væri líka forvitnilegt að kanna að hve miklu leyti agavandamál 
mætti rekja til óþægilegrar og spenntrar raddar kennarans.  
 Eru mikill mismunur á röddum kennara eftir því hvaða fag þeir 
kenna? 
 Er allur munur á hvort kvennaraddir eða karlaraddir duga betur í 
starfi?  
 Er starfsaldursdreifingin eðlileg miðað við aðrar starfsmenntaðar 
stéttir?  
 Er, við hönnun skólahúsnæðis, gefinn nægur gaumur að góðum  
hljómburði í kennsluhúsnæði ? 
 Er fylgst nægilega vel með því að súrefnismagn í kennslustofum sé 
nóg? 
 Er þess gætt að láta skólabyggingar snúa sem mest undan ríkjandi 
vindáttum ? 
 
Að okkar mati er það ekki vafi að búa þarf kennararaddir betur undir starfið. 
Þó að slíkt kosti peninga borgar það sig margfaldlega. Kennari með góða 
heilbrigða rödd kemur betur til skila námsefni og hann ætti ekki að þreytast 
ekki eins. 
 
 
 



 
 
 
 


