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Ágrip 

Markmiðið með þessari ritgerð var að skoða hvort grunn– og 

leikskólastjórar á Íslandi upplifi kulnun (e. burnout) í starfi. Fjallað er um 

hugtakið kulnun og þá þætti sem valda því að einkenni hennar koma fram. 

Kannað var hvort skólastjórar upplifi persónutengda kulnun, starfstengda 

kulnun eða kulnun tengda skjólstæðingum sem hjá skólastjórum tengist 

samstarfi við nemendur, foreldra eða starfsfólk. Skoðað var hvort ákveðnir 

bakgrunns þættir eins og kyn, aldur, starfsaldur, menntun og starfsandi 

hefðu áhrif á upplifaða kulnun. 

Til að nálgast rannsóknarspurningarnar var notast við 

kulnunarmælikvarðann „Copenhagen Burnout Inventory“. Þar sem 

birtingarform kulnunar er persónubundið var kannað hvort hún birtist á 

einum, tveimur eða þremur mælikvörðum. Spurningalisti var sendur út með 

tölvupósti til allra skráðra grunnskólastjóra hjá Skólastjórafélagi Íslands, 

samtals 165 einstaklinga og leikskólastjóra hjá Félagi stjórnenda leikskóla, 

samtals 214 einstaklinga. Alls svöruðu um 50% skólastjóra á hvoru skólastigi 

fyrir sig. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda meðal annars til þess að marktækur 

munur sé á svörum  grunn– og leikskólastjóra þegar kulnunarmælikvarðar 

og sumar bakgrunnsbreytur eru bornar saman. Persónutengd kulnun 

greindist hjá 13% grunnskólastjóra og 24% leikskólastjóra, 15% 

grunnskólastjóra og 28% leikskólastjóra upplifðu kulnun sem tengdist starfi 

þeirra sem skólastjórar og 16% grunnskólastjóra og 29% leikskólastjóra 

upplifðu kulnun sem tengdist starfsfólki. Engin kulnun mældist tengd 

nemendum hjá 79% skólastjóra og 63% upplifðu enga kulnun tengda 

foreldrum. Enginn marktækur munur var eftir bakgrunni á sumum af 

kulnunarmælikvörðunum en fylgni var á milli starfsanda og 

kulnunarmælikvarðanna.  

Fara verður varlega í að  að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

en þær eru þó nokkuð mikilvægar fyrir fagstéttina og allra sem koma að 

skólasamfélaginu. Almennt má túlka niðurstöður þannig að mikilvægt sé að 

hlúa vel að skólastjórum til að fyrirbyggja kulnun. 
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Abstract 

Is your candle burning out principal? 

“Burnout“, primary and preschool principals 

The aim of this thesis is to examine whether primary and preschool 

principals in Iceland experience burnout. The concept of burnout and the 

factors that cause the symptoms are discussed. Surveys were done and 

studied on whether principals experience personal burnout, work–related 

burnout or client–related burnout, which relate to the principals case, in 

collaboration with students, parents or staff. I studied whether certain 

background factors, such as gender, age, seniority, education and school 

climate would have an effect on perceived burnout. 

Approaching the research questions, I used the burnout measure from 

Copenhagen´s Burnout Inventory. Since the manifestation of burnout is 

personal, I examined whether it appears on one, two or three measures. A 

questionnaire was sent out via email to all registered primary principals in 

Skólastjórafélagi Íslands, totaling 165 individuals and Félagi stjórnenda 

leikskóla, totaling 214 individuals. The response rate was 50% for both 

groups. 

The results suggest, among other things, that a significant difference 

exists between primary and preschool principals when burnout measures 

and some background variables are compared. In event of personal 

burnout, 13% of the primary principals and 24% of the preschool principals 

experienced burnout, 15% of primary principals and 28% preschool 

principals experienced burnout associated with their work and 16% of 

primary principals and 29% preschool principals experienced burnout 

related to staff. About 79% principals had no signs of burnout related to 

students and 63% experiencing no burnout related to parents. There were 

no significant differences between some variables and burnout measures, 

moreover there was a correlation between school climate and some 

burnout measures. 

We should be careful in generalizing from the results of the study, but 

the results are of some importance for the profession and the school 

community in whole. In general, it is important to support school principals 

to prevent occupational burnout. 
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1 Inngangur 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um kulnun (e. burnout) 

meðal íslenskra grunn– og leikskólastjóra sem gætu leitt til skilnings á tíðni 

og orsökum hennar. Þar sem starfsumhverfi skólastjórnenda fylgir mikið 

álag og daglegt starf er tilfinningalega krefjandi getur kulnun átt sér stað í 

tengslum við langvarandi streitu (Bruce, 2009). Anna Þóra Baldursdóttir 

(2003) hefur sýnt fram á að starfstengd kulnun finnist meðal kennara og 

telur hana myndast vegna aðstæðna sem fylgja starfinu. Hún telur að 

ábyrgð hvíli á viðkomandi skóla að sporna gegn kulnun og að skólastjóri geti 

haft áhrif þar á með stjórnunarháttum. Það er því áhugavert að kanna hvort 

kulnun finnist meðal skólastjóra eins og kennara en kulnun skólastjóra hefur 

ekki áður verið rannsökuð hér á landi. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna í hversu miklum mæli kulnun sé 

til staðar hjá íslenskum skólastjórum í grunn– og leikskólum. Kannað verður 

hvort um sé að ræða persónutengda kulnun (e. personal burnout), 

starfstengda kulnun (e. work–related burnout) eða kulnun tengda 

skjólstæðingum (e. client–related burnout) sem hjá skólastjórum tengist 

samstarfi við nemendur, foreldra eða starfsfólk. Þar sem birtingarform 

kulnunar er persónubundið verður athugað hvort hún komi fram á einu, 

tveimur eða öllum þessum þremur sviðum. Rýnt verður í skrif fræðimanna 

um orsakir kulnunar og um hvað getur fyrirbyggt og dregið úr áhrifum 

hennar.  

Nokkrir starfshópar hafa verið rannsakaðir hér á landi með tilliti til 

kulnunar í starfi. Þar má nefna rannsóknir um tannlækna (Óskar Marinó 

Sigurðsson, 2012), hjúkrunarfræðinga (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2002), 

framhaldsskólakennara (Brynhildur Magnúsdóttir, 2012), félagsráðgjafa 

(Una Björk Kristófersdóttir, 2012), starfsmenn nokkurra stórra fyrirtækja og 

stofnana (Kristín Björg Jónsdóttir, 2012) og starfsmenn hjá upplýsinga og 

tæknisviði Íslandsbanka (Ásta Sigríður Skúladóttir, 2011). Hjá öllum þessum 

starfshópum greindist kulnun í starfi.  

Kulnun skólastjóra hefur verið rannsökuð víða erlendis en sumar hverjar 

af þeim rannsóknum eru gerðar í samhengi við rannsóknir á öðrum þáttum, 

eins og starfsánægju (e. job satisfaction), trúar á eigin getu (e. self–efficacy) 

og streitu (e. stress). Í ritgerðinni verður fjallað um þessa þætti vegna áhrifa 

sem þeir geta haft á kulnun. 
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Það er talið að í starfstéttum sem krefjast mikilla mannlegra samskipta 

sé mest hætt á kulnun (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003). Því mætti ætla að 

ekki verði um ólíkar niðurstöður að ræða meðal skólastjóra þar sem starf 

þeirra snýst að miklu leyti um mannleg samskipti við hina ýmsu aðila sem 

tengjast skólasamfélaginu. Til að skoða hvort kulnun eigi sér stað meðal 

grunn– og leikskólastjóra er stuðst við rannsóknarspurninguna: Í hvaða 

mæli upplifa skólastjórar í grunn– og leikskólum kulnun? Til að fá sem 

gleggsta mynd verður leitað svara við eftirfarandi undirspurningum: a) Má 

rekja einkenni kulnunar hjá skólastjórum til persónutengdra þátta, 

starfstengdra þátta og/eða samskipta þeirra við nemendur, foreldra eða 

starfsfólks? b) Hefur bakgrunnur grunn– og leikskólastjóra áhrif á kulnun?  

Rannsóknargögnum var safnað með rafrænum spurningalista sem 

sendur var á alla skólastjóra í leik– og grunnskólum. Við vinnslu í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar var rýnt í bækur, ritrýndar greinar og annað efni sem 

við á. Við leit á efni í ritgerðina voru orð eins og stjórnun, skólastjórar, 

Copenhagen Burnout Inventory, starfsandi og starfsánægja tengd við 

kulnunarhugtakið. 

1.1 Val á rannsóknarefni 

Hugtakið kulnun hefur verið mér hugleikið í nokkur ár þar sem ég hef sjálf 

séð hvaða afleiðingar hún getur haft í för með sér. Á þeim tíma gerði ég mér 

þó ekki grein fyrir hvað amaði að hjá viðkomandi einstaklingi. Ég hef haft 

mikinn áhuga á því að skilja hvað gerist þegar einstaklingur er það illa 

staddur að hann gefst upp á vinnu og á erfitt með að vera þátttakandi í 

fjölskyldulífi og jafnvel gefst líka upp á því. Stóran þátt í vali mínu á 

rannsóknarefni má rekja til samtala sem ég átti síðastliðið sumar við 

skólastjóra sem nýlega hafði sagt starfi sínu lausu vegna kulnunar. 

Viðkomandi skólastjóri greindi mér frá ástæðu uppsagnar sinnar sem stafaði 

meðal annars af of miklu álagi, einangrun, skorti á aðstoð, tilfinningalegri 

örmögnun og að hann hefði lítið sem ekkert að gefa í starfi né einkalífi 

lengur. Alla þessa þætti má tengja við kulnun. 

Ef einstaklingur á við kulnun að stríða hefur það mikil áhrif á hann 

sjálfan, starf hans og einkalíf. Það er því mjög mikilvægt að fyrirbyggja 

kulnun eða bregðast eins fljótt við og unnt er þar sem kulnun getur orðið 

kostnaðarsöm tilfinninga– og fjárhagslega fyrir einstaklinginn sjálfan, 

stofnanir og samfélagið í heild (Ghorpade, Lackritz og Singh, 2007; Maslach 

og Leiter, 1997). Kulnun skólastjóra hefur áhrif á störf þeirra og þar af 

leiðandi á þá þjónustu sem þeir veita, því er rannsóknin mikilvæg til að geta 
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metið og brugðist við þeim áhrifum sem kulnun stjórnenda hefur á 

skólastarf.  

Eins og áður hefur komið fram er allmikil hætta á að kulnun í störfum 

sem krefjast mannlegra samskipta vonast ég því til að ritgerðin nýtist mér til 

að skilja og átta mig á viðvörunarmerkjum kulnunar. Jafnframt að ritgerðin 

veiti innsýn, þekkingu og skilning á kulnun sem getur átt sér stað meðal 

grunn– og leikskólastjóra og að aukin vitneskja geti fyrirbyggt kulnun og 

komið í veg fyrir þær afleiðingar sem hlotist geta af henni. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að á eftir inngangi kemur kafli 

þar sem greint er frá fræðilegum grunni rannsóknarinnar en þar er fjallað 

um kulnun, starfsanda, hlutverk og ábyrgð skólastjóra. Sérstök áhersla er á 

almenna umfjöllun um hugtakið kulnun og sögu þess, einnig um orsakir, 

afleiðingar og aðferðir til að koma í veg fyrir hana. Þriðji kafli fjallar um 

rannsóknaraðferð, gagnaöflun, val á þátttakendum og siðferðileg 

sjónarmið. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum og sá fimmti er umræðu 

kafli þar sem niðurstöður eru ræddar og settar í fræðilegt samhengi og 

dregnar ályktanir. Í lokakaflanum mun ég ræða hvaða ályktanir eða lærdóm 

sé hægt að draga af niðurstöðunum. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og komið 

inn á hina ýmsu þætti er snúa að kulnun. Kaflinn skiptist í sjö hluta en fyrstu 

fimm fjalla um uppruna, skilgreiningu, einkenni og þróun, orsakir og 

aðferðir til að fyrirbyggja kulnun. Síðustu kaflarnir fjalla um starfsanda og 

starf skólastjóra. 

2.1 Uppruni hugtaksins kulnun 

Rannsóknir á hugtakinu kulnun sem atvinnutengdu sjúkdómseinkenni eiga 

sér í raun ekki langa sögu, skilgreining þess er enn í mótun og fræðimenn 

eru sífellt að finna nýja fleti á einkennum og afleiðingum hennar. Upplifun 

kulnunar er persónutengd og því erfitt að festa birtingarmyndir hennar í eitt 

ákveðið form eða að mæla hana eftir ákveðnum kvarða.  

Skáldsagnahöfundurinn Greene skilgreindi hugtakið kulnun í bók sinni A 

Burnt–Out Case árið 1961 en þar þjáist aðalpersónan meðal annars af 

ofþreytu og hefur misst alla löngun til þess að vinna. Kulnunarhugtakið 

hafði þó birst fyrr, hvort tveggja í fræðilegu samhengi (e. nonfictional) og 

skáldlegu (e. fictional) samhengi (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). 

Fyrstur til að nota hugtakið kulnun í vísindalegu samhengi var geðlæknirinn 

Herbert J. Freudenberger í grein sinni Staff Burnout árið 1974. Hann starfaði 

sem sjálfboðaliði á heilsugæslustöð fyrir eiturlyfjafíkla og lýsti kulnun út frá 

eigin upplifun og annarra sjálfboðaliða (Freudenberger, 1974). 

Freudenberger lýsir kulnun „sem neikvæðu starfstengdu sálfræðilegu 

ástandi sem birtist í einkennum eins og líkamlegri þreytu, tilfinningalegri 

örmögnun og skorti á hvata“ (Hakanen og Schaufeli, 2012). Hann dró þá 

ályktun að þeir einstaklingar sem vinna of mikið, of lengi, af ákefð eða hafi 

mikla þörf fyrir að gefa af sér eigi kulnun á hættu. Einnig að takmörkuð 

áskorun og fábreytni í vinnu geti leitt til kulnunar (Freudenberger, 1974). 

Um svipað leyti var Christina Maslach félagssálfræðingur að rannsaka 

tilfinningar á vinnustað og tók viðtöl við starfsfólk í þjónustustörfum. 

Rannsókn hennar leiddi í ljós að sjálfsbjargaraðferðir (e. coping strategies) 

gætu skipt miklu máli fyrir faglega sjálfsmynd og starfshegðun starfsfólks. 

Þessi áhersla á samskipti leiddi athygli að tilfinningum einstaklinga og þeim 

hvötum og gildum sem liggja að baki störfum þeirra (Maslach o.fl., 2001). 

Kulnun var því fyrst skoðuð út frá því hvernig samskipti á milli einstaklinga á 

vinnustað hafa áhrif á streitu.  
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Þó að eitthvað sé líkt með skilgreiningum Freudenberger og Maslach á 

kulnun var nálgun þeirra á hugtakinu ólík (Hakanen og Schaufeli, 2012). Í 

klínísku rannsóknunum var lögð áhersla á geðheilsu og einkenni kulnunar 

en í félagslegu rannsóknunum „beindist athyglin að sambandi á milli 

veitanda (e. provider) og viðtakanda (e. recipient) og aðstæðubundnum 

tengslum í þjónustustörfum (e. situational context of service occupations)“ 

(Maslach o.fl., 2001). Aðferðirnar sem voru notaðar til að nálgast hugtakið 

kulnun voru eigindlegar og lýsandi og var notast við viðtöl, tilviksrannsóknir 

og vettvangsathuganir (Maslach o.fl., 2001). Á grundvelli fyrstu viðtalanna 

sem voru tekin við einstaklinga í þjónustustörfum (e. human service) var 

ályktað að þjónustu– eða umönnunarstörf geta verið mjög krefjandi og 

flókin. Viðtölin leiddu einnig í ljós að tilfinningaleg örmögnun er ekki 

óalgeng viðbrögð við ofurálagi í starfi og að hlutgerving/bölsýni tengist 

tilfinningalegri streitu. Jafnframt urðu augljósar breytingar á hegðun 

starfsmanns. Bæði viðtölin og vettvangsathuganirnar auðguðu skilning á 

sambandinu milli veitanda og viðtakanda. Starfsaðstæður eins og skortur á 

úrræðum (e. resources) og tíðni neikvæðrar endurgjafar frá viðtakendum 

birtist aftur og aftur í viðtölum sem tekin voru við einstaklinga (Maslach 

o.fl., 2001). Út frá þessum rannsóknum lagði Maslach til að um þrjár víddir 

kulnunar væri að ræða; tilfinningalega örmögnun (e. emotional exhaustion), 

hlutgervingu/bölsýni (e. depersonalization/cynicism) og dvínandi 

starfsárangur (e. reduced personal accomplishment) (Hakanen og Schaufeli, 

2012; Maslach og Jackson, 1981; Maslach og Leiter, 1997).  

Á níunda áratuginum hófst tímabil sem einkenndist af kerfisbundnari 

empírískum rannsóknum á kulnun (Maslach o.fl., 2001). Rannsakendur fóru 

að nota megindlegar rannsóknaraðferðir til að ná til sem flestra einstaklinga 

í einu og voru þá meðal annars notaðir spurningalistar og kannanir. Nokkur 

mismunandi mælitæki voru þróuð á þessu tímabili til að mæla kulnun 

(Kristensen, Borritz, Villadsen og Christensen, 2005; Maslach og Jackson, 

1981). Kulnun var skoðuð út frá streitu í starfi sem tengdist mismunandi 

þáttum eins og starfsánægju, stofnanahollustu (e. organizational 

commitment), starfsmannaveltu (e. turnover) og starfsskuldbindingu (e. job 

engagement) (Maslach o.fl., 2001; Schaufeli og Bakker, 2004). 

Á tuttugustu öldinni þróuðust nokkrar nýjar stefnur út frá empírískum 

rannsóknum á kulnun. Það var talið að kulnun gæti átt sér stað í öðrum 

starfsgreinum en hjá þeim sem störfuðu í þjónustu– og menntunarstörfum 

(Maslach o.fl., 2001). Einnig urðu rannsóknaraðferðir vandaðri og beitt var 

fleiri tölfræðilegum aðgerðum (e. statistical tools) (Maslach o.fl., 2001; 

Schaufeli, Leiter, og Maslach, 2009) og gerðar voru nokkrar langtíma 

rannsóknir á kulnun. Í sumum þessum rannsóknum fundust tengsl milli 
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kulnunar og starfsumhverfis eða milli kulnunar og hugsana og tilfinninga 

einstaklingsins (Maslach o.fl., 2001). Rannsakendur hafa reynt að draga 

fram mismun á milli kulnunar og annarra svipaðrar hugtaka eins og streitu, 

þunglyndis, geðdeyfðar, kvíða og langvarandi þreytu en þar sem einkenni 

þeirra eru mjög svipuð og skarast við einkenni kulnunar hefur reynst erfitt 

að greina þessi hugtök frá kulnun (Weber og Jaekel–Reinhard, 2000). 

Síðustu árin hafa rannsakendur haldið áfram langtíma rannsóknum á 

kulnun, kannað hópa sem ekki hafa verið rannsakaðir áður, notað skýrari 

aðgerðabindingu (e. operationlized definitions) á kulnun og nýtt sér betur 

þróuð mælitæki til rannsókna. Samtímis hefur verið áframhaldandi þróun í 

þverfaglegri nálgun og rannsóknir gerðar á leiðum til forvarna (Awa, 

Plaumann og Walter, 2010) og meðferða (Weber og Jaekel–Reinhard, 2000) 

við kulnun.  

2.2 Skilgreining á kulnun 

Flestir fræðimenn eru sammála um að kulnun tengist tilfinningum 

einstaklings eins og hjálparleysi, vonleysi, þunglyndi, einangrun og 

vonbrigðum. Þegar einstaklingur upplifir að hann geti ekki tekist á við 

vanlíðan sína (e. distress) leiðir það af sér að hann verður ófær um að takast 

á við starf sitt og einkalíf (Gold og Roth, 1993). Þó að enn sé deilt um 

skilgreiningu á kulnun og hvernig eigi að mæla hana (Cox og Tisserand, 

2006) virðist vera almenn samstaða um að kulnun eigi sér stað þegar 

einstaklingur verður tilfinningalega örmagnaður (Gold og Roth, 1993, 

Maslach o.fl., 2001).  

Hinar ýmsu fræðilegu skilgreiningar hafa verið settar fram til að lýsa 

kulnun en flestar þeirra fela í sér sömu áhersluþætti í mismunandi 

framsetningu. Altun (2002) lýsir kulnun sem sálfræðilegu ástandi af völdum 

langvarandi streitu, líkamlegu og/eða andlegu álagi. Samkvæmt Maslach og 

félögum (2001) er starfskulnun sálfræðilegt ástand sem orsakast af 

langvarandi viðbrögðum við streitu á vinnustað sem skapast vegna 

ósamræmis milli starfsmanns og starfs. Aftur á móti telja Pines og Keinan 

(2005) að kulnun stafi af þörf einstaklings til þess að finna tilvistarlega 

þýðingu með starfi sínu. Flestar rannsóknir sýna að kulnun megi fyrst og 

fremst rekja til starfsgreina sem byggjast á og fela í sér mikil mannleg 

samskipti (Maslach og Jackson, 1981). Í starfsgreinum þar sem 

tengslamyndun (e. relational aspect) á sér stað þarf starfsmaður oft að gefa 

mikið af sér til annarra sem getur leitt af sér að hann finni fyrir langvarandi 

tilfinningalegu álagi. Áhugi hefur verið meðal rannsakenda að kanna kulnun 

hjá starfsmönnum slíkra starfsgreina þar á meðal uppeldismenntaðra 
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einstaklinga eins og kennara og skólastjórnenda (Friedman, 2002; Zhang og 

Yu, 2007). 

Reynt hefur verið að tengja kulnun sem andlegt tilfinningaástand við 

líffræðilega starfsemi og benda rannsóknir í taugalíffræði til þess að þeir 

einstaklingar sem greinast með kulnun séu annað hvort með lága dópamín 

virkni eða lága serótónín virkni. Því sé mögulegt að um tvenns konar kulnun 

sé að ræða og mikilvægt sé að taka tillit til þess þegar velja á 

meðhöndlunaraðferð fyrir einstakling (Tops o.fl., 2007). Farber (2000) telur 

aftur á móti að það séu til þrjár mismunandi tegundir af kulnun: 

1. Örmögnun (e. wearout) sem á sér stað þegar einstaklingur gefst upp 

vegna of mikils álags og ef hann upplifir skort á umbun.  

2. Klassísk kulnun (e. classic) en hana upplifi einstaklingur sem eykur 

smám saman viðleitni sína í leit að viðurkenningu þangað til að hann 

örmagnast.  

3. Takmörkuð áskorun (e. underchallenged) á sér stað þegar álag og 

verkefni eru langt undir getu einstaklingsins sem á að leysa þau.  

Samkvæmt fjölvíddarkenningu Maslach og samstarfsmanna er kulnun 

svörun við langvarandi og síendurtekinni tilfinningalegri og samskiptalegri 

(e. interpersonal) starfsstreitu (Maslach og Goldberg, 1998). Eins og áður 

hefur komið fram inniheldur fjölvíddarkenningin þrjár víddir; tilfinningalega 

örmögnun, hlutgervingu og dvínandi starfsárangur. 

 Tilfinningaleg örmögnun einkennist af streitu sem leiðir til þreytu og 
tilfinningalegrar uppgjafar (e. worn–out). Hún er persónuleg skynjun 
á starfsstreitu og vísar til langvarandi líkamlegs eða tilfinningalegs 
þreytuástands. Einstaklingur fær á tilfinninguna að hann hafi unnið 
yfir sig (e. overworked) eða sé tæmdur (e. tappet for) af 
tilfinningalegum úrræðum (Hakanen og Schaufeli, 2012; Maslach og 
Jackson, 1981; Maslach og Leiter, 1997). Tilfinningaleg örmögnun 
leiðir til kaldlyndis og aðskilnaðar frá samstarfsmönnum og vinnu 
almennt (Maslach o.fl., 2001).  

 Þegar tilfinningaleg örmögnun verður of mikil er líklegt að 
hlutgerving eigi sér stað (Brotheridge og Grandey, 2002; Maslach, 
1998; Maslach og Jackson, 1981). Hlutgerving vísar til vaxandi 
áhugaleysis gagnvart umönnun og meðferð skjólstæðinga sem er 
leið fyrir einstakling til að draga úr nánum samskiptum við 
skjólstæðinga sína (Maslach o.fl., 2001) og þar með minnka 
tilfinningalegt álag. Hlutgerving getur á margan hátt verið talin 
sjálfsvarnartækni sem einstaklingur notar ómeðvitað til að takast á 
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við tilfinningalega örmögnun. Algengt er í rannsóknum á kulnun að 
finna sterk tengsl á milli tilfinningalegrar örmögnunar og 
hlutgervingar (Maslach o.fl., 2001).  

 Ef einstaklingur upplifir starfsárangur sinn fara dvínandi er það til 
marks um að hann telur sig hafa litla afkastagetu og getu til að 
framkvæma starfstengd verkefni sín á viðunandi hátt (Maslach o.fl., 
2001). Þessar tilfinningar um vangetu í starfi tengjast og eru oft 
orsök af örmögnun (Brotheridge og Grandey, 2002; Maslach, 1998).  

Vegna mikilvægis tilfinningalegrar örmögnunar í þróun kulnunar hafa 

nokkrir vísindamenn fært rök fyrir því að hinar tvær víddirnar (hlutgerving 

og dvínandi starfsárangur) séu minniháttar eða óþarfar til að rannsaka 

kulnun hjá einstaklingum (Maslach o.fl., 2001). Maslach og félagar (2001) 

telja hins vegar að tilfinningaleg örmögnun vísi aðeins til einstakra þátta 

kulnunar og með því að einbeita sér einungis að þeirri vídd geti mikilvægir 

samhengis og vistmunalegir þættir tapast.  

Demerouti, Bakker, Vardakou og Kantas (2003) skilgreina örmögnun sem 

ýkt form ofþreytu. Örmögnun er afleiðing af miklu og langvarandi líkamlegu, 

tilfinningalegu og vitsmunalegu álagi sem skapast vegna óhagstæðra 

starfsskilyrða í langan tíma. Kristensen og félagar (2005) gera ekki 

greinarmun á líkamlegum og sálfræðilegum þáttum örmögnunar í 

skilgreiningu sinni á kulnun en telja að einstaklingar geti rakið hana til 

mismunandi þátta í lífi sínu, til dæmis vinnu, og verkefna tengd 

viðskiptavinum (e. client work). 

Á fyrirliggjandi niðurstöðum rannsókna (e. meta–analysis) segja 

Purvanova og Muros (2010) að konur eigi frekar við tilfinningalega 

örmögnun að stríða en aftur á móti greinast karlar frekar með einkenni 

hlutgervingar en konur.  

Þrátt fyrir fjölmargar skilgreiningar á kulnun og orsökum hennar bera 

þær allar að sama brunni, að kulnun feli í sér að einstaklingur þjáist af mikilli 

vanlíðan sem smátt og smátt gerir hann ófæran um að taka þátt í daglegu 

lífi. 

2.3 Einkenni og þróun kulnunar 

Í fyrstu vísindalegu greininni sem Freudenberger (1974) skrifaði taldi hann 

líkamleg einkenni kulnunar vera; tíða höfuðverki, svefnleysi, 

meltingartruflanir og mæði en hegðunarleg einkenni væru; gremja, 

pirringur, bölsýni og erfiðleikar með að stjórna eigin tilfinningum. Fyrir utan 

neikvæð áhrif á lífsgæði og andlega heilsu benda gögn til þess að kulnun 
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tengist mörgum sjúkdómum (Schaufeli og Enzmann, 1998). Schaufeli og 

Enzmann (1998) lýstu 132 ólíkum einkennum sem tengjast kulnun en þeir 

flokka þau niður í fimm mismunandi flokka; tilfinningalegan (e. affective), 

vitsmunalegan (e. cognitive), líkamlegan (e. physical), hegðunarlegan (e. 

behavioural) og hvatningalegan (e. motivational). Þessi einkenni geta verið 

á einstaklings (e. individual), samskiptalegu (e. interpersonal) og 

stofnanalegu stigi (e. organizational level). Þeir telja að allir flokkarnir geta 

átt við hin ýmsu einkenni en lýsingin á þeim sé til að skilgreina kulnun 

(Schaufeli og Enzmann, 1998). Þó að Schaufeli og Enzmann (1998) hafi sjálfir 

skipað einkenni kulnunar í mismunandi flokka telja þeir að ýmsir þættir geti 

skapað vanda við flokkunina. Þeir telja meðal annars að einkenni geti verið 

óendanleg og þau geti breyst í andstæðu sína á meðan kulnun er að þróast 

hjá einstaklingnum. Til að mynda getur einstaklingur sem hefur einkenni á 

borð við svefn– og listarleysi breyst í einstakling sem glímir við svefnsýki og 

ofát. Schaufeli og Tarris (2005) benda á að forðast ætti flokka 

sjúkdómseinkenni kulnunar út í ystu æsar, þess í stað mæla þeir með að 

leitað sé að helstu einkennum kulnunar til að skilgreina hana. 

Árið 1985 gáfu Freudenberger og Gail North út bókina Women’s 

Burnout: How to Spot It, How to Reverse It, and How to Prevent It (Kraft, 

2006). Í bókinni greina þau þróun kulnunar í tólf stig sem byrjar á 

óraunhæfum væntingum einstaklings til sjálfs síns en lýsir síðan ferli sem 

getur þróast áfram og einstaklingurinn orðið kulnun að bráð (Nuallaong, 

2013). 12–stiga hringrás kulnunar (e. 12–Stage Burnout Cycle) er lýst með 

eftirfarandi hætti: 

1. Árátta til að sanna sig (e. a compulsion to prove oneself) – löngun 

einstaklings til þess að sanna sig í vinnu og sýna samstarfsmönnum 

og sjálfum sér hvað í honum býr.  

2. Vinna meira (e. working harder) – einstaklingur er gagntekinn af því 

að geta allt sjálfur til þess að vera viss um að vera ómissandi.  

3. Vanrækja þarfir sínar (e. neglecting their needs) – vinnan er ofar öllu, 

einstaklingur sýnir einkenni vinnufíknar svo sem takmarkaðan svefn, 

borðar minna og eyðir minni tíma með fjölskyldu og vinum.  

4. Tilfærsla á átökum (e. displacement of conflicts) – einstaklingur 

upplifir að eitthvað sé að en á erfitt með að henda reiður á því. Fyrstu 

líkamlegu einkennin koma fram. 

5. Endurskoðun gilda (e. revision of values) – lokar á grundvallar 

líkamlegar þarfir og sambönd til að geta unnið mikið. Sjálfsgildi (e. 

selv–worth) felst í starfinu og tilfinningalegur sljóleiki eykst.  
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6. Afneitun á vaxandi vandamálum (e. denial of emerging problems) – 

félagsleg tengsl verða óbærileg, takmarkað umburðarlyndi, bölsýni, 

skortur á samúð, árásargirni og ásakanir í garð annarra. 

7. Draga sig í hlé (e. withdrawal) – félagleg tengsl eru í lágmarki, 

einangrar sig, tapar áttum og vinnur einungis eftir settum reglum. 

Margir hefja einhvers konar neyslu á þessu stigi eins og ofnotkun 

áfengis eða eiturlyfja. 

8. Greinilegar breytingar á hegðun (e. obvious behavioral changes) – 

fólk í nánasta umhverfi sér greinilegar hegðunarbreytingar. 

Einstaklingur sem var líflegur og atorkusamur (e. engaged) breytist í 

hræddan, feiminn og tilfinningasljóan (e. apathetic) einstakling sem 

upplifir sig einskis nýtan. 

9. Sambandsleysi (e. depersonalization) – einstaklingur hættir að skynja 

eigin þarfir og missir samband við sjálfan sig. Lífið verður röð 

vélrænna aðgerða. 

10. Tómarúm (e. inner emptiness) – reynir að yfirstíga tilfinningu um 

linnulausan tómleika með því að sækjast í örvæntingu sinni í virkni 

eins og ýkta kynhneigð, ofát, áfengi eða eiturlyf. 

11. Þunglyndi (e. depression) – yfirþyrmandi áhugaleysi (e. indifferent), 

vonleysi og örmögnun verður hjá einstaklingnum. Hann hættir að 

trúa á framtíðina. 

12. Kulnun (e. burnout syndrome) þar á meðal andlegt og líkamlegt hrun. 

Flestir einstaklingar hafa á þessu stigi sjálfsvígshugsanir og nokkrir ná 

að framkvæma þær. Þeir einstaklingar sem komast á þetta stig 

þarfnast tafarlausrar læknismeðferðar.  

Hver og einn einstaklingur fer ekki endilega í gegnum öll kulnunarstigin eða 

í þessari röð. Viðkomandi getur þess vegna farið í gegnum nokkur þeirra á 

sama tíma og það getur líka verið einstaklingsbundið hve langan tíma hvert 

stig tekur (Kraft, 2006; Nuallaong, 2013). 

Aðrir fræðimenn hafa einnig lýst þróun kulnunar eftir stigum en þar má 

nefna:  

 Fimm stig kulnunar (e. Five Stages of Burnout) en samkvæmt henni 
sinnir einstaklingur starfi sínu út frá andlegri hugsjón og upplifir starf 
sitt sem fullkomið en með tímanum breytist það í andhverfu sína 
sem leiðir af sér að einstaklingur kulnar í starfi. Síðasta stigið 
inniheldur seiglu (e. resilience), því stigi nær einstaklingur þegar 
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væntingar, vonir og markmið til starfsins verða raunhæfari og hann 
er tilbúinn til að hefja störf að nýju.  

 Fjögur stig kulnunar (e. Four Stages of Burnout) sem er gátlisti fyrir 
þá sem eiga þegar við kulnun að stríða. 

 Þrjú stig kulnunar (e. Three Stages of Burnout) sem innihalda hin 
ýmsu sjúkdómseinkenni á hverju stigi fyrir sig og ef að minnsta kosti 
tvö einkenni koma fram hjá einstaklingi á sama stigi er 
kulnunarmörkum náð (Nuallaong, 2013).  

Helsti munurinn á þróunarferlunum er að í 12–stiga hringrás kulnunar er 

ekki endilega gert ráð fyrir að stigin þurfi að vera í ákveðinni röð eða að 

einstaklingur þurfi að fara í gegnum þau öll. Í hinum þremur 

þróunarferlunum er stigunum raðað eftir alvarleika þeirra og gert ráð fyrir 

að einstaklingurinn fari í gegnum hvert og eitt, frá fyrstu einkennum til 

lokastigs (sjá viðauka A). 

2.4 Orsakir kulnunar 

Kulnun er persónuleg upplifun sem almennt er talið að stafi af 

sálfræðilegum einkennum sem myndast við langvarandi streituvaldandi 

aðstæður á vinnustað (Maslach o.fl., 2001). Í rannsóknum á orsökum 

kulnunar hafa verið skoðaðir bæði einstaklings– og aðstæðubundnir þættir 

sem geta leitt til hennar. Þegar talað er um einstaklingsbundna þætti er 

einkum átt við persónueinkenni, geðraskanir, tauga– og lýðfræðilega þætti 

hvers og eins einstaklings. Aftur á móti geta aðstæðubundnir þættir verið 

starfsaðstæður og starfsumhverfi eins og vinnuálag, lítið starfsöryggi eða 

skortur á stuðningi og sanngirni.  

Hvað varðar skólayfirvöld hafa aðstæðubundnir þættir sem ýtt geta 

undir þróun kulnunar hjá skólastjórum verið kannaðir (Cooper og Kelly, 

1993; Friedman, 2002). Friedman (2002) tók saman niðurstöður úr 

fræðiritum um helstu stofnanalega (e. organizational) streituvalda sem 

valda kulnun á meðal skólastjóra og ályktar að helstu áhættuþættirnir séu 

of mikið vinnuálag (e. work overload) og krefjandi samskipti við aðra. Aðrir 

þættir voru til dæmis ósamkomulag og óskýrleiki um starfshlutverk 

skólastjóra innan stofnunar, stofnanaskipulag, starfsandi, starfsþróun, 

ófullnægjandi úrræði og ytra umhverfi (e. physical environment) (Friedman, 

2002). Friedman (2002) tengdi kulnun meðal skólastjóra við samskipti og 

komst að því að samband skólastjóra við kennara og foreldra voru meðal 

ríkjandi þátta sem leiddu til kulnunar þeirra.  
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Gold og Roth (1993) hafa eftir Cherniss og Krantz (1983) að kulnun stafi 

af misræmi milli þess sem starfsfólk telur sig vera að fá í stað vinnuframlags 

þess. Gold og Roth greindu þrjú möguleg hegðunarmynstur sem fagfólk 

sýnir þegar það upplifir kulnun: (1) Það missir samúð og umburðarlyndi 

gagnvart viðskiptavinum og hefur tilhneigingu til að ásaka þá fyrir eigin 

erfiðleika, (2) getur tapað eigin hugsjónum og getu til framkvæmda og (3) 

leitar út fyrir eigin starfsgrein til að finna vellíðan. Mynstrin þrjú álíta þeir að 

séu viðbrögð við pirrandi, einhæfu og stressandi vinnuframlagi og að kulnun 

eigi sér stað þegar einstaklingur glatar eiginleikum skyldurækni og siðferði 

gagnvart starfi sínu.  

Pines og Aronson (1988) lýsa kulnun sem líkamlegri, tilfinningalegri og 

andlegri örmögnun sem orsakast af langtíma þátttöku einstaklings í 

aðstæðum sem eru tilfinningalega krefjandi. Þeir lögðu áherslu á að kulnun 

gæti líka átt sér stað við aðrar aðstæður en þær sem væru starfstengdar. 

Samkvæmt Maslach og Leiter (1997) eru helstu orsakir kulnunar frekar í 

starfsumhverfi einstaklings en innra með honum sjálfum. Til að dýpka 

skilning á kulnun hönnuðu þau líkan (e. job–person fit model) sem sameinar 

einstaklings– og aðstæðubundna þætti. Líkanið skiptist niður í sex þætti þar 

sem hver og einn gegnir mikilvægu hlutverki fyrir einstakling í sambandi við 

aðstæður á vinnustað; (1) vinnuálag (e. workload), (2) stjórnun (e. control), 

(3) samfélag (e. community), (4) umbun (e. reward), (5) sanngirni (e. 

fairness) og (6) gildi (e. values). Ef mikið og langvarandi ósamræmi er á milli 

einstaklings og vinnustaðar hvað varðar þessa sex þætti þá aukast líkurnar á 

því að hann upplifi kulnun (Maslach og Leiter, 1997). 

2.5 Aðferðir til að fyrirbyggja kulnun 

Þrátt fyrir að fjölmargar kenningar hafi verið settar fram um hvernig hægt 

sé að draga úr þróun kulnunar virðist nánast ómögulegt að fyrirbyggja hana. 

Nokkrir vísindamenn hafa bent á að jafningja–stuðningshópar (e. peer–

support groups) geti nýst vel til að fyrirbyggja kulnun (Maslach og Goldberg, 

1998; Schaufeli og Enzmann, 1998). Samkvæmt Schaufeli og Enzmann 

(1998) ættu jafningja–stuðningshópar að geta veitt nánast allar tegundir af 

stuðningi svo sem viðurkenningu, huggun, aðstoð, innsýn og félagsskap sem 

er gagnlegur til að koma í veg fyrir og jafna sig á kulnun. Freudenberger 

(1974) leggur til að starfsfólk deili reynslu sinni af kulnun, hann telur að ekki 

sé hægt að koma í veg fyrir hana en aftur á móti ætti að reyna að fyrirbyggja 

hana eins og mögulegt væri. Svipaðri niðurstöðu komust Maslach og Pines 

að en þær ályktuðu að kulnun yrði minni hjá starfsfólki sem tjáði sig, greindi 
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frá og deildi persónulegum tilfinningum sínum á virkan hátt með 

samstarfsmönnum (Maslach, 1976). 

Á grundvelli fyrirliggjandi rannsóknargreina um kulnun komst Cheng 

(2005) að þeirri niðurstöðu að mikilvægast væri að þróa alhliða áætlun til 

forvarnar. Slík áætlun þyrfti að fela í sér regluleg námskeið um mat (e. 

assessment) þar sem áhrifaþættir kulnunar og ýmis stig hennar væru í 

brennidepli sem og fræðsla um orsakir og afleiðingar hennar. Áætlunin 

þyrfti líka að fela í sér stofnun stuðningshópa (e. supportive networks) á 

vinnustað og að lögð væri áhersla á þjálfun í tímastjórnun, félagsmótun, 

lausnum verkefna og menntun þar sem áhersla væri á orsakir og afleiðingar 

kulnunar. Einnig þyrftu stjórnendur að sækja námskeið til að þróa gagnvirka 

forystustjórnun sem myndi hvetja til teymisvinnu og opinna samskipta.  

Engin ein leið virðist því fær til að fyrirbyggja kulnun en Carod–Artal og 

Vázquez–Cabrera (2013) telja að líklega sé best að koma í veg fyrir hana 

með því að draga úr streitu. Fyrirbyggjandi aðgerðir geta verið breytingar í 

starfsumhverfi og aukin hæfni einstaklings til að takast á við streitu. 

Forvarnarúrræði kulnunar geta falið í sér skipulagsbreytingar, bætta færni 

og menntun starfsfólks, til dæmis í tímastjórnun og þjálfun í að takast á við 

erfið samskipti. Jafnframt eru sveigjanleiki og gagnsæi nauðsynleg í 

samskiptum milli einstaklinga og stofnana. Mikilvægt er að blanda saman 

skipulags– og einstaklings– nálgunaraðferðum til að koma í veg fyrir kulnun 

og taka tillit til mismunandi þarfa hvers og eins fyrir sig (Carod–Artal og 

Vázquez–Cabrera, 2013).  

Það virðist því vera mikilvægt að finna viðunandi aðferðir til þess að 

koma í veg fyrir streitu og kulnun hjá einstaklingum. Ef það tækist myndi 

það ekki aðeins draga úr þjáningum þeirra heldur koma stofnunum og 

fyrirtækjum til góða. 

2.6 Starfsandi 

Almennt eru rannsakendur sammála um að starfsandi sé óskráður sáttmáli 

starfsfólks um samskipti, hegðun og vinnulag á hverjum vinnustað fyrir sig. 

Þeir telja að starfsandi innan stofnunar geti haft varanleg áhrif á rekstur og 

skilvirkni hennar (Goddard, Sweetland og Hoy, 2000; Sweetland og Hoy, 

2000; Xiaofu og Qiwen, 2007) sem setji meðal annars svip sinn á samskipti, 

frammistöðu og líðan allra þeirra sem þar starfa (Hoy, Hoffman, Sabo og 

Bliss, 1996; Hoy og Miskel, 2012). Þegar talað er um starfsanda innan skóla 

er átt við gæði og eðli skólalífs. Þar byggist starfsandi á nemendum, 

foreldrum og starfsfólki hann endurspeglast í samskiptum, námi og 
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kennsluvenjum, gildum, markmiðum, viðmiðum, og skipulagi skólastofnana 

(National School Climate Center, e.d.).  

Álitið er að meðal annars geti starfsandi verið opinn eða lokaður eins og 

einstaklingar sem geta verið með opið eða lokað hugarfar (Hoy og Miskel, 

2012). Skólastjórar sem vilja bæta skilvirkni sína eru líklegri til að ná árangri 

ef þeir skapa fyrst opinn og traustan starfsanda en opinn starfsandi eflir 

samvinnu og virðingu meðal starfsfólks og skólastjóra (Hoy og Miskel, 

2012). Þó geta skólastjórar ekki einir síns liðs breytt starfsanda innan skóla. 

Þeir verða að fá starfsfólk í liði með sér en það krefst til dæmis þess að 

nokkurs konar traust ríki á milli þeirra. Því er nauðsyn fyrir skólastjóra að 

leggja sig fram við að þróa starfsanda sem einkennist af trausti með því að 

vera heiðarlegir við starfsfólk, meðhöndla það af sanngirni og samkvæmni, 

og sýna vilja til þess að hlusta á athugasemdir og tillögur (Hoy og Miskel, 

2012). 

Rannsóknir gefa til kynna að opinn starfsandi hlúi að trausti og hollustu 

milli starfsfólks og skólastjóra og hreki síður nemendur frá skólanum 

(Goddard, Hoy og Hoy, 2000; Sweetland og Hoy, 2000) en skólastjóri hefur 

ekki einungis áhrif á hegðun og starfsanda innan skólans heldur tengjast 

gjörðir hans og stuðningur við námsárangur nemanda (Supovitz, Sirinides og 

May, 2010). Velferð skólastofnunar er því háð jákvæðum samskiptum á milli 

skólastjóra, starfsfólks og nemenda en rannsóknir gefa til kynna að það sé 

samband á milli neikvæðs starfsanda og kulnunar (Azeem og Nazir, 2008; 

Ghorpade o.fl., 2007; Zhang og Yu, 2007). Í stofnunum þar sem jákvæður 

starfsandi er ríkjandi deilir starfsfólk tilfinningum, gildum, viðhorfum, 

væntingum og skilgreiningum sem hafa með skólastofnunina að gera (Hoy 

og Miskel, 2012). Mikilvægt er að skapa og viðhalda góðum starfsanda 

innan skóla til að móta starfsumhverfi þar sem starfsfólk og aðrir sem koma 

að skólanum séu ánægðir og hafa vilja til að stuðla að velgengni hans. Það 

er því ljóst að skólastjórar gegna lykilhlutverki í að skapa gott skólastarf og 

því er velferð þeirra og andleg vellíðan í starfi ákaflega mikilvæg. 

2.7 Starf skólastjóra 

Síðustu árin hafa orðið allmiklar breytingar á vinnumarkaði og samdráttur 

hefur orðið hjá fyrirtækjum og stofnunum. Reykjavíkurborg og önnur 

sveitafélög hafa hagrætt töluvert í rekstri, þar má nefna niðurskurð á 

fjárútlátum til skólastofnana sem var meðal annars gert með því að sameina 

skólastofnanir, jafnvel á milli skólastiga, stjórnendum fækkað og laun 

lækkuð (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2012; Þórður Á. Hjaltested, 2012) 
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Þessi þróun hefur leitt af sér breytingar á stöðu og hlutverki grunn– og 

leikskólastjóra. Samfara þessum breytingum hafa skólastjórar þurft að vera 

úrræðagóðir í að sinna mjög flóknu og fjölbreyttu starfi á tímum samdráttar. 

Umfang starfsins hefur aukist en skólastjórar hafa einnig fengið meira frelsi 

til athafna sem ætti að gera þeim kleift að dreifa valdi og ábyrgð yfir á 

annað starfsfólk (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttur, 2008) til að virkja aðra og létta jafnframt álagið af sjálfum sér. Í 

skólaumhverfinu er gert ráð fyrir því að skólastjórar skilji, veiti, leiði og taki 

þátt í samvinnu ásamt því að vera leiðandi í faglegri þróun. Fullan (2007) 

lýsti þeim vanda sem skólastjórar á 21. öldinni standa frammi fyrir þannig: 

Skólastjórinn virðist hafa það versta úr báðum heimum. Gamli 

heimurinn er ennþá til staðar með væntingar um að 

skólastjórinn muni reka hnökralausan skóla og sé til staðar fyrir 

alla. Samtímis standa þeir frammi fyrir kröfum nútímans um að 

skólinn eigi stöðugt að sýna betri niðurstöður prófa og verða að 

fullkomnu lærdómssamfélagi (bls. 157).  

Samfara grundvallarbreytingum á vinnuumhverfi skólastjóra síðustu árin 

bæði hvað varðar innri og ytri þætti starfsins eru skólastofnanir í dag eflaust 

ekki síður krefjandi starfsumhverfi en áður. Áhrifin eru líklega sambærileg 

og í rannsókn Maslach og Leiter (1997) en þar kom fram að starfsfólk í 

slíkum stofnunum getur verið tilfinningalega, líkamlega og andlega 

örmagnað vegna þess að kröfur starfsins útheimta of mikla orku og tíma. 

Gleði yfir velgengni og árangri verði sífellt erfiðara að ná og hollusta og 

starfsskuldbinding minnkar. Starfsfólk í skólaumhverfi sem þessu verður 

kaldhæðið, heldur fjarlægð og dregur sig í hlé frá hinu daglega amstri. 

Skólastjórar gegna hinum ýmsu ábyrgðarhlutverkum. Til að mynda bera 

þeir ábyrgð á fjárlagagerð, þróunarstarfi, samráði við kennara og foreldra 

(Börkur Hansen o.fl., 2008) ásamt því að tryggja öruggt og skilvirkt 

námsumhverfi fyrir nemendur. Í rannsókn Hólmfríðar Gylfadóttur (2012) 

kemur fram að skólastjórar þurfi að sinna fleirum og flóknari verkefnum en 

áður var, skortur sé á tíma til að sinna þeim og þeir fái takmarkaðan 

stuðning og úrræði frá skólayfirvöldum. Skólastjórum finnst oft bíða þeirra 

ofgnótt verkefna og að vinnutími sé of langur (Hólmfríður Gylfadóttir, 2012) 

en við það getur myndast togstreita hjá þeim á milli faglegs forystuhlutverks 

og almennrar stjórnunarstarfa (Börkur Hansen o.fl., 2008; Börkur Hansen, 

Ólafur H. Jóhannsson, Steinunn Helga Lárusdóttir, 1994, 1997). Þær kröfur 

sem gerðar eru til skólastjóra geta verið tilfinningalega krefjandi og 

streituvaldandi. 
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Ýmsar mótsagnir geta átt sér stað í starfi skólastjórans til að mynda á 

hann að geta tekið að sér fleiri verkefni en fær ekki meiri tíma til að sinna 

þeim. Frelsi skólastjóra til athafna getur því takmarkast en ábyrgðina á 

skólastarfinu ber skólastjórnandi og honum ber að vinna eftir settum 

reglugerðum (Börkur Hansen o.fl., 2008). Því mætti ætla að skólastjórar geti 

átt við innri togstreitu að stríða af og til og þurfi að gæta vel að 

tilfinningalegu jafnvægi til að yfirbugast ekki af álaginu sem starfinu fylgir. 

Þar sem starf skólastjóra getur verið mjög krefjandi getur það leitt af sér að 

hann upplifi töluverða streitu og ef hún verður langvarandi verða afleiðingar 

hennar kulnun í starfi (Zhang og Yu, 2007).  

Það er því áhugavert að kanna hvort kulnun eigi sér stað meðal grunn– 

og leikskólastjóra hér á landi í kjölfar breyttra áherslna í starfi þeirra og 

víðtækra skipulagsbreytinga á starfsemi skólastofnana. Hér verður stuðst 

við rannsóknarspurninguna: Í hvaða mæli upplifa skólastjórar í grunn– og 

leikskólum kulnun? Undirspurningar til frekari glöggvunar eru: a) Má rekja 

einkenni kulnunar hjá skólastjórum til persónutengdra þátta, starfstengdra 

þátta eða samskipta þeirra við nemendur, foreldra og/eða starfsfólks? b) 

Hefur bakgrunnur grunn– og leikskólastjóra áhrif á kulnun?  
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er greint frá framkvæmd rannsóknarinnar og þeirri 

aðferðafræði sem notuð var við hana. Fjallað er um rannsóknarsnið, val á 

mælitækjum og þátttakendum, aðferðir við gagnaöflun, skráningu og 

úrvinnslu gagna auk þess sem siðferðilegum þáttum rannsóknarinnar eru 

gerð skil.  

Gagnaöflun fór fram með spurningalista en styrkleikar spurningalista eru 

meðal annars að unnið er að hlutlægni með gögnin. Með því að senda 

rafrænan spurningalista var hægt að ná til margra einstaklinga og fá mikið 

af upplýsingum á stuttum tíma. Helstu gallar rannsóknaraðferðarinnar eru 

hinsvegar að upplýsingar eru ekki tæmandi þar sem þátttakendur eru 

bundnir af ákveðnum svarmöguleikum og möguleiki er á að þeir hafi lagt 

mismunandi skilning í spurningarnar sem voru lagaðar fyrir. Ef svarhlutfall 

er dræmt getur það haft neikvæð áhrif á réttmæti rannsóknarinnar (Ary, 

Jacobs og Razavieh, 2010). 

3.1 Þátttakendur 

Hjá Kennarasambandi Íslands (KÍ) voru 165 grunnskólastjórar skráðir á 

netfangalista hjá Skólastjórafélagi Íslands (SÍ) og 214 leikskólastjórar hjá 

Félagi stjórnenda leikskóla (FSL) í apríl 2013. Rannsakandi hafði samband 

við formenn félaganna sem veittu leyfi fyrir því að spurningalisti yrði sendur 

út á félagsmenn í gegnum netfangalista þeirra. Því má segja að unnið sé 

með allt þýðið í rannsókninni ef gert er ráð fyrir að næstum allir skólastjórar 

leik– og grunnskóla séu á þessum listum. Vanti marga skólastjóra á listann 

er þetta hentugleikaúrtak og hefur ekki eins sterkt yfirfærslugildi og ef um 

tilviljanaúrtak væri að ræða. Aftur á móti gildir almennt að því stærra úrtak 

sem spurt er úr þýðinu eru meiri líkur á því að svörin endurspegli viðhorf 

þess (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Samkvæmt tölum 

frá Hagstofu Íslands (e.d.) var fjöldi grunnskólastjóra 171 og leikskólastjóra 

sem starfa aðallega við stjórnun 217 í lok árs 2012. 

Svarhlutfall þeirra þátttakenda sem luku við spurningakönnunina var 

50% eða 82 af 165 grunnskólastjórum og 107 af 214 leikskólastjórum. Af 

þeim sem svöruðu spurningunni um kyn voru 39 karlar og 145 konur en 

tveir grunnskólastjórar og þrír leikskólastjórar svöruðu ekki þar um. 

Kynjaskiptingu svarenda má sjá á töflu 1. Þar sést að hlutfall kvenna meðal 
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leikskólastjóra er mun hærra en karla en það kemur ekki á óvart þar sem 

tölur frá Hagstofunni (e.d.) sýna að innan við 4% leikskólastjóra eru karlar. 

Þegar spurt var um aldur voru svarmöguleikarnir fjórir talsins. Flestir sem 

svöruðu voru á aldrinum 46 til 55 ára eða sem svarar til 43% fyrir báða 

hópana og aðeins 2% voru 35 ára og yngri (tafla 1). Þar sem fáir skólastjórar 

voru á aldrinum 35 ára eða yngri voru svarmöguleikarnir; 35 ára eða yngri 

og 36–45 ára sameinaðir í einn. 

Tafla 1 – Bakgrunnsupplýsingar um skólastjóra. 

 Grunnskólastjórar 

Fjöldi (%) 

Leikskólastjórar 

Fjöldi (%) 

Allir 

Fjöldi (%) 

Kyn    

Karl 37 (46) 2 (2) 39 (21) 

Kona 43 (54) 102 (98) 145 (79) 

Alls 80 (43) 104 (57) 184 (79) 

Aldur    

35 ára eða yngri 4 (5) 0 (0) 4 (2) 

36–45 ára 14 (17) 29 (27) 43 (23) 

46–55 ára 35 (43) 46 (43) 81 (43) 

56 ára eða eldri 29 (35) 32 (30) 61 (32) 

 

Meirihluti grunnskólastjóra hefur lokið B.Ed.– gráðu eða gamla 

kennaraprófinu, það eru 65 af 81 (80%), og fjórir þeirra hafa jafnframt 

annars konar grunnmenntun. Aftur á móti hafa 50 af 107 (47%) 

leikskólastjórum B.Ed.– gráðu eða gamla kennaraprófið og 63 (59%) 

leikskólastjórar hafa próf frá Fóstruskóla Íslands en átta leikskólastjórar hafa 

hvort tveggja. Í heildina voru það tíu leikskólastjórar sem höfðu tvenns 

konar grunnmenntun (mynd 1). 
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Af þeim grunnskólastjórum sem svöruðu til um að hafa lokið 

framhaldsmenntun voru 21 (32%) með meistaragráðu í stjórnun 

menntastofnana og 26 (40%) með diplómu. Af leikskólastjórum sem 

svöruðu spurningunni um framhaldsmenntun voru 31 (40%) með diplóma í 

stjórnun menntastofnana, 18 (23%) með diplóma í stjórnun og 18 (23%) 

með diplóma á öðru sviði (mynd 2). Nokkrir skólastjórar hafa lokið meira en 

einni framhaldsgráðu á háskólastigi eða tveir grunnskólastjórar og tólf 

leikskólastjórar hafa lokið tveimur gráðum og einn leikskólastjóri hefur lokið 

þremur. Við frekari úrvinnslu á framhaldsmenntun var einungis notast við 

æðstu menntun skólastjóra. 
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Mynd 1 – Grunnmenntun skólastjóra. 
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Hlutfallslega starfa flestir skólastjórar á höfuðborgarsvæðinu eða um 

44%. Um 22% þátttakenda starfa á Norðurlandi og 11% á Suðurlandi en 

fæstir á Vestfjörðum. Í töflu 2 er hægt að sjá dreifingu svara skólastjóra eftir 

landshlutum. 

Tafla 2 – Staðsetning skóla eftir landshluta sem skólastjórar starfa við. 

 Grunnskólastjórar 

Fjöldi (%) 

Leikskólastjórar 

Fjöldi (%) 

Allir 

Fjöldi (%) 

Höfuðborgarsvæði 24 (29) 60 (56) 84 (44) 

Vesturland 5 (6) 6 (6) 11 (6) 

Vestfirðir 6 (7) 3 (3) 9 (5) 

Norðurland 23 (28) 18 (17) 41 (22) 

Austurland 10 (12) 4 (4) 14 (7) 

Suðurland 10 (12) 10 (9) 20 (11) 

Suðurnes 4 (5) 6 (6) 10 (5) 
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Mynd 2 – Framhaldsmenntun skólastjóra. 
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3.2 Mælitæki 

Undanfarin ár hafa margvísleg mælingatæki verið hönnuð og þróuð til að 

mæla kulnun. Þar má nefna Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) sem mælir 

kulnun og starfsskuldbindingu (Demerouti, Mostert og Bakker, 2010), 

Burnout Measure (BM) sem mælir líkamlega, tilfinningalega og andlega 

örmögnun (Pines og Keinan, 2005) og Shirom Melamed Burnout 

Questionnaire (SMBQ) sem mælir tilfinningalega örmögnun, líkamlega og 

andlega þreytu (Melamed o.fl., 1999).  

Sú aðferð sem virðist vera algengust í dag við rannsóknir á kulnun er 

Starfsþrotalisti Maslach (Maslach Burnout Inventory, MBI) (Maslach og 

Leiter, 1997, Maslach o.fl., 2001; Schaufeli o.fl., 2009; Schaufeli og Taris, 

2005) en hann var fyrst gefinn út árið 1981 (Schaufeli og Enzmann, 1998). 

Upphaflega var MBI hannaður til að mæla kulnun einstaklinga í 

þjónustustörfum en þar sem þörf var á víðtækara mælitæki á kulnun voru 

þróaðir listarnir MBI–Educators Survey fyrir kennara (e. educators) og MBI–

General Survey sem mælir kulnun óháð starfsgrein. MBI listarnir hafa verið 

þýddir á fjölmörg tungumál (Maslach o.fl., 2001). Þrátt fyrir miklar vinsældir 

er mælitækið töluvert gagnrýnt. Til dæmis halda Demerouti og félagar 

(2010) því fram að þriðja víddin „dvínandi starfsárangur“ þróist töluvert 

óháð hinum tveimur víddunum, orðalag allra spurninga í tveimur víddanna 

eru allar neikvætt orðaðar, skortur sé á stöðlum og að dýrt sé að nota 

mælitækið.  

Mælitækið Copenhagen Burnout Inventory (CBI) mælir kulnun eftir 

þremur mælikvörðum. Þetta mælitæki var þróað með það í huga að auka 

val rannsakanda og til þess að bæta fyrir suma vankanta sem eru í mest 

notaða mælitækinu, það er að segja í Starfsþrotalista Maslach. Í CBI er lögð 

áhersla á ofþreytu og örmögnun einstaklingsins á tilteknum sviðum í lífi 

hans (Kristensen o.fl., 2005). Í þessari rannsókn var notast við CBI 

mælitækið en það er unnið upp úr PUMA rannsókninni (Project on Burnout, 

Motivation and Job Satisfaction) sem hófst árið 1999 og stóð yfir í fimm ár í 

þeim tilgangi að kanna útbreiðslu, orsakir og afleiðingar kulnunar og 

mögulegt inngrip til að draga úr henni (Arbejdsmiljø, 2006; Kristensen o.fl., 

2005). CBI mælingatækið var sérstaklega hannað til að mæla kulnun á 

Norðurlöndunum (Kristensen o.fl., 2005), þ.e. í því menningarumhverfi. 

Hér á landi hefur CBI mælitækið verið lagt fyrir starfsmenn fyrirtækja (sjá 

Kristín Björg Jónsdóttir, 2012, Ásta Sigríður Skúladóttir, 2011). Það hefur 

verið þýtt og staðfært á þó nokkur tungumál, meðal annars íslensku. Í 

þessari rannsókn var notast að hluta til við þýðingu Völu Jónsdóttur en að 

öðru leiti var hann þýddur og staðfærður af rannsakanda. Auk spurninga 
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sem eru í CBI mælitækinu voru lagðar fyrir nokkrar spurningar til að kanna 

starfsanda í skólunum auk spurninga um bakgrunn skólastjóra.  

3.3 Lýsing á CBI 

Eins og áður hefur komið fram mælir CBI mælitækið kulnun eftir þremur 

kvörðum (sjá viðauka B) en fyrsti mælikvarðinn persónutengd kulnun er 

metinn með sex spurningum til að segja til um að hve miklu leyti 

einstaklingar upplifa líkamlega og andlega þreytu og örmögnun. Starfstengd 

kulnun er mæld með sjö spurningum til að meta að hve miklu leyti 

einstaklingar upplifa andlega og líkamlega þreytu og örmögnun gagnvart 

starfi sínu. Kulnun tengd skjólstæðingum inniheldur sex spurningar til að 

meta að hve miklu leyti einstaklingar upplifa andlega og líkamlega þreytu og 

örmögnun gagnvart viðskiptavinum eða starfsfólki.  

Persónutengdi mælikvarðinn er almennur og óháður atvinnu. 

Mælikvarði um starfstengda kulnun gerir aftur á móti ráð fyrir að 

einstaklingar séu í launuðu starfi og þriðji mælikvarðinn mælir kulnun 

tengda skjólstæðingum til dæmis nemendum, foreldrum eða starfsfólki 

(Kristensen o.fl., 2005).  

Spurningunum var svarað á fimm punkta Likert kvarða en notast var við 

tvenns konar svarmöguleika form þar sem ekki var hægt að svara öllum 

spurningunum á sama hátt. Annars vegar formið alltaf, oft, stundum, 

sjaldan og aldrei/næstum aldrei og hins vegar að mjög miklu leyti, að miklu 

leyti, að einhverju leyti, að litlu leyti og að mjög litlu leyti. Miðað var við 

sömu viðmiðunarstig kulnunar og mælt er með frá erlendri útgáfu listans 

(Borritz og Kristensen, 2004). 

Stigagjöf allra mælikvarðanna er á bilinu frá 0–4 stig. Fyrsti flokkur (alltaf 

eða að mjög miklu leyti) gaf 4 stig, annar flokkur (oft eða að miklu leyti) gaf 

3 stig, þriðji flokkur (stundum eða að einhverju leyti) gaf 2 stig, fjórði flokkur 

(sjaldan eða að litlu leyti) gaf 1 stig og fimmti flokkur (aldrei/næstum aldrei 

eða að mjög litlu leyti) gaf 0 stig. Heildarstig á mælikvarðanum er meðaltal 

stiga fyrir allar spurningar. Stigagjöf í síðustu spurningunni í starfstengda 

kulnunar mælikvarðanum gaf stig í gagnstæða átt. Ef þátttakandi svaraði 

færri en þremur spurningum á mælikvörðum um einstaklingsmiðaða kulnun 

eða kulnun tengda skjólstæðingum eða minna en fjórum spurningum á 

starfstengda kulnunar mælikvarðanum voru svörun flokkuð sem ósvöruð 

fyrir þann mælikvarða. 
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Hægt er að túlka niðurstöður stigagjafar fyrir hvern og einn mælikvarða 

fyrir sig og út frá útkomu stigagjafarinnar er hægt að meta hvort 

einstaklingur eigi við kulnun að stríða og þá á hvaða mælikvarða. Við 

túlkunina er farið eftir stigagjöf sem skiptist í fjóra flokka, sjá í töflu 3. 

Tafla 3 – Túlkunarviðmiðunarstig fyrir mælikvarðana. 

 Persónutengd 

kulnun 

Starfstengd 

kulnun 

Kulnun tengd 

skjólstæðingum  

Einstaklingur ber 

engin merki um 

kulnun 

0–5 0–6 0–5 

Það eru nokkur atriði 

sem einstaklingur 

ætti að vera 

meðvitaður um. 

6–11 7–13 6–11 

Einstaklingur er með 

kulnunareinkenni 

sem hann ætti að 

gera eitthvað í. 

12–17 14–20 12–17 

Einstaklingur er svo 

örmagna og 

útbrunninn að hann 

ætti að leita sér 

tafarlaust hjálpar til 

að breyta stöðu sinni. 

18+ 21+ 18+ 

(Borritz og Kristensen, 2004) 

 

Innri áreiðanleiki var reiknaður fyrir CBI kvarðann til að meta hvort innra 

samræmi væri nægilega mikið til að setja mætti spurningar úr hverjum 

mælikvarða saman í eitt gildi. Í töflu 4 er hægt að sjá Cronbachs alfa fyrir 

mælikvarðana ásamt innri áreiðanleika sem fékkst úr PUMA rannsókninni 

(Borritz og Kristensen, 2004). Áreiðanleiki var góður. 
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Tafla 4 – Útkoma úr mælingu á innri áreiðanleika Cronbachs α. 

 Skólastjórar  PUMA rannsókn 

Cronbachs α  Cronbachs α 

Persónutengd kulnun  0,90 0,87 

Starfstengd kulnun 0,90 0,87 

Kulnun tengd nemendum 0,85 0,85 

Kulnun tengd foreldrum 0,91 0,85 

Kulnun tengd starfsfólki 0,93 0,85 

3.4 Framkvæmd 

Til þess að nálgast grunn– og leikskólastjóra hafði rannsakandi samband við 

formenn SÍ og FSL sem veittu góðfúslega leyfi og hjálparhönd til að koma 

spurningakönnun rannsakanda á framfæri. Það var gert þannig að formenn 

sendu vefpóst með kynningarbréfi (sjá viðauka C) sem innihélt tengil á 

spurningakönnun frá rannsakanda ásamt hvatningabréfi um þátttöku frá 

formönnum til allra grunn– og leikskólastjóra sem skráðir voru á 

netfangalista hjá félögunum þann 29. apríl 2013. Í kynningarbréfinu fengu 

grunn– og leikskólastjórar meðal annars upplýsingar um tilgang 

rannsóknarinnar og yfirlýsingu um trúnað. Í samráði við formenn SÍ og FSL 

var ítrekunarbréf sent 14. maí 2013 en gagnaöflun lauk níu dögum síðar. 

Spurningakönnunin var unnin í SurveyLime forritinu og var það nýtt ásamt 

töflureikninum Excel og tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences, útgáfa 21) við gagnavinnslu. 

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Niðurstöður fyrir hvern og einn þátttakanda úr spurningarkönnuninni 

skráðust niður í forritið SurveyLime um leið og þátttakandi sendi svör við 

könnuninni frá sér. Með aðstoð forritanna Excel og SPSS var reiknuð lýsandi 

tölfræði auk, kí kvaðrats (χ²), Spearmans fylgnistuðuls og innri áreiðanleiki 

sem var reiknaður með Cronbachs alfa. 

3.6 Tilkynningaskylda og leyfi 

Rannsóknin er ekki tilkynningarskyld þar sem hún er ekki persónugreinanleg 

og rannsakandi hafði ekki aðgang sjálfur að netfangalista þátttakenda. 

Rannsakandi ákvað þó að tilkynna hana í von um að það veitti visst öryggi 

hjá þátttakendum og myndi hvetja þá til þátttöku í rannsókninni. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað verður á að 

skoða bakgrunn þátttakenda en spurt var um; kyn, aldur, menntun, 

starfsaldur, skólastig, fjölda starfsmanna og nemenda, vinnustundir, 

stuðning og hvar á landinu þátttakendur starfa. Af því loknu verður gerð 

grein fyrir niðurstöðum um kulnun. Meðal annars verður skoðað hvort 

munur er á tíðni kulnunar eftir bakgrunnsþáttum og hvernig starfsanda í 

skólanum er lýst. 

4.1 Starfsaldur 

Flestir grunn– og leikskólastjórar sem tóku þátt hafa starfað meira en 16 ár 

sem kennarar og meira en 16 ár sem skólastjórar. Það eru 43% 

grunnskólastjóra sem hafa starfað sem kennarar í meira en 16 ár en 70% 

leikskólastjóra. Aftur á móti hafa 28% grunnskólastjóra starfað sem 

skólastjórar í meira en 16 ár en 41% leikskólastjóra (mynd 3).  
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4.2 Skólastig 

Skoðað var sérstaklega hvort skólastjórar störfuðu við sameinaðan grunn– 

og leikskóla og reyndust 7% vera í þeirri stöðu. Skólastofnanir sem hafa 

farið í gegnum sameiningu síðustu 5 árin eru 40 þar af starfa 24 

grunnskólastjórar og 16 leikskólastjórar (tafla 5).  

Tafla 5 – Skólastig sem skólastjórar starfa á og síðari hluti töflu sýnir hve margir 
skólar voru sameinaðir á síðustu 5 árum. 

 Grunnskólastjórar 

Fjöldi (%) 

Leikskólastjórar 

Fjöldi (%) 

Allir 

Fjöldi (%) 

Skólastig    

Grunnskóli/Leikskóli 69 (84) 106 (99) 175 (93) 

Sameinaðir grunn– og 

leikskólar 

13 (16) 1 (1) 14 (7) 

Skólar sameinaðir síðustu 5 árin 

Já 24 (30) 16 (15) 40 (21) 

Nei 57 (70) 90 (85) 147 (79) 

 

4.3 Fjöldi nemenda og starfmanna  

Almennt eru fleiri nemendur og starfsmenn í grunnskólum í samanburði við 

þá sem eru í leikskólum. Meirihluti grunnskólastjóra sem svöruðu eru með 

300 eða fleiri nemendur en meirihluti leikskólastjóra með 51–150 

nemendur (mynd 4). Enginn af leikskólastjórunum var með fleiri en 250 

nemendur. 
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Mynd 4 – Fjöldi nemenda við störf í skólastofnunum. 

Flestir grunnskólastjórar hafa mannaforráð yfir fleiri en 26 manns eða 

72% en 39% leikskólastjóra hafa mannaforráð yfir 16–25 manns. Í frekari 

úrvinnslu er fjöldi starfsfólks skólastjóra settur í þrjá flokka (mynd 5).  

  

 

Mynd 5 – Fjöldi starfsmanna við störf í skólastofnunum. 
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4.4 Fjöldi vinnustunda og stuðningur 

Nærri því allir grunn– og leikskólastjórar vinna 40 klukkustundir eða meira 

að meðaltali á viku eða um 99% grunnskólastjóra og 93% leikskólastjóra. 

Þar af vinna 68% grunnskólastjóra og 35% leikskólastjóra 46 klukkustundir 

eða meira. Það var marktækur munur vinnustundafjölda á viku á milli 

grunn– og leikskólastjóra (χ2 (2, N=186) =19,96, p<0,01) en skólastjórar 

grunnskóla segjast vinna fleiri tíma á viku en leikskólastjórar (tafla 6). 

Nokkrir skólastjórar sinntu öðrum launuðum störfum samhliða 

skólastjórastarfinu eða 16% grunnskólastjóra og 10% leikskólastjóra. Í 

frekari úrvinnslu eru vinnustundir skólastjóra sameinaðir í tvo flokka.  

Tafla 6 – Vinnustundir skólastjóra. 

 Grunnskólastjórar 

Fjöldi (%) 

Leikskólastjórar 

Fjöldi (%) 

Allir 

Fjöldi (%) 

39 eða færri 1 (1) 5 (5) 6 (3) 

40–45 25 (31) 62 (60) 87 (47) 

46 eða meira 56 (68) 37 (35) 93 (50) 

4.5 Stuðningur 

Meira en helmingur skólastjóra sagðist ekki hafa fengið skipulagðan 

stuðning fyrsta starfsárið sitt sem skólastjóri og 24% fengu sjaldan stuðning. 

Einungis 2% grunnskólastjóra og 3% leikskólastjóra fengu alltaf skipulagðan 

stuðning. Ekki var marktækur munur á svörum skólastjóra í leik– og 

grunnskólum. Aftur á móti reyndist marktækur munur þegar spurt var um 

stuðning sem grunn– og leikskólastjórar fá frá fræðsluyfirvöldum (χ2 (4, 

N=187) =12,60, p=0,01). Grunnskólastjórar segjast njóta meiri stuðnings en 

leikskólastjórar en 20% grunnskólastjóra segjast alltaf njóta stuðnings 

fræðsluyfirvalda en aðeins 12% leikskólastjóra (mynd 6). Í frekari úrvinnslu 

eru svarmöguleikarnir alltaf og oft sameinaðir í svarmöguleikann oftast fyrir 

skipulagðan stuðning skólastjóra fyrsta starfsárið. Einnig eru 

svarmöguleikarnir sjaldan og aldrei/næstum aldrei, sameinaðir í 

svarmöguleikann sjaldan fyrir veittan stuðning sem fræðsluyfirvöld veittu 

skólastjórum. 
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4.6 Starfsandi 

Spurt var hvort starfsandi í skólanum einkenndist af nokkrum þáttum það er 

að segja hvort hann væri; stífur og reglufastur, afslappaður og þægilegur, 

hvetjandi og styðjandi, einkenndist af tortryggni og vantrausti eða af 

samkeppni. Enginn skólastjóri sagði að starfsandinn einkenndist mjög mikið 

af samkeppni en 4% grunnskólastjóra og 5% leikskólastjóra svöruðu fremur 

mikið. Yfir helmingur skólastjóra svaraði að starfsandi væri fremur eða mjög 

mikið hvetjandi og styðjandi. Ríflega 80% skólastjóra á báðum skólastigum 

telja að starfsandi einkennist mjög eða fremur lítið af tortryggni og 

vantrausti. Yfir 80% skólastjóra telja að starfsandi sé afslappaður og 

þægilegur og rúmlega 70% skólastjóra telja starfsandann einkennast fremur 

og mjög lítið af stífleika og reglufestu (mynd 7).  
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Mynd 6 – Veittur stuðningur við skólastjóra í starfi. 
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Mynd 7 – Einkenni starfsanda í skólunum 
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4.7 Kulnun 

Í töflu 7 sést heildarmeðaltal þátttakenda fyrir ólíka kulnunarmælikvarða 

(persónutengda kulnun, starfstengda kulnun og kulnun tengda nemendum, 

foreldrum og starfsfólki) og meðaltal þátttakenda í PUMA rannsókninni 

(Borritz og Kristensen, 2004). Grunn– og leikskólastjórar mælast með lægri 

stigafjölda að meðaltali en þátttakendur í PUMA rannsókninni þegar kemur 

að persónutengdri kulnun og kulnun tengdri nemendum og foreldrum. 

Aftur á móti eru leikskólastjórar með hærri stigafjölda að meðaltali en 

þátttakendur í PUMA rannsókninni þegar kemur að starfstengdri kulnun og 

kulnun tengdri starfsfólki en stigafjöldi grunnskólastjóra er lægri. 

Tafla 7 – Heildarmeðaltal og staðalfrávik kulnunarmælikvarða ásamt meðaltali úr 
PUMA rannsókninni. 

 Grunnskólastjórar Leikskólastjórar PUMA 

rannsókn 

Meðaltal 

 Meðaltal 

(Staðalfrávik) 

Meðaltal 

(Staðalfrávik) 

Persónutengd 

kulnun  

6,0 (0,9) 8,2 (0,9) 8,6 

Starfstengd 

kulnun 

7,9 (0,9) 9,7 (1,0) 9,2 

Kulnun tengd 

nemendum 

2,2 (0,6) 3,2 (0,7) 7,2 

Kulnun tengd 

foreldrum 

4,9 (0,9) 4,1 (0,8) " 

Kulnun tengd tengd 

starfsfólki 

5,7 (1,0) 8,1 (0,9) " 

 

4.7.1 Samanburður kulnunar og bakgrunnsbreyta  

Gerður var samanburður á kulnun út frá túlkunarviðmiðum sem sýnd voru í 

töflu 3 eftir ólíkum bakgrunnsbreytum en tvö síðustu túlkunarviðmiðin voru 

sameinuð í eitt; kulnunareinkenni sem ætti að gera eitthvað í/örmagna. Það 

greindist marktækur munur á milli grunn– og leikskólastjóra er kom að 

persónutengdri kulnun (χ2 (2, N=189) =12,0, p=0,002), starfstengdri kulnun 

(χ2(2, N=189) =6,5, p=0,039) og kulnun tengdri starfsfólki (χ2(2, N=189) =8,6, 

p=0,014).  
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Það voru 13% grunnskólastjóra en 24% leikskólastjóra sem greindust með 

kulnunareinkenni sem ætti að gera eitthvað í/örmagna í persónutengdri 

kulnun, 15% grunnskólastjóra en 28% leikskólastjóra í starfstengdri kulnun 

og 16% grunnskólastjóra en 29% leikskólastjóra í kulnun tengdri starfsfólki. 

Um 79% skólastjórar sýndu engin merki um kulnun tengdri nemendum og 

63% sýndu engin merki um kulnun tengdri foreldrum (mynd 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugað var hve hátt hlutfall skólastjóra hefðu kulnunareinkenni sem 

ætti að gera eitthvað í/örmagna á fleirum en einum kulnunarmælikvarða. 

Það reyndust 11% grunnskólastjóra og 23% leikskólastjóra sem hafa 

kulnunareinkenni sem ætti að gera eitthvað í/örmagna á þremur eða fleiri 

kulnunarmælikvörðum. Aftur á móti voru 76% grunnskólastjóra og 62% 

leikskólastjóra sem sýna engin kulnunareinkenni á mælikvörðunum þremur 

(tafla 8).  
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Mynd 8 – Dreifing skólastjóra eftir að túlkunarviðmið kulnunareinkenna þrjú og 
fjögur voru sameinuð í eitt. 
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Tafla 8 – Dreifing skólastjórar á fjölda kulnunarmælikvarða. 

 Grunnskóla–
stjórar n (%) 

Leikskóla–
stjórar n (%) 

Allir 
n (%) 

Engin kulnunar–

einkenni 

62 (76) 66 (62) 128 (68) 

Kulnunareinkenni 

á 1 mælikvarða  

9 (11) 13 (12) 22 (12) 

Kulnunareinkenni 

á 2 mælikvörðum 

2 (4) 4 (4) 6 (3) 

Kulnunareinkenni 

á 3 mælikvörðum 

5 (6) 21 (20) 26 (14) 

Kulnunareinkenni 

á 4 mælikvörðum 

4 (5) 3 (3) 7 (4) 

 

4.7.1.1 Kyn, aldur og starfsaldur 

Ákveðið var að greina einungis túlkunarviðmið fyrir grunnskólastjóra eftir 

kyni þar sem fáir karlkyns leikskólastjórar eru við störf (Hagstofa Íslands, 

e.d.) og svörun var ekki nægjanleg til samanburðar. Hjá grunnskólastjórum 

fannst ekki marktækur munur á milli kynjanna nema hvað varðar kulnun 

tengdri starfsfólki (χ2(2, n=80) =6,8, p=0,034). Eins og sést á mynd 9 eru 

fleiri konur sem raðast í túlkunarviðmiðið kulnunareinkenni sem ætti að 

gera eitthvað í/örmagna en karlar í kulnun tengdri starfsfólki.  
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Mynd 9 – Dreifing kulnunareinkenna í kulnun tengdri starfsfólki eftir kyni hjá 
grunnskólastjórum. 
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Hjá grunnskólastjórum greindist marktækur munur í persónutengdri 

kulnun (χ2 (6, n=82) =18,7, p<0,005) eftir starfsaldri þeirra sem skólastjóra. 

Þeir grunnskólastjórar sem hafa starfað sem skólastjórar í meira en 16 ár 

báru engin merki um kulnun en 40% sem hafa kulnunareinkenni sem ætti að 

gera eitthvað í/örmagna hafa starfað sem skólastjórar í 6–10 ár (mynd 10). 

Það reyndist ekki vera marktækur munur á starfsaldri leikskólastjóra sem 

stjórnenda og starfsaldri grunn– og leikskólastjóra á fjölda ára sem þeir 

störfuðu sem kennarar né aldri þeirra.  
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Mynd 10 – Dreifing kulnunareinkenna í persónutengdri kulnun eftir starfsaldri 
sem skólastjóri hjá grunnskólastjórum. 
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4.7.1.2 Menntun 

Þegar skoðað var menntunarstig grunnskólastjóra greindist marktækur 

munur á kulnun tengdri nemendum (χ2 (4, N=81) =14,2, p=0,007) og kulnun 

tengdri starfsfólki (χ2 (4, N=82) =9,9, p=0,042) eftir menntun. Um 14% 

grunnskólastjóra sem lokið hafa framhaldsnámi í öðru en stjórnun hafa 

kulnunareinkenni sem ætti að gera eitthvað í/örmagna í kulnun tengdri 

nemendum. Hins vegar greindist enginn grunnskólastjóri með kulnun 

tengda nemendum sem hafði einungis lokið grunnmenntun eða 

framhaldsmenntun í stjórnun.  

Kulnunareinkenni sem einstaklingur ætti að vera meðvitaður um 

mældust 71% hjá grunnskólastjórum sem lokið hafa framhaldsnámi í öðru 

en stjórnun, en 20% þeirra sem hafa framhaldsmenntun í stjórnun mældust 

með kulnun tengda starfsfólki (mynd 11). 
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Mynd 11 – Dreifing kulnunareinkenna í kulnun tengdri nemendum og starfsfólki 
eftir menntunarstigi hjá grunnskólastjórum. 
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4.7.1.3 Búseta 

Marktækur munur greindist í persónutengdri kulnun (χ2 (2, N=82) =9,8, 

p=0,007) hjá grunnskólastjórum en ekki á öðrum kulnunarmælikvörðum. 

Hjá leikskólastjórum reyndist ekki vera marktækur munur á neinum 

mælikvarðanna. Í persónutengdri kulnun voru 17% grunnskólastjóra á 

landsbyggðinni með kulnunareinkenni sem ætti að gera eitthvað í/örmagna 

en 4% á höfuðborgarsvæðinu (mynd 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.4 Skólastig og sameining 

Þá greindist marktækur munur á skólastigi sem skólastjórar starfa við í 

persónutengdri kulnun (χ2 (4, N=189) =13,3, p=0,010) og kulnun tengdri 

starfsfólki (χ2(4, N=189) =10,5, p=0,032). Jafnframt var athugað hvort að 

marktækur munur væri hjá skólastjórum sem starfa við skóla sem farið 

hefur í gegnum sameiningu síðustu 5 árin en svo reyndist ekki. 

Á mynd 13 sést dreifing túlkunarviðmiða kulnunar eftir skólastigi sem 

skólastjórar starfa við. Um 25% leikskólastjóra hafa kulnunareinkenni sem 

ætti að gera eitthvað í/örmagna í persónutengdri kulnun en 21% 

skólastjóra sem starfa við sameinaðan skóla. Einnig eru 30% leikskólastjóra 
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Mynd 12 – Dreifing kulnunareinkenna í persónutengdri kulnun eftir búsetu hjá 
grunnskólastjórum. 
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með kulnunareinkenni sem ætti að gera eitthvað í/örmagna tengd 

starfsfólki og 21% skólastjóra við sameinaðan skóla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.5 Fjöldi nemenda og starfsfólks 

Túlkunarviðmið kulnunareinkenna voru skoðuð út frá fjölda nemenda og 

starfsfólks fyrir hvern og einn kulnunarmælikvarða. Það reyndist ekki vera 

marktækur munur hjá skólastjórum nema munur greindist marktækur á 

fjölda starfsfólks grunnskólastjóra í kulnun tengdri foreldrum (χ2(4, N=82) 

=14,0, p=0,007). Um 33% grunnskólastjóra sem hafði 1–15 starfsmenn og 

3% með fleiri en 26 starfsmenn greindust með kulnunareinkenni sem ætti 

að gera eitthvað í/örmagna í kulnun tengdri foreldrum (mynd 14). 
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Mynd 13 – Dreifing kulnunareinkenna í persónutengdri kulnun og kulnun tengdri 
starfsfólki eftir skólastigi sem skólastjórar starfa við. 
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4.7.1.6 Klukkustundir í vinnu 

Marktækur munur greindist ekki hjá leikskólastjórum eftir fjölda 

klukkustunda í vinnu en hjá grunnskólastjórum greindist marktækur munur í 

starfstengdri kulnun (χ2 (2, N=82) =6,2, p=0,045). Enginn grunnskólastjóri 

sem vinnur í 45 klukkustundir eða færri er með kulnunareinkenni sem ætti 

að gera eitthvað í/örmagna en 21% þeirra sem vinna í 46 klukkustundir eða 

meira í starfstengdri kulnun (mynd 15).  
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Mynd 14 – Dreifing kulnunareinkenna eftir fjölda starfsfólks hjá grunnskóla–
stjórum í kulnun tengdri foreldrum 

Mynd 15 – Dreifing kulnunareinkenna grunnskólastjóra eftir fjölda klukkustunda 
sem þeir starfa á viku. 
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4.7.1.7 Stuðningur 

Tvær spurningar voru lagðar fyrir skólastjóra um veittan stuðning í starfi. 

Spurt var um skipulagðan stuðning sem veittur var á fyrsta starfsárinu sem 

skólastjóri og um veittan stuðning fræðsluyfirvalda. Það var ekki marktækur 

munur á kulnunartúlkunarviðmiðum og skipulagðs stuðnings sem grunn– og 

leikskólastjórar fengu fyrsta starfsárið sitt. Jafnframt reyndist ekki vera 

marktækur munur á stuðningi sem grunnskólastjórar fengu frá fræðslu–

yfirvöldum. Munur greindist marktækur á veittum stuðningi sem leikskóla–

stjórar fengu frá fræðsluyfirvöldum í starfstengdri kulnun (χ2(6, N=106) 

=13,1 p=0,042). Enginn þeirra leikskólastjóra sem sögðust alltaf fá stuðning 

frá fræðsluyfirvöldum sýna svo sterk kulnunareinkenni að þau falli undir 

skilgreininguna; ætti að gera eitthvað í/örmagna (mynd 16).  
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Mynd 16 – Dreifing kulnunareinkenna hjá leikskólastjórum í starfstengdri kulnun 
eftir veittum stuðning frá fræðsluyfirvöldum. 
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4.7.1.8 Starfsandi 

Skoðuð var fylgni á milli kulnunarmælikvarða og starfsanda og reyndist 

fylgni vera hjá grunnskólastjórum á öllum kulnunarmælikvörðunum og þess 

hversu afslappaðan og þægilegan þeir mátu starfsandann. Einnig var fylgni á 

milli allra kulnunarmælikvarða (nema þeim sem tengist nemendum) og 

starfsanda sem er hvetjandi og styðjandi og starfsanda sem einkennist af 

tortryggni og vantrausti og samkeppni. Það reyndist frekar sterk fylgni á 

milli kulnunar tengdri starfsfólki og starfsanda sem er; afslappaður og 

þægilegur (rs=0,61 p<0,01) það er að segja að kulnun eykst eftir því sem 

starfsandi er afslappaðri og þægilegri. Sama er að segja um starfsanda sem 

er hvetjandi og styðjandi (rs=0,61, p<0,01) og starfsanda sem einkennist af 

tortryggni og vantrausti (rs=0,51, p<0,01) (tafla 9). Því meira sem starfsandi 

einkennist af þessum þáttum, því meiri kulnun á sér stað. Það mældist aftur 

á móti engin fylgni á milli mælikvarðanna og starfsanda sem er stífur og 

reglufastur. 

Tafla 9 – Fylgni, Spearmans r, á milli kulnunarmælikvarða og breyta um 
starfsanda hjá grunnskólastjórum. 

**tölfræðilega marktækt p<0,01, *tölfræðilega marktækt p<0,05 

 

Hjá leikskólastjórum var fylgni á milli allra kulnunarmælikvarða og 

starfsanda nema í kulnun tengdri nemendum þar greindist ekki fylgni nema 

í starfsanda sem er stífur og reglufastur. Starfstengd kulnun eykst eftir því 

Grunnskólastjórar  Persónu
–tengd 
kulnun 

Starfs–
tengd 

kulnun 

Kulnun tengd 
skjólstæðingum 

Nem–
endum 

Foreld
–rum 

Starfs–
fólki 

Er stífur og 
reglufastur 

 0,08 
(N=82) 

 

0,09 
(N=82) 

 

0,08 
(N=81) 

 

0,13 
(N=82) 

 

0,22 
(N=82) 

 
Er afslappaður og 
þægilegur 

 0,44** 
(N=82) 

 

0,43** 
(N=82) 

 

0,22* 
(N=81) 

 

0,30** 
(N=82) 

 

0,61** 
(N=82) 

 
Einkennist af tor–
tryggni og vantrausti 

0,39** 
(N=82) 

 

0,43** 
(N=82) 

 

0,17 
(N=81) 

 

0,26* 
(N=82) 

 

0,61** 
(N=82) 

 
Er hvetjandi og 
styðjandi 

 0,38** 
(N=81) 

 

0,46** 
(N=81) 

 

0,19 
(N=80) 

 

0,45** 
(N=81) 

 

0,51** 
(N=81) 

 
Einkennist af 
samkeppni 

 0,32** 
(N=82) 

0,31** 
(N=82) 

0,05 
(N=81) 

0,23* 
(N=82) 

0,37** 
(N=82) 
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sem starfsandi einkennist meira af samkeppni (rs=0,47, p<0,01). Einnig eykst 

starfstengd kulnun ef starfsandi verður meira hvetjandi og styðjandi 

(rs=0,42, p<0,01) og persónutengd kulnun eykst einnig því meira sem 

starfsandi er hvetjandi og styðjandi (rs=0,42, p<0,01) (tafla 10). 

Tafla 10 – Fylgni Spearmans r, á milli kulnunarmælikvarða og breyta um 
starfsanda hjá leikskólastjórum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**tölfræðilega marktækt p<0,01, *tölfræðilega marktækt p<0,05 

 

 
 
 
 

Leikskólastjórar  Persónu
–tengd 
kulnun 

Starfs–
tengd 

kulnun 

Kulnun tengd 
skjólstæðingum 

Nem–
endum 

Foreld–
rum 

Starfs–
fólki 

Er stífur og 
reglufastur 

 0,25** 
(N=107) 

 

0,26** 
(N=107) 

 

0,22* 
(N=107) 

 

0,28** 
(N=106) 

 

0,31** 
(N=107) 

 
Er afslappaður og 
þægilegur 

 0,32** 
(N=106) 

 

0,40** 
(N=106) 

 

0,15 
(N=106) 

 

0,29** 
(N=105) 

 

0,36** 
(N=106) 

 
Einkennist af tor–
tryggni og vantrausti 

0,25** 
(N=107) 

 

0,27** 
(N=107) 

 

0,10 
(N=107) 

 

0,23* 
(N=106) 

 

0,30** 
(N=107) 

 
Er hvetjandi og 
styðjandi 

 0,42** 
(N=107) 

 

0,42** 
(N=107) 

 

0,15 
(N=107) 

 

0,30** 
(N=106) 

 

0,34** 
(N=107) 

 
Einkennist af 
samkeppni 

 0,33** 
(N=107) 

0,47** 
(N=107) 

0,08 
(N=107) 

0,22* 
(N=106) 

0,41** 
(N=107) 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í 

samhengi við niðurstöður annarra rannsókna og fjallað um svör við 

rannsóknarspurningum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna í hvaða 

mæli skólastjórar í grunn– og leikskólum upplifa kulnun. Undirspurningarnar 

voru tvær og snérust um hvort rekja mætti einkenni kulnunar hjá 

skólastjórum til persónutengdra þátta, starfstengdra þátta og/eða 

samskipta þeirra við nemendur, foreldra eða starfsfólk. Seinni 

undirspurningin snérist um að athuga hvort bakgrunnur grunn– og 

leikskólastjóra hafi áhrif á kulnun. Kannað hvort þættir eins og kyn, aldur, 

menntun, búseta, starfsaldur sem kennari og sem skólastjóri, skólastig sem 

skólastjóri starfaði við, fjöldi nemenda og starfsfólks og starfsandi innan 

skólans hefðu áhrif á hve mikið eða lítið skólastjórar upplifa kulnun. 

Höfundur veltir meðal annars fyrir sér takmörkunum, hagnýtingu 

niðurstaðna og um nýjar spurningar sem hafa vaknað við vinnslu 

ritgerðarinnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allmargir grunn– og 

leikskólastjórar eiga við kulnun að stríða og þá helst á mælikvörðunum sem 

mæla persónu– og starfstengda kulnun og kulnun tengda starfsfólki. Það að 

svarhlutfallið var 50% gæti rýrt alhæfingargildi niðurstaðna. Ekki mældist 

marktækur munur í öllum niðurstöðum þegar bornir voru saman 

kulnunarmælikvarðar eftir bakgrunnsbreytum en almennt mældist mjög lítil 

kulnun gagnvart nemendum. 

5.1 Kulnunarmælikvarðar 

Töluverður munur reyndist vera hlutfallslega á fjölda grunn– og 

leikskólastjóra sem greindist með kulnunareinkenni á mælikvörðunum; 

persónu– og starfstengd kulnun og kulnun tengd starfsfólki. Um þriðjungur 

leikskólastjóra reyndist ekki vera með nein merki kulnunar á þessum 

þremur mælikvörðum. Athyglisvert er að um þriðjungur leikskólastjóra 

upplifa töluvert mikla líkamlega og andlega þreytu og örmögnun, gagnvart 

starfi sínu sem stjórnendur og gagnvart starfsfólki sínu. Um fjórðungur 

þeirra upplifa persónutengda líkamlega og andlega þreytu og örmögnun.  

Þó að hlutfall grunnskólastjóra sé ekki jafnhátt er þó um 15 

grunnskólastjórar af 100 sem upplifa líkamlega og andlega þreytu og 

örmögnun persónulega, í starfi og gagnvart starfsfólki sínu en á móti 
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greindist um helmingur grunnskólastjóra með engin merki kulnunar á 

þessum mælikvörðum. Leikskólastjórar voru hlutfallslega fleiri sem höfðu 

kulnunareinkenni á fleiri en einum kulnunarmælikvarða en þeir voru í allt 

38% eða um 14% fleiri en grunnskólastjórar. 

5.2 Kulnunarmælikvarðar og bakgrunnsbreytur 

Þegar borin voru saman skólastigin og túlkunarviðmið kulnunareinkenna 

kom í ljós að það eru hlutfallslega fleiri leikskólastjórar en grunnskólastjórar 

sem upplifa mikla líkamlega og andlega þreytu og örmögnun persónulega 

og gagnvart starfsfólki sínu. Það mætti velta fyrir sér hvort að það sé 

erfiðara að starfa sem skólastjóri þar sem yngri nemendur eru við störf. 

Vitað er að í sumum leikskólum landsins er skortur á leikskólakennurum, 

starfsmannavelta er mikill og mannekla töluverð sem veldur meðal annars 

auknu álagi á allt starfsfólk innan leikskólans þar með talið skólastjóra 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Sýnt hefur verið fram á að í tengslum við 

stofnanalegar breytingar sé algengt að starfsmenn sýni neikvæð viðbrögð 

við þeim (Scheck og Kinicki, 2000), viðbrögð sem geta haft slæm áhrif á þá 

og gert þeim erfiðara um vik að sinna starfi sínu (Maslach ofl., 2001; Fugate, 

Kinicki og Prussia, 2008). Íhuga mætti hvort upptalin atriði geti verið hluti af 

þeirri ástæðu að leikskólaskólastjórar mælast með mun meiri kulnun en 

grunnskólastjórar og einnig hvort að valdastiginn sé flatari innan 

leikskólans. Í minni skólum sé enginn aðstoðarskólastjóri og ef svo er þá er 

hann einungis í hlutastarfi sem gæti leitt af sér að skólastjórar starfi meira á 

samvinnugrundvelli og skapist því meiri nánd við starfsfólk og skil á milli 

stjórnenda og starfsfólks verði ekki eins skýr sem gæti aukið álag. 

Þegar litið er á fjölda vinnustunda hjá grunnskólastjórum kemur í ljós að 

helmingur þeirra vinnur 46 klukkustundir eða meira á viku. Af þeim eru 21% 

sem upplifa kulnun í starfi. Það virðist því vera að grunnskólastjórar þurfi að 

leggja sig töluvert fram til þess ná að sinna þeim verkefnum sem til er ætlast 

af þeim. Maslach og Leiter (1997) vonast til þess að umfram tími sem unni 

er í starfi skili sér í auknum afköstum fyrir stofnunina. Aftur á móti var 

enginn grunnskólastjóri sem vann minna en 46 klukkustundir sem upplifði 

kulnun í starfi. Samkvæmt kjarasamningi grunnskólastjóra (2011) skal 

vinnuvika í fullu starfi vera að jafnaði 40 stundir og meðalvinnutími ásamt 

yfirvinnu á viku eigi ekki að vera meiri en 48 stundir. Kannski má álykta að 

þeir grunnskólastjórar sem skila nokkurn veginn hinni hefðbundnu 40 

stunda vinnuviku líði betur í starfi en þeir sem vinna lengri vinnudag. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá upplifa kvenkyns 

grunnskólastjórar meiri kulnun en karlkyns. Það gæti verið vegna þess að 
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talið er að kulnun sé frekar viðkenndur sem kvenlægur sjúkdómur og vitað 

er að karlar leiti sér síður hjálpar ef þeir upplifa kulnunareinkenni sem 

bendir til þess að þeir eigi erfiðaðra með að viðurkenna þau (Tokuda, 

Hayano og Ozaki, 2009). Rannsóknin leiddi í ljós að 23% kvenkyns 

grunnskólastjóra greindust með kulnunareinkenni sem ætti að bregðast við  

en 5% karlkyns grunnskólastjóra sem gerir 18 prósentustiga mun á 

kynjunum. Aftur á móti voru karlkyns grunnskólastjórar 20 prósentustigum 

fleiri en kvenkyns grunnskólastjórar sem voru komnir með nokkur 

kulnunareinkenni. Niðurstöðurnar virðast koma heim og saman við 

niðurstöður úr heildargreiningu Purvanova og Muros (2010) en samkvæmt 

henni greinast konur frekar tilfinningalega örmagna en karlar.  

Í rannsókn Friedman (2002) kemur fram að sá árafjöldi sem skólastjóri 

hafi starfað í núverandi skóla stuðli verulega að kulnun hans en meðaltal 

þeirra sem höfðu starfað sem slíkir var 7,6 ár. Í núverandi rannsókn kemur 

fram að þeir grunnskólastjórar sem hafa starfað sem skólastjórar í 6–10 ár 

upplifa í meirihluta kulnun eða í 40% tilfella í persónutengdri kulnun. 

Jafnframt að engin grunnskólastjóri sem hefur starfað í meira en 16 ár 

upplifði kulnun og 5% sem hafði starfað í 5 ár eða skemur. Það er því hægt 

að álykta að kulnun aukist á fyrstu 10 árunum meðal grunnskólastjóra en 

dragi síðan úr henni sem samræmist rannsókn Friedman (2002) eða þeir 

skólastjórar sem upplifi kulnun dragi sig í hlé. 

Ekki virðist skipta máli í kulnun tengdri starfsfólki hve mikla menntun 

grunnskólastjórar hafa lokið. Aftur á móti í kulnun tengdri nemendum eru 

einungis þeir grunnskólastjórar sem hafa framhaldsnám í öðru en stjórnun 

sem upplifa líkamlega og andlega þreytu og örmögnun gagnvart nemendum 

sínum. Sem gæti stafað vegna þess að framhaldsmenntun þeirra nýtist þeim 

ekki við að draga úr kulnun þegar kemur að nemendum eða að þeir eru 

meðvitaðri um kulnun og einkenni hennar en hinir skólastjórarnir.  

Talið er að þeir einstaklingar sem fá ýtarlega hagnýta þjálfun í starfi séu 

ólíklegri til að upplifa kulnun (Aydemir og Icelli, 2013). Mætti því spyrja sig 

hvort að grunnskólastjórar sem hafa einungis grunnmenntun nái að 

einbeita sér betur að starfi sínu gagnvart nemendum og nýta sér þá 

þekkingu sem þeir öðlast í starfi. Á meðan skólastjórar sem taka 

framhaldsnám í öðru en stjórnun nái ekki að nýta sér námið betur í starfi 

eða það henti ekki nógu vel þegar kemur að nemendum. Einnig gæti verið 

að þessir grunnskólastjórar geri meiri kröfur til sín gagnvart nemendum en 

skólastjórar með styttri menntun og upplifa því frekar kulnun. Auk þess eru 

aðrir þættir eins og aldur og starfsreynsla sem gætu ef til vill skipt máli. 
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Þessir tveir þættir voru ekki bornir samtímis saman við kulnunarmælikvarða 

í þessari rannsókn en gætu verið áhugaverðir að skoða frekar. 

Þriðjungur þeirra grunnskólastjóra sem eru með fæst starfsfólk (1–15 

starfsmenn) upplifa kulnun gagnvart starfi sínu í kulnun tengdri foreldrum. 

Friedman (2002) komst að þeirri niðurstöðu að samband skólastjóra við 

kennara og foreldra væru meðal ríkjandi þátta sem leiddu til kulnunar en 

hann tengdi kulnun meðal skólastjóra til að mynda við samskiptalega þætti. 

Ástæðan fyrir þessu háa hlutfalli gæti meðal annars verið vegna þeirra miklu 

væntinga sem skólastjórar hafa til starfsins (Maslach o.fl., 2001). Þeir telja 

oft að virðing frá starfsfólki og foreldrum fylgi skólastjóratitlinum en eftir því 

sem tíminn líður í starfi komast þeir að því að starfsfólk og foreldrar reynast 

tregir til samvinnu og bera ekki eins mikla virðingu fyrir þeim og þeir væntu 

sem getur leitt af sér kulnun (Friedman, 2002). Maslach og félagar (2001) 

telja að einstaklingar geti þolað töluvert vinnuálag ef þeir upplifa að þeir séu 

að sinna mikilvægu starfi, séu metnir að verðleikum og fái einhverskonar 

umbun fyrir. 

Áberandi var hve mikill mismunur var á upplifun kulnunar á meðal 

skólastjóra þegar skólastigin voru borin saman, þ.e. í grunn– og leikskólum. Í 

persónutengdri kulnun var um fjórðungur skólastjóra í leikskólum sem 

upplifði kulnun en rúmlega 10% skólastjóra í grunnskólum. Einnig var um 

30% skólastjóra í leikskólum sem upplifði kulnun tengda starfsfólki en 15% 

skólastjóra í grunnskólum. Af skólastjórum í sameinuðum skólum voru um 

20% sem upplifiðu persónutengda kulnun og kulnun tengda starfsfólki. 

Friedman (2002) telur að stærð skóla skipti ekki neinu máli fyrir kulnun 

skólastjóra. Þetta er áhugavert þar sem gera má ráð fyrir að gott sé að hafa 

aðstoðarskólastjóra eða deildarstjóra sér við hlið eins og er í stærri skólum. Í 

núverandi rannsókn kemur fram að það dregur úr kulnun tengdri 

nemendum eftir því sem fleira starfsfólk starfar við skólann. Töluvert fleiri 

grunnskólastjórar sem voru búsettir á landsbyggðinni upplifa mikla 

persónulega kulnun eða um 17% en þeir voru 4% á höfuðborgarsvæðinu. Út 

frá því væri hægt að álykta að rekja megi hátt hlutfall grunnskólastjóra með 

einkenni kulnunar til skóla með fátt starfsfólk til smærri bæjarfélaga sem 

samræmist ekki alveg niðurstöðum Friedman. Skólar á landsbyggðinni eru 

mun smærri en skólar á höfuðborgarsvæðinu og með færra starfsfólk. Á 

slíkum stöðum er skólastjórinn alls staðar sýnilegur og oft skapast mikil 

nánd á milli skólastjóra og annarra innan samfélagsins sem getur leitt af sér 

að erfiðara er að greina á milli einkalífs og atvinnu. 

 Skólastjórar í smærri skólum hafa kennsluskyldu ef nemendafjöldi fer 

niður fyrir ákveðinn fjölda (Kjarasamningur, 2011). Þeir skólastjórar sinna 
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því í sumum tilvikum kennslu sjálfir sem gerir það að verkum að þeir gegna 

tveimur hlutverkum gagnvart foreldrum og nemendum, það er að segja þeir 

sinna starfi sem kennari og skólastjóri barna þeirra. Við þetta getur skapast 

misræmi í starfi skólastjórans og mikið álag getur skapast sem að lokum 

leiðir af sér kulnun (Maslach o.fl., 2001; Friedman, 2002). Þeir 

leikskólastjórar sem sögðust sjaldan eða stundum fá stuðning frá 

fræðsluyfirvöldum voru hlutfallslega margir með einkenni starfstengdrar 

kulnunar. Þau 29% leikskólastjóra sem upplifa kulnun sögðust sjaldan fá 

stuðning frá fræðsluyfirvöldum og 40% svöruðu að þau fengju stundum 

stuðning. Talið er að ef skortur er á félagslegum stuðningi og þá sérstaklega 

frá yfirmönnum geti það leitt til kulnunar (Maslach o.fl., 2001). Því má 

álykta að ef fræðsluyfirvöld styðja við bakið á og hlúa vel að 

leikskólastjórum eru mun minni líkur á því að þeir upplifi kulnun í starfi. 

Þegar starfsandabreyturnar voru bornar saman við kulnunarmælikvarða 

kom á óvart hve oft það var marktækt jákvætt samband á milli þeirra. Sýnt 

hefur verið fram á að tengsl séu á milli neikvæðs starfsanda og kulnunar þó 

að neikvæður starfsandi skili sér ekki endilega í kulnun hjá skólastjórum 

(Zhang og Yu, 2007). Því afslappaðri og þægilegri sem starfsandi er í 

skólastofnun grunnskólastjóra því meiri líkamlega og andlega þreytu og 

örmögnun upplifir hann persónulega, í starfi og gagnvart starfsfólki. Sama 

má segja um starfsanda sem er hvetjandi og styðjandi en hann hefur áhrif á 

kulnun gagnvart starfi og foreldrum. Mögulega skapa slíkar aðstæður álag á 

grunnskólastjórann sem gera það að verkum að þættir eins og vinna getur 

setið á hakanum og/eða starfsfólk og foreldrar virði ekki skólastjórann eins 

og fyrr hefur verið getið (Friedman, 2002). Rannsakanda finnst athyglisvert 

að ekki reyndist vera samband á milli starfsanda sem er stífur og reglufastur 

og kulnunarmælikvarða hjá grunnskólastjórum. Óhætt er að segja að þegar 

á heildina er litið koma niðurstöður um starfsanda hjá grunnskólastjórum 

nokkuð á óvart. Það mætti velta fyrir sér hvort að mælingin hafi verið nógu 

góð, til dæmis gæti verið að spurningar hafi verið mistúlkaðar af 

grunnskólastjórum. Áhugavert væri að sjá rannsókn sem væri ítarlegri um 

starfsanda til að átta sig betur á hvernig grunnskólastjórar upplifa hann í 

raun og veru. 

Leikskólastjórar upplifa töluverða líkamlega og andlega þreytu og 

örmögnun gagnvart starfi sínu þegar starfsandi er afslappaður, þægilegur, 

hvetjandi, styðjandi og einkennist af samkeppni. Einnig upplifa þeir 

töluverða líkamlega og andlega þreytu og örmögnun persónulega þegar 

starfsandi er hvetjandi og styðjandi. Supovitz og félagar (2010) telja að ef 

skólastjórar hvetji til starfsumhverfis sem stuðlar að samvinnu og trausti 

hafi það jákvæð áhrif á starfsanda. Aftur á móti telja Sweetland og Hoy 
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(2000) að starfsandi í skólum þurfi meðal annars að einkennast af stuðningi 

og jafnrétti þar sem starfsmenn geta blómstrað í starfi. Þar sem 

leikskólastjórar upplifa töluverða kulnun gangvart starfi sínu er hægt að 

velta fyrir sér hvort að leikskólastjórar hafi neikvætt hugarfar til vinnunnar 

eða skortur sé á björgum eins og fagmenntuðu starfsfólki, fjárhag og 

svigrúmi hafi áhrif á hugarfar þeirra til starfsins og persónulega.  

5.3 Hugrenningar og tillögur til frekari rannsókna 

Ljóst er að rekja má einkenni kulnunar hjá skólastjórum til persónutengdra 

þátta, starfstengdra þátta og/eða samskipta þeirra við nemendur, foreldra 

eða starfsfólk og að bakgrunnur grunn– og leikskólastjóra hefur áhrif á 

kulnun sem þeir upplifa. Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum er 

samt vonast til þess til að rannsóknin bæti við núverandi þekkingu á kulnun 

grunn– og leikskólastjóra en þessi rannsókn er líklega eina megindlega 

rannsóknin sem gerð hefur verið á kulnun meðal íslenskra skólastjóra.  

Á meðan á vinnslu niðurstaðna stóð voru nokkrar spurningar sem 

læddust að rannsakanda um samhengi við kulnun sem hann hefði viljað 

getað fengið svör við. Þar á meðal hvort að fræðsluskrifstofur á landinu séu 

misjafnlega vel í stakk búnar til að aðstoða skólastjóra. Eða hvort 

skólastjórar sem tilheyra smærri samfélögum hafi síður áhuga á því að leita 

sér aðstoðar en þeir sem starfa í stærri fræðsluumdæmum með stórum 

fræðsluskrifstofum. Einnig af hverju skólastjórar í leikskólum og í 

sameinuðum skólastofnum upplifa frekar kulnun en hinir. Hvort það geti 

verið vegna fámennis og þeirrar nándar sem skapast í smærri 

skólasamfélögum.   

Hægt væri að bera saman meira en eina bakgrunnsbreytu við 

kulnunarmælikvarðana til að athuga hvort að fleiri bakgrunnsþættir hafi 

áhrif á upplifaða kulnun. Hvort stjórnunarstíll og samskipti skólastjóra við 

skjólstæðinga sína hafi áhrif á að hve miklu mæli kulnun mælist. Til dæmis 

hvort að ein tegund af stjórnunarstíl eða samskiptaháttum séu betri til að 

fyrirbyggja kulnun. Áhugavert væri að rannsaka hvort kulnunareinkenni 

tiltekinnar skólastofnunar séu að einhverju leyti tengd öðrum þáttum innan 

hennar eins og álagi og hvort það sé frekar mikið miðað við aðrar 

skólastofnanir. Aðra þætti væri hægt að bera saman við 

kulnunarmælikvarða eins og streitu, trú á eigin getu, skuldbindingu 

gagnvart starfi og starfsánægju. Almennt væri áhugavert að bera alla þessa 

þætti við kulnunarmælikvarðana hjá öðru starfsfólki innan 

skólastofnunarinnar til að athuga hvort að svipaður fjöldi innan hennar 

upplifi einkenni kulnunar.  
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6  Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið leitað svara við að hvaða marki kulnun sé til 

staðar hjá skólastjórum. Markmiðið var að kanna hvort grunn– og 

leikskólastjórar upplifðu kulnun á mismunandi kulnunarmælikvörðum og 

hvernig kulnun tengdist hinum ýmsu bakgrunnsbreytum sem aflað var 

upplýsinga um. Niðurstöðurnar leiddu meðal annars í ljós að um fjórðungur 

leikskólastjóra upplifa persónu– og starfstengda kulnun og kulnun tengda 

starfsfólki. Aftur á móti voru um það bil fimmtán af hundrað 

grunskólastjórum sem upplifið kulnun í umræddum flokkum.  

Ég vonast til þess að skólastjórar og aðrir sem koma að skólasamfélaginu 

geti notað niðurstöður þessarar rannsóknar sér til hagsbóta en það er 

mikilvægt að samtök skólastjóra og fræðsluyfirvöld átti sig á að hve miklu 

leyti skólastjórar upplifa andlega og líkamlega þreytu og örmögnun í 

störfum sínum. Með þá þekkingu að leiðarljósi ættu einstaklingar innan 

skólasamfélagsins að vera betur í stakk búnir til að þekkja byrjunareinkenni 

og hringrás kulnunar sem leiðir vonandi af sér að frekar takist að fyrirbyggja 

hana og skólastjórar séu tilbúnir að takast á við hana þar sem einkenni 

hennar koma fram.  

Það kemur fram í ritgerðinni að mikilvægt sé að styrkja starfsanda innan 

skólastofnana þó að ekki sé gefið til kynna í henni í hvaða átt það á að vera 

þegar litið er til tengsla bakgrunnsbreyta við kulnunarmælikvarða. Vonandi 

tekst sem flestum skólastjórum að takast á við verkefni sín og samskipti 

með góðum árangri og forðast kulnun í starfi. 

Þar sem ég var nokkuð viss um að einhverjir skólastjórar væru að glíma 

við kulnun í starfi fannst mér viðeigandi að líkja þeim við kerti sem brynni 

út. Er kertið þitt að brenna út skólastjóri? Er því heitið sem ég gaf þessari 

ritgerð strax í upphafi áður en ég byrjaði á vinnslu hennar.  
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Viðauki A 
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Viðauki B 

Copenhagen Burnout Inventory – CBI mælitækið 
 

Persónutengd kulnun mælir að hve miklu leyti einstaklingar upplifa líkamlega 

og andlega þreytu og örmögnun. Mælikvarðinn er óháður atvinnu. 

1. Hversu oft finnur þú fyrir þreytu?  

2. Hversu oft ert þú líkamlega örmagna?  

3. Hversu oft ert þú tilfinningalega örmagna? 

4. Hversu oft hugsar þú  „Ég get þetta ekki lengur“? 

5. Hversu oft ert þú að niðurlotum komin(n)? 

6. Hversu oft finnst þér þú vera slöpp/slappur og veikist auðveldlega?  

 

Starfstengd kulnun mælir að hve miklu leyti einstaklingar upplifa andlega og 

líkamlega þreytu og örmögnun gagnvart starfi sínu. 

1. Er starf þitt tilfinningalega þreytandi? 

2. Finnst þér þú vera útbrunnin(n) vegna starfs þíns?  

3. Gerir starfið þig ergilega(n)? 

4. Finnst þér þú vera úrvinda í lok vinnudags? 

5. Ert þú þreytt(ur) að morgni dags við tilhugsunina um enn einn 

vinnudag? 

6. Ert þú þreytt(ur) allan liðlangan daginn þegar þú ert í vinnunni? 

7. Hefur þú næga orku fyrir fjölskyldu og vini í frítíma þínum? 

 

Kulnun tengda skjólstæðingum mælir til dæmis upplifaða andlega og 

líkamlega þreytu og örmögnun gagnvart nemendum, foreldrum eða 

starfsfólki. 

1. Finnst þér erfitt að vinna með skjólstæðingum?  

2. Verður þú ergileg(ur) af því að vinna með skjólstæðingum?  

3. Finnst þér samstarfið við skjólstæðinga draga úr þér orku? 
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4. Finnst þér þú gefa meira en þú færð tilbaka í samstarfi við 

skjólstæðinga? 

5. Ertu þreytt(ur) á því að vinna með skjólstæðingum? 

6. Ertu stundum í vafa hversu lengi þú endist til að vinna með 

skjólstæðingum? 

 

Svarkvarðar voru tveir: Annars vegar; alltaf, oft, stundum, sjaldan og 

aldrei/næstum aldrei. Hinsvegar; að mjög miklu leyti, að miklu leyti, að 

einhverju leyti, að litlu leyti og að mjög litlu leyti. 

 
 

 

  



 

75 

Viðauki C 

Reykjavík 29. apríl 2013 

  

 

 

Ágæti grunnskólastjóri/leikskólastjóri 

 

Ég heiti Gerður Ólína Steinþórsdóttir og er að vinna lokaverkefni í meistaranámi 

í stjórnunarfræði menntastofnana við Háskóla Íslands. Leiðbeinendur mínir við 

verkefnið eru dr. Amalía Björnsdóttir og dr. Börkur Hansen við Háskóla Íslands.  

Mig langar að biðja þig að svara spurningalistanum sem er hluti af lokaverkefni 

mínu. Viðfangsefni meistaraverkefnisins er að kanna hvort kulnunar (burnout) 

gæti meðal íslenskra skólastjóra í grunn– og leikskólum.  

Öllum skólastjórum í grunn– og leikskólum í landinu er boðið að taka þátt í 

könnuninni sem er byggð upp í tveimur hlutum; spurningalista um kulnun og 

bakgrunnupplýsingum um þig og skólann sem þú starfar við. Upplýsingar um 

bakgrunn verða notaðar til kanna hvaða þættir hafa áhrif á kulnun. Þátttaka þín 

skiptir miklu máli því betri sem þátttakan verður því meira verður að marka 

niðurstöður. Niðurstöðurnar geta nýst skólayfirvöldum, grunn– og 

leikskólastjórum og öllum þeim sem koma að skólasamfélaginu. 

Könnunin hefur verið tilkynnt Persónuvernd. Þér er hvorki skylt að svara 

könnuninni í heild sinni eða einstökum spurningum hennar. Könnunin er 

nafnlaus og niðurstöður verða aldrei birtar nema fyrir hópa og heitið er fullum 

trúnaði um svör einstaklinga.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar þá er þér velkomið að hafa samband við mig í 

tölvupósti; gos14@hi.is eða í síma 822–5630.  

 

Spurningalistinn birtist með því að smella á slóðina hér fyrir neðan. 

Vinsamlegast svarið könnuninni fyrir 15. maí 2013. Það tekur um 10 mínútur að 

svara. 

 

http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=73919&lang=is 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna,  

Gerður Ólína Steinþórsdóttir meistaranemi við HÍ 

 

mailto:gos14@hi.is
http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=73919&lang=is
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