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Ágrip 

Í ritgerðinni er greint frá niðurstöðum rannsóknar á kulnun meðal íslenskra 

leikskólakennara. Leitast var við að kanna tíðni hennar og hvort hún sé 

breytileg eftir aldri og menntun leikskólakennara. Horft var til þess hvort 

skortur á fagfólki, mat starfsmanna á yfirmanni og starfsmannavelta á 

leikskólum hefðu áhrif á tíðni kulnunar. Megindlegri aðferðafræði var beitt 

til að kanna þessa þætti og stuðst var við Copenhagen Burnout Inventory 

(CBI) mælikvarðann en hann mælir þrjá þætti kulnunar, persónutengda 

kulnun, starfstengda kulnun og kulnun tengda skjólstæðingum sem í þessari 

rannsókn eru börn, foreldrar og samstarfsfólk. Gagna var aflað með því að 

senda spurningalista í tölvupósti á skráða félagsmenn í Félagi 

leikskólakennara. Auk þess voru lagðar fyrir þátttakendur spurningar um 

bakgrunn og starfsaðstæður leikskólakennara.  

Þetta er fyrsta megindlega rannsóknin sem framkvæmd hefur verið á 

kulnun meðal leikskólakennara á Íslandi. Í niðurstöðum kemur fram að 

umtalsverð einkenni kulnunar finnast hjá íslenskum leikskólakennurum. 

Kulnun er meiri eftir því sem menntunarstigið er hærra og kemur frekar 

fram hjá yngri einstaklingum en þeim eldri. Það að starfa með öðrum 

fagmönnum á deild virðist draga úr líkum á kulnun tengdri samstarfsfólki og 

foreldrum. Því meiri sem leikskólakennurum finnst starfsmannaveltan vera 

því meiri kulnunar gætir meðal þeirra og neikvætt mat leikskólakennara á 

leikskólastjórum eykur einnig líkur á kulnun. 
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Abstract 

Burnout among preschool teachers 

This paper reports the results of a study on burnout among preschool 

teachers in Iceland. The study explored the frequency of burnout among 

preschool teachers and analysed it against background variables such as 

age, education, lack of teachers, staff assessment of preschool principal and 

employee turnover. Quantitative methodology was used to examine these 

factors and the burnout was measured on the Copenhagen Burnout 

Inventory (CBI) scale. CBI measures burnout in three dimensions, personal 

burnout, work-related burnout and client-related burnout. Data were 

collected by sending an email to all members of the union of Icelandic 

Preschool teachers (FL). 

This is the first quantitative study that has been carried out on burnout 

among preschool teachers in Iceland. The results show that considerable 

burnout exists among preschool teachers. Burnout is more frequent with 

higher education level and is more pronounced among younger teachers 

than the older. Working with other professional teachers reduces burnout. 

Higher employee turnover and negative assessment of the preschool 

principal both increases the likelhood of burnout. 
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1 Inngangur 

Fáar rannsóknir liggja fyrir um kulnun (e. burnout) meðal íslenskra kennara 

og því lítið vitað um áhrif kulnunar í skólum hér á landi. Kulnun getur hins 

vegar aukið líkurnar á brottfalli kennara úr starfi (Singer, 1992) og er því 

bæði áhugavert og þarft rannsóknarefni. Ótímabært brottfall kennara úr 

starfi hefur án vafa áhrif bæði á lífsgæði viðkomandi einstaklinga auk 

rekstrarhagkvæmni skólakerfisins og á það bæði við um leikskólastigið og 

önnur skólastig.  

Mikil þróun hefur átt sér stað í uppbyggingu leikskóla á undanförnum 

árum og með setningu laga um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla árið 2008 

ásamt nýrri aðalnámskrá hefur leikskólastigið fest sig enn frekar í sessi sem 

fyrsta skólastigið. Til að standa undir auknum kröfum þarf að fjölga 

menntuðum leikskólakennurum. Sá hópur sem nú stundar 

leikskólakennaranám er það lítill að ljóst er að fjöldi útskrifaðra 

leikskólakennara mun ekki standa undir nægjanlegri nýliðun til að uppfylla 

ákvæði laga nr. 87/2008, þar sem kveðið er á um að 2/3 stöðugilda við 

kennslu, umönnun og uppeldi barna í hverjum leikskóla skuli teljast til 

stöðugilda leikskólakennara (Lög um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008).  

Samkvæmt opinberum upplýsingum hefur dregið úr aðsókn í 

leikskólakennaranám síðustu ár. Árið 2011 bárust 55 umsóknir til 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands um inngöngu í leikskólakennaranám en 

aðeins fjórum árum áður var fjöldinn töluvert meiri eða 221 umsókn. Til 

Háskólans á Akureyri bárust 84 umsóknir í allt kennaranámið árið 2011, leik 

og grunnskóla, þar sem það er samkennt á fyrsta ári, sem er sambærileg 

tala miðað við fyrri ár.  (Tillögur um aðgerðir til að efla leikskólastigið 

kynntar, 2012). Samkvæmt skólaskýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga 

2011 er í dag að meðaltali á landsvísu einungis um þriðjungur starfsfólks 

sem sinnir menntun og uppeldi í leikskólum með leikskólakennararéttindi. 

Stöðugildum leikskólakennara fjölgaði hlutfallslega hægt á tímabilinu 1994–

2013. Árið 2005 er hlutfall leikskólakennara 32% og hefur hækkað um sjö 

prósentustig árið 2013 (Samband íslenskra sveitafélaga, 2014). Hins vegar 

hefur öðrum fagmönnum fjölgað mikið, þ.e. starfsmönnum sem lokið hafa 

annarri uppeldismenntun, sjá mynd 1 frá Hagstofu Íslands (2013a). 
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Mynd 1: Leikskólastarfsfólk við uppeldi og menntun 1998 – 2012 

Kennarasamband Íslands vinnur markvisst að því að fá fleiri í 

leikskólakennaranám og hefur stofnað sjóð sem styrkir fagmenntaða 

einstaklinga í að bæta við sig námi til að fá starfsréttindi sem 

leikskólakennarar. Einnig hafa sveitarfélögin sett upp hvatakerfi sem hvetur 

einstaklinga sem starfa í leikskólum til þess að afla sér réttinda til að starfa 

sem leikskólakennarar. Í lok árs 2013 voru félagsmenn í Félagi 

leikskólakennara (FL) 2188 talsins (Kennarasamband Íslands, 2013). 

Leikskólakennarar eru í raun kvennastétt þar sem einungis 3% eru karlar og 

í þessari rannsókn eru þátttakendur eingöngu konur þar sem hugsanlega 

hefði verið hægt að rekja svör karlkyns þátttakenda vegna þess hversu fáir 

þeir eru. 

Meðal annars í ljósi þessarar stöðu og þróunar fannst mér áhugavert að 

kanna kulnun meðal leikskólakennara. Áður en ég hóf rannsóknina taldi ég 

að aukin menntun og hæfni starfsfólks ætti að leiða til betri árangurs 

almennt í starfi leikskólanna og starfsánægju leikskólakennara.  

Ákveðið var að framkvæma megindlega rannsókn á kulnun 

leikskólakennara hér á landi en slíkt hefur ekki verið gert áður. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna tíðni kulnunar meðal íslenskra 

leikskólakennara. Samkvæmt rannsókn Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur (2014) 

á kulnun meðal grunn- og leikskólastjóra kom fram að kulnunar gætti meira 

hjá leikskólastjórum en skólastjórum í grunnskólum landsins. Sem dæmi má 

nefna að hjá 24% leikskólastjóra gætti persónutengdrar kulnunar en 

einungis hjá 13% grunnskólastjóra. Einnig að hjá 28% leikskólastjóra gætti 

starfstengdrar kulnunar en einungis hjá 15% grunnskólastjóra. 
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Ritgerðin er byggð upp með hefðbundnum hætti. Fyrst er greint frá 

skilgreiningum fræðimanna og umfjöllunum þeirra um hugtakið kulnun auk 

þess sem starfsumhverfi leikskólakennarans eru gerð skil. Því næst er fjallað 

um rannsóknaraðferðina; þátttakendur, mælitækið og ýmis tæknileg atriði. 

Síðan er greint frá tölfræðilegum niðurstöðum eftir bakgrunnsbreytum og 

að lokum er umræðukafli og lokaorð. Fræðilegi hluti ritgerðarinnar byggir á 

lestri fræðibóka og viðurkenndra fræðigreina um kulnun. Gagnasöfnun fór 

fram með rafrænum hætti og var spurningalisti sendur á skráða meðlimi í 

FL. Vonast er til að niðurstöðurnar úr rannsókninni gefi góða mynd af 

stöðunni í dag og varpi ljósi á þætti sem tengjast kulnun. Einnig er talið 

mikilvægt fyrir leikskólakennara að búa yfir vitneskju um kulnun þannig að 

hægt sé að vinna markvisst að því að draga úr henni.  

Til þess að kanna tíðni kulnunar meðal leikskólakennara var stuðst við 

eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

 Hver er tíðni kulnunar meðal leikskólakennara á Íslandi ? 

 Er tíðni kulnunar breytileg eftir aldri, starfsaldri og menntun 
leikskólakennara? 

 Hefur skortur á fagfólki og mat á yfirmanni áhrif á tíðni kulnunar hjá 
leikskólakennurum? 

 

 





 

15 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hugmynd okkar nútímafólks um hugtakið kulnun er tiltölulega ný af nálinni 

og tengist álagi af skipulagðri vinnu í þjóðfélagi okkar í dag. Ýmsar 

skilgreiningar á kulnun hafa komið fram í almennri umræðu. Ein er sú að 

metnaðarfullir einstaklingar eigi frekar á hættu að verða fyrir kulnun vegna 

þess að þeir leggja sig alla fram um að ná hámarksárangri í starfi sem leiðir 

til örmögnunar þegar markmiðin nást ekki. Önnur hugmynd er að kulnun sé 

afleiðing af ýmsum álagsþáttum starfsins (Angerer, 2003). Hugmyndin um 

atvinnutengda streitu hefur verið til staðar mun lengur meðal fræðimanna. 

Snemma á tuttugustu öldinni benti læknirinn Sir William Osler á að álag og 

áhyggjur vegna vinnu tengdust streitu og spennu sem einstaklingur upplifði 

og hann taldi þessa álagsþætti geta valdið hjartasjúkdómum (Angerer, 

2003). Aðrar rannsóknir hafa síðan sýnt fram á tengingu kulnunar við 

hjartaáföll (Theorell og Rahe, 1972). Cox, Griffiths og Rial-González (2000) 

rannsökuðu vinnutengda streitu og sýndi rannsókn þeirra að frumskilyrði 

almennrar vellíðunar er annars vegar að hafa hæfilega mikið að gera í vinnu 

og hins vegar góðan frítíma. Rannsóknin sýndi að samskipta- og 

stjórnunarhættir á vinnustaðnum hafa mikil áhrif á líðan starfsfólksins en 

tíðustu vinnutengdu heilsufarsvandamál eru vegna stoðkerfisvanda og 

streitu. 

Samkvæmt Embich (2001) hefur verið talin mikil hætta á kulnun hjá 

starfsstéttum þar sem starfið felst að meginhluta til í mannlegum 

samskiptum eins og starf leikskólakennara krefst. Margar rannsóknir sýna 

að kulnun megi fyrst og fremst rekja til starfsaðstæðna sem fela í sér mikil 

mannleg samskipti (Maslach og Jackson, 1981) en starf leikskólakennara 

krefst samskipta við börn en einnig foreldra þeirra og samstarfsfólk. Anna 

Þóra Baldursdóttir (2003) tekur í sama streng og telur að hjá starfsstéttum 

sem krefjast mikilla mannlegra samskipta sé mikil hætta á kulnun. Hún 

hefur einnig sýnt fram á að starfstengd kulnun sé meðal grunnskólakennara 

og telur orsakirnar vera vegna aðstæðna sem fylgja starfinu.  
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2.1 Uppruni og skilgreining hugtaksins kulnun  

Hægt er að leiða líkum að því að kulnun í starfi hafi ávallt verið til staðar hjá 

ákveðnum hópum (Maslach, 1993; Maslach og Leiter, 1997). Upphaflega 

var litið á kulnun í starfi sem persónulegt vandamál einstaklings og meðal 

annars talið að hann skorti metnað fyrir starfinu auk þess sem gallar í 

persónuleika og hegðun hans væru aðal orsakavaldar. Nýrri rannsóknir 

benda hins vegar til að kulnun tengist sterklega starfsumhverfi og sé því ekki 

eingöngu háð persónueinkennum (Angerer, 2003).  

Maslach, Schaufeli og Leiter (2001) hafa skilgreint hugtakið kulnun sem 

afleiðingu þrálátra tilfinningalegra- og samskiptatengdra streituvalda í starfi. 

Samkvæmt þeim er starfskulnun sálfræðilegt ástand sem orsakast af 

langvarandi viðbrögðum við streitu á vinnustað sem skapast vegna 

ósamræmis milli starfsmanns og starfs. Flestar rannsóknir sýna að kulnun 

megi fyrst og fremst rekja til starfsgreina sem byggja á og fela í sér mikil 

mannleg samskipti (Maslach og Jackson, 1981).  

Hugtakið kulnun var upphaflega kynnt í sálfræði- og félagsfræðiritum á 

áttunda áratug síðustu aldar af Freudenberger 1974 og Maslach 1976 

(Kristensen, Borritz, Villadsen og Christensen, 2005). Freudenberger sem 

var bandarískur geðlæknir hafði unnið við sjálfboðastörf og einnig fylgst 

með sjálfboðaliðum að störfum. Hann veitti því athygli að sjálfboðaliðarnir 

voru mjög duglegir í upphafi en að ári liðnu sýndu þeir allir svipuð einkenni, 

það er líkamlega þreytu, tilfinningalega örmögnun og skort á metnaði. Hann 

taldi kulnun vera ferli stigmagnandi tilfinningalegrar örmögnunar sem og 

minnkandi áhuga á starfi. Upphaflega hafði hugtakið verið notað til að lýsa 

því ferli þegar kerti brennur út eða þegar eldur er kæfður (Schaufeli, Leiter 

og Maslach, 2009). Freudenberger yfirfærði merkingu þess yfir á slokknun á 

áhuga og lagði grunninn að hugtakinu kulnun eins og það er notað í dag. 

Hann setti fram kenningu um að kulnun væri ferli sem einstaklingur verður 

fyrir þegar hann upplifir sig ófæran um að verða við öllum kröfum starfsins 

sökum stöðugra samskipta við aðra og samskiptaörðugleika (Kanwar, Singh 

og Kodwani, 2009).  

Maslach er höfundur spurningalistans The Maslach Burnout Inventory 

(MBI) sem notaður hefur verið í flestum rannsóknum á kulnun (Armon, 

Shirom og Melamed, 2012). MBI mælir kulnun á þremur þáttum; kulnun 

sem einkennist af tilfinningaþroti (e. emotional exhaustion), 

hlutgervingu/afsjálfgun (e. depersonalization) og persónulegum árangri (e. 

personal accomplishment) (Maslach og Jackson, 1986). Rannsakendur eru 

sammála um að þrátt fyrir að þessir þrír þættir tengist séu þeir að sama 

skapi sjálfstæðir þættir kulnunar. Þessir þættir birtast oft einn í einu og af 
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mismiklum krafti hverju sinni (Hutman, Jaffe, Segal, Kemp og Dumke, 2005; 

Kokkinos, 2007). Maslach og Jackson (1981) töldu að þessir þrír þættir 

kæmu í ákveðinni röð þar sem fyrsta einkennið væri tilfinningaþrot, 

hlutgerving væri annað stigið og það þriðja minnkandi starfsárangur. Árið 

1997 endurskoðuðu Maslach og Leiter hugtakið og bættu inn þáttum sem 

gætu komið í veg fyrir kulnun. Með því að kanna jákvæða upplifun starfsins 

töldu þau að hægt væri að öðlast skilning á áhrifaþáttum kulnunar ásamt 

áhrifum þeirra á líðan einstaklingsins (Schaufeli o.fl., 2009).  

Margir fræðimenn hafa skilgreint kulnun. Flestar eiga þessar 

skilgreiningar það sameiginlegt að telja að kulnun feli í sér að einstaklingur 

upplifi mikla vanlíðan sem hægt og rólega gerir það að verkum að hann 

hættir að geta tekið þátt í daglegu lífi (Kanwar o.fl., 2009). Skilgreining 

Embich (2001) er til dæmis mjög áþekk skilgreiningu Maslach þ.e. að kulnun 

sé sálfræðilegt heilkenni sem einkennist af þremur víddum, tilfinningaþroti, 

hlutgervingu og minnkandi starfsárangri.  

Af þremur þáttum kulnunar er örmögnun sá þáttur sem mest hefur verið 

greindur og rannsakaður (Maslach o.fl., 2001). Weisberg og Sagie (1999) 

skilgreina kulnun sem líkamlega, tilfinningalega og andlega örmögnun sem 

orsakast af vaxandi álagi í starfi. Maslach og félagar (2001) töluðu um 

kulnun sem sálfræðilegt ástand tilfinningalegrar og andlegrar örmögnunar 

sem myndast við langvarandi starfsaðstæður sem eru andlega mjög 

krefjandi. Þessi skilgreining er nánast nákvæmlega eins og skilgreining sem 

Pines og Aronson (1988) settu fram árið 1988. Shirom, annar fræðimaður 

sem rannsakaði kulnun, komst einnig að þeirri niðurstöðu að þreyta og 

örmögnun væru megineinkenni kulnunar (Kristensen o.fl., 2005). 

Samkvæmt Abel og Sewell (1999) og Sheesley (2001) getur langvarandi 

streita/álag þróast út í kulnun. Þeir einstaklingar sem segjast finna fyrir 

kulnun í starfi eru oftast að tala um að þeir hafi upplifað örmögnun. 

Kulnun hefur verið rannsökuð talsvert síðustu ár og niðurstöður gefið til 

kynna að kulnun sé flókið fyrirbæri. Talið er að ástæður kulnunar liggi frekar 

í starfsumhverfi heldur en hjá starfsmanninum sjálfum. Starfsmaður er 

talinn í sérstakri hættu á kulnun ef misræmi er á milli þess sem hann leggur 

af mörkum og þess sem hann uppsker (Maslach, 1993; Maslach og Leiter, 

1997). Þar sem hraði og kröfur aukast sífellt í samfélaginu er hægt að áætla 

að kulnun í starfi fari vaxandi. Því er líklegt að kulnun geti haft í för með sér 

aukinn kostnað fyrir bæði einstaklinga, stofnanir og samfélagið í heild sinni 

(Travers og Cooper, 1996).  
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2.2 Einkenni og þróun kulnunar 

Einkenni kulnunar eru bæði líkamleg og andleg og koma fram í viðhorfi 

einstaklings (Friedman, 1991). Samkvæmt Maslach og félögum (2001) 

kemur kulnun fram í líðan starfsmanna sem einkennist helst af örmögnun, 

minnkandi sjálfstrausti, vanmáttarkennd, neikvæðum viðbrögðum og 

uppgjöf. Algengasta einkenni kulnunar er tilfinningaþrot sem felur í sér 

andlega þreytu, spennu og vanmáttarkennd og kemur oft fram í 

samskiptum fagmanns við skjólstæðing. Maslach segir einnig að 

einstaklingur sem hefur orðið fyrir kulnun hafi tilhneigingu til að fjarlægjast 

skjólstæðinga sína tilfinningalega, verða einskonar áhorfandi fremur en 

þátttakandi á sínum eigin vinnustað. Minnkandi starfsárangur getur orðið 

þegar starfsmaður gefur af sér til starfsins en er ekki metinn að verðleikum 

og dregur það þá úr trú hans á eigin hæfni (Maslach, 1993; Maslach og 

Jackson, 1981; Maslach o.fl., 2001).  

Árið 1980 gaf Freudenberger út bók um kulnun. Í henni kemur fram að 

einstaklingar sem líklegir eru til að verða fyrir kulnun upplifa vonbrigði, 

pirring og örmögnun. Þeir eiga það til að vera mjög harðir við sjálfa sig, setja 

sér há markmið og gera sér miklar væntingar og hætta ekki fyrr en 

takmarkinu er náð. Þeir eru einnig hræddir við að taka sig í sátt í lífi og starfi 

(Gold og Roth, 1993). 

Algengt er að einstaklingur sem upplifir kulnun finnist að hann sé 

staðnaður og upplifi sig fastan í ákveðnum aðstæðum þar sem tilfinningin er 

sú að engin leið sé að losna úr þeim. Þegar algjör kulnun á sér stað getur 

einstaklingurinn ekki tekist á við starf né samskipti við aðra þar sem þeim 

líður eins og þeir ráði ekki við neitt í lífi sínu þar sem álag er of mikið (Gold 

og Roth, 1993).  

Samkvæmt Spinetta og félögum (2000) er kulnun í starfi viðvarandi 

neikvætt vinnutengt hugarástand hjá einstaklingum, sem fyrst og fremst 

einkennist af því að vera úrvinda, samhliða streitu, tilfinningu um minnkaða 

getu, minnkaðan drifkraft og að viðhorf til vinnu sé neikvætt. Weisberg og 

Sagie (1999) fjalla um kulnun út frá þremur þáttum: líkamlegri örmögnun, 

tilfinningalegri örmögnun og andlegri örmögnun. Einkenni sem koma fram í 

líkamlegri örmögnun geta gert vart við sig með stanslausum höfuðverkjum, 

ógleði, líkamlegum verkjum, breyttu mataræði og þyngdaraukningu eða 

þyngdartapi. Kulnunareinkenni sem koma fram vegna tilfinningalegrar 

örmögnunar geta verið þunglyndi, vonleysi og stöðnun í starfi (e. feeling 

trapped). Andleg örmögnun er skilgreind sem neikvæð tilfinning gagnvart 

sjálfum sér, tilfinning um algjöra vanhæfni í starfi. Örmögnunin getur birst í 
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því að starfsmaður fer að mæta seint og illa til vinnu, sýnir óþolinmæði 

gagnvart nemendum/börnum og upplifi jafnvel erfiðleika í hjónabandi. 

 

2.3 Orsakir kulnunar 

Flestir fræðimenn tala um kulnun sem eitthvað sem tengist tilfinningum 

einstaklings, svo sem vonleysi, þunglyndi, áhugaleysi og þá sérstaklega 

vonbrigðum. Kulnun birtist oft þegar einstaklingur hefur barist við 

yfirþyrmandi aðstæður í langan tíma. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á 

að samskipti skipta miklu máli til að sporna við kulnun. Ef einstaklingur 

upplifir ekki stuðning og góð samskipti við samstarfsfólk og yfirmenn geti 

það leitt til kulnunar (Macdonald, 1999).  

Maslach telur að kulnun sé eitthvað sem gerist á löngum tíma, hún 

myndist við langvarandi áreynslu vegna neikvæðra áreita á starfsstað þar 

sem hlutverk og vinnuálag verði til þess að einstaklingar upplifi kulnun 

(Maslach, 1993; Maslach og Jackson, 1981; Maslach o.fl., 2001). Ýmsir 

þættir geta orsakað kulnun en þá má skilgreina út frá persónulegum, 

menntunarlegum, faglegum og stofnanalegum þáttum (Maslach og Jackson, 

1986). 

Kulnun hefur verið rannsökuð út frá fjölmörgum þáttum, einn þeirra 

þátta sem kannaðir hafa verið er persónuleiki einstaklinga og hvort ákveðnir 

þættir sem tengjast persónuleika hafi frekar áhrif á það að einkenni 

kulnunar komi í ljós. Svo virðist vera sem ákveðnir þættir hjá einstaklingum, 

svo sem lágt sjálfsálit, sú yfirþyrmandi tilfinning að hafa litla stjórn á 

aðstæðum sínum, lítil framtakssemi og mikil hlédrægni geti frekar leitt til 

kulnunar. Þegar horft er til líffræðilegra þátta virðist aldur hafa hvað mest 

áhrif, einkenni kulnunar virðast frekar koma fram hjá starfsmönnum sem 

eru undir fertugu. Þeir sem eru yngri eða tiltölulega nýkomnir á 

vinnumarkaðinn hafa oft meiri væntingar til þess að störf veiti þeim gleði og 

ánægju. Því er meiri hætta á því að einstaklingar upplifi kulnun snemma á 

starfsferlinum þegar væntingar eru háar til starfsins og samrýmast ekki 

starfinu sjálfu (Maslach o.fl., 2001). 

Goelman og Guo (1998) fjalla um niðurstöður úr rannsókn sem þeir 

framkvæmdu á kulnun meðal fólks sem starfar með börnum. 

Niðurstöðurnar benda til þess að það séu sex þættir sem hafa áhrif á kulnun 

í starfi með börnum. Þessir þættir eru laun, vinnuumhverfi, menntun, 

starfsreynsla, skortur á félagslegum stuðningi og samskiptaörðugleikar.  

Goelman og Guo (1998) greina frá því að þeir sem hafa litla sjálfsstjórn 

og sýna einkenni sem má tengja við taugaveiklun (e. neurotic) eigi frekar á 
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hættu að upplifa kulnun. Niðurstöður sýna fram á að tengsl séu á milli 

kulnunar og meiri menntunar, lengri starfsaldurs og að starfsmaður upplifi 

lítinn árangur í starfi (e. personal accomplishment). Ástæðuna megi rekja til 

þess að einstaklingur með hærra menntunarstig finni fyrir aukinni streitu í 

tengslum við að vera fagmanneskja á vettvangi þar sem starfsaðstæður séu 

oft erfiðar og laun léleg. Líklegt þykir að aukin ábyrgð sé sett á starfsfólk 

með fagmenntun og meira ætlast til af þeim (Goelman og Guo, 1998).  

2.4 Áhætta kulnunar meðal kennara  

Krefjandi vinna ein og sér veldur ekki streitu. Hins vegar ef álagið verður það 

mikið að ekki sér fyrir endann á verkefnunum getur það valdið óþægilegri 

líðan sem kann að lýsa sér í máttleysi og örmögnun (Bruce, 2009). 

Kennarastéttin er talin vera í áhættuhópi þegar kemur að streitu sem getur 

leitt til kulnunar. Þættir eins og ónógur stuðningur yfirmanns og slæm 

samskipti eru taldir ástæða uppgjafar og streitu (Rentzou, 2015). 

Framkvæmdar hafa verið rannsóknir á vegum Vinnueftirlitsins hér á landi 
á líðan leikskólakennara þar sem aðallega er fjallað um líkamlegt álag og 
vinnuaðstöðu. Þessar rannsóknir hafa sýnt fram á að í flestum leikskólum 
eru vinnuaðstæður góðar en þrátt fyrir það finnur stór hluti starfsfólks fyrir 
óþægindum frá hreyfi- og stoðkerfi og gátu 25% starfsfólks ekki stundað 
dagleg störf af þessum orsökum þegar rannsóknin var framkvæmd. Í 
rannsókninni kom einnig fram að meirihluti starfsfólks taldi starfið andlega 
erfitt (Berglind Helgadóttir o.fl., 2000).  

Rannsókn sem framkvæmd var af Borg og fjallað er um í grein eftir 

Rentzou (2015) sýnir að þriðji hver kennari telur mikið álag fylgja starfinu 

(Sheridan, Williams, Sandberg og Vuorinen, 2011). Í nýjum rannsóknum er 

einnig bent á mikið álag og streitu í kennarastarfinu. Komið hefur fram í 

rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar á leik-, grunn- og 

framhaldsskólakennurum að tæplega helmingur þeirra telur starfið mjög 

streituvaldandi og streituna aukast með hærri starfsaldri (Dunlop og 

Macdonald, 2004). Samkvæmt Kim, Lee og Kim (2009) leiðir streita í starfi 

hjá kennurum til þess að þeir missa viljann til kennslu, upplifa neikvæðar 

tilfinningar, metnaður minnkar, þeir hætta að setja sér markmið, einangrast 

og hætta að lokum í vinnu en samkvæmt Maslach og félögum (2001) eru 

allir þessir þættir einkenni kulnunar. 

Þeim sem vinna í uppeldis- og umönnunarstörfum reynist oft erfitt að 

einangra það tilfinningalega áreiti og álag sem skapast á vinnustaðnum frá 

einkalífi sínu sem eykur líkurnar á tilfinningalegri örmögnun (Maslach og 

Jackson, 1986). Samkvæmt Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerði 
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Magnúsdóttur (2007) eru kennarar ein af þeim stéttum þar sem kulnun 

gerir hvað mest vart við sig. Erlendar rannsóknir sýna einnig að kennarar 

búa við aukna áhættu á að verða fyrir kulnun í starfi (Farber, 1991; Maslach 

og Schaufeli, 1993; Travers og Cooper, 1996) og samkvæmt Rudow (1999) 

sýna hvorki meira né minna en 30% evrópskra kennara einkenni kulnunar. 

Hægt er að fullyrða eftir skoðun heimilda að samhljómur er meðal mikils 

fjölda rannsókna um mikla áhættu kulnunar meðal kennara. Hins vegar 

fjalla Farber (1998) og Maslach og fleiri (2001) um rannsóknir sem hafa sýnt 

fram á mismunandi niðurstöður þegar kulnun er skoðuð í tengslum við 

reynslu og starfsaldur kennara. Samkvæmt þeim sýna sumar rannsóknir að 

kennarar með litla reynslu og stuttan starfsaldur eigi frekar á hættu að finna 

fyrir kulnun. Hins vegar sýna aðrar rannsóknir að kulnun kemur oftast fram 

hjá kennurum á miðjum aldri (Friedman, 1991) og samkvæmt Snorra 

Ingimarssyni (2000) kemur kulnun gjarnan fram hjá þeim sem eru á miðjum 

aldri, standa sig vel í starfi og taka sér sjaldan frí. Samkvæmt Graham (1999) 

eru meiri líkur á því að reynsla og langur starfsaldur verði til þess að 

kennarar brenni út í starfi. Rannsóknum um tengsl kulnunar við reynslu og 

stafsaldur ber því ekki saman. 

2.5 Starfsumhverfi leikskólakennara 

Miklar faglegar kröfur eru gerðar til leikskólakennara en samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) mynda skólar landsins samstæða heild þar 

sem tryggja skal samræmi og samhengi í menntun frá leikskólum til 

háskóla og fullorðinsfræðslu. Hlutverki leikskólakennara er lýst með 

eftirfarandi hætti: 

Leikskólakennari á að vera leiðandi í mótun uppeldis- og 

menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu. Hann á 

að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og leitast við að styrkja 

faglegt hlutverk leikskólans. Litið er á leikskólakennara sem leiðandi 

samverkamann barna, foreldra og annars starfsfólks leikskóla. 

Honum ber að sjá til þess að hvert barn sé virt að verðleikum og að 

námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái notið bernsku 

sinnar(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 23). 

Starfsumhverfi leikskólakennara hlýtur því að teljast mikilvægt og nefna 

má að í Reggio Emilia hugmyndafræðinni hefur umhverfið verið talið skipta 

miklu máli við barnauppeldi og oft talað um það sem þriðja kennarann. 

Börnin þroskast og breytast stöðugt og þess vegna er áríðandi að umhverfið 

sem þau búa við sé í senn hvetjandi, aðlaðandi, verndandi og fallegt. Mikið 

er lagt upp úr því að umhverfið stuðli að árangursríku og skapandi námi. 
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Með það að leiðarljósi eru Reggio Emilia leikskólar til dæmis sérstaklega 

skipulagðir þannig að þar geti farið fram nám eftir fjölbreyttum leiðum 

(Edwards, Gandini og Foreman, 1998; Vecchi, 2010). 

Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var í leikskólum í Reykjavík af 

Ágústu Guðmarsdóttur og Kristni Tómassyni (2007) kom fram að hávaði í 

leikskólum mældist of mikill. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flestir 

sem svöruðu spurningalistanum upplifðu óþægindi vegna hávaða. 

Algengara var að þeir sem höfðu starfað í eitt ár eða lengur upplifðu frekar 

óþægindi vegna hávaða. Ef hávaði er of mikill í langvarandi tíma getur hann 

valdið streitu sem er einn af áhættuþáttum fyrir kulnun. Það virðist því vera 

ýmislegt í starfsumhverfi íslenskra leikskólakennara sem gæti ýtt undir 

kulnun. 

Sergiovanni, Burlingame, Coombs og Thurston (1980) könnuðu 

umhverfisþætti sem höfðu áhrif á starfsánægju. Það sem virtist ýta undir 

ánægju starfsfólks á vinnustaðnum var þegar félagslegum þörfum 

einstaklingsins var mætt. Út frá þessum athugunum var þróuð 

stjórnunarstefna sem nefnist samskiptastefna (e. Human Relation 

Approach) en hún beinir sjónum að tengslum og samskiptum innan 

starfsmannahópsins. Þeir sem horfa til samskiptastefnunnar innan 

kennarastéttarinnar líta svo á að kennarar þurfi að finna að borin sé virðing 

fyrir þeim, þeir séu vel liðnir og þeir fái viðurkenningu fyrir það sem þeir 

gefa til skólans. Lykilhugtök í þessari stefnu eru persónulegar tilfinningar og 

notaleg tengsl, þar sem ábyrgðin hvílir á yfirmanni að koma til móts við 

þessa þætti. Ef það tekst ætti starfsandinn að verða betri, starfsánægja 

meiri og öll stjórnun auðveldari og kennarar tilbúnari til að leggja meira á 

sig (Arna H. Jónsdóttir, 2001).  

Ör þróun hefur átt sér stað hvað varðar fjölda og stærð leikskóla á 

síðustu árum. Á mynd 2 er sýnd dreifing leikskóla eftir fjölda barna. Stórum 

leikskólum fjölgar og leikskólar með fleiri en 91 barn eru 95 talsins eða 37% 

af leikskólum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, hag- og 

upplýsingasvið, 2014). Í rannsókn Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur (2014) um 

kulnun kemur fram að skólastjórar í stærri grunnskólum sýna minni 

einkenni kulnunar sem samræmist ekki niðurstöðum Friedman (1991). 

Rannsókn Guðbjargar Stefánsdóttur (2010) á starfskjörum og starfsánægju 

íslenskra leikskólakennara leiddi í ljós að þeir leikskólakennarar sem starfa í 

leikskólum á landsbyggðinni með færri en fimm deildir eru líklegri til að vera 

ánægðir í starfi. Því má segja að óvissa sé um hvort stærð leikskóla hafi áhrif 

á kulnun starfsfólks. Velta má fyrir sér hvort ólík menning milli landa hafi 

hér áhrif.  
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Sveigjanleiki varðandi hvenær starfsmenn geta tekið sumarfrí frá maí 
til september er einn hluti af starfsumhverfinu. Á mynd 3 er sýndur 

starfstími leikskóla frá 2003 til 2013. Fjöldi leikskóla sem loka í fjórar vikur á 

ári tvöfaldast frá 2007 til 2013 en á þessum leikskólum hafa starfsmenn ekki 

val um hvenær sumarfrí eru tekin.  

 

 

Farber (1984), Taylor, Zimmer og Womack (2005) hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að ef laun eru bágborin, fríðindi ekki til staðar og takmarkaður 

Mynd 2: Fjöldi leikskóla eftir fjölda barna á árabilinu 2005 - 2013 

Mynd 3: Starfstími leikskóla frá 2003 til 2013 
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möguleiki á því að vinna sig upp í kennarastarfinu geti það leitt til kulnunar. 

Margir kennarar upplifa að þeir séu ekki viðurkenndir af yfirmanni í starfi 

sínu og þeir fái ekki nægilega hvatningu og stuðning frá yfirmanni. Erfitt er 

fyrir kennara að vinna sig upp í starfi þar sem lítil tækifæri eru til þess að 

komast í hærri stöður svo sem aðstoðar- og leikskólastjórastöður og ekki 

möguleikar á annars konar starfsframa vegna skipulags leikskólanna.  

Wiley (2000) fjallar um það að sá einstaklingur sem getur einna helst 
komið í veg fyrir kulnun hjá kennurum sé yfirmaður. Rannsóknir hafa sýnt 
að yfirmenn geta haft mikil áhrif á streitu og álag sem kennarar upplifa. Í 
skólum þar sem er lélegur starfsandi upplifa kennarar stundum 
leikskólastjórann sem óáreiðanlegan, óþolinmóðan og finna ekki fyrir 
stuðningi frá honum. Hins vegar þar sem góður starfsandi er til staðar er 
leikskólastjóranum lýst sem opnum, hjálplegum, ábyrgðarfullum og 
sanngjörnum. Leikskólar sem mælst hafa með lægri tíðni kulnunar meðal 
kennara eru leiddir af leikskólastjórum sem hafa ofantalda eiginleika þ.e. 
eru hjálplegir, ábyrðarfullir og sanngjarnir (Heathfield, 2009).  

Í kennarastéttinni hefur kulnun verið viðurkennd sem alvarlegt vandamál 

sem þörf er á að fylgjast með og bregðast við (Hakanen, Bakker og 

Schaufeli, 2006; Weisberg og Sagie, 1999). Þegar fjallað hefur verið um 

kennarastarfið hefur komið í ljós að neikvæðar tilfinningar, samviskubit og 

hræðsla geta verið mjög yfirþyrmandi. Þegar kennarar upplifa þessar 

tilfinningar gagnvart samstarfsfólki og nemendum fara þeir að trúa því að 

þeir hafi ekkert meira að gefa. Á sama tíma upplifa kennararnir oft 

sektarkennd þar sem þeim finnst þeir ekki vera að skila nógu vel af sér. Ef 

ekki er tekið á þessum tilfinningum og ástandi er mjög líklegt að kennarinn 

brenni út (Gold og Roth, 1993).  

Það atriði sem er mest afgerandi hvað varðar sérstöðu í starfsumhverfi 

leikskólakennara er kynjaskipting starfsfólks leikskóla en vinnustaður telst 

vera kvenna- eða karlavinnustaður ef tveir þriðju hlutar starfsfólks eru af 

sama kyni (Forsætisráðuneytið, 2004). Ef staða uppeldis- og kennslustarfs í 

leikskólum er skoðuð með tilliti til þessara þátta þá er það láglaunastarf 

(Þórdís Þórðardóttir, 2012) sem nær eingöngu konur vinna. Árið 2012 voru 

konur tæplega 94% starfsfólks í leikskólum sem sinnti uppeldis- og 

kennslustörfum (Hagstofa Íslands, 2013c) og tæplega 98% nema í 

leikskólakennarafræðum (Hagstofa Íslands, 2013b). Arna H. Jónsdóttir 

(2009) hefur fjallað um þessa sérstöðu í greininni Kvenlægur arfur og 

karllægur valdapíramídi – Sérstaða leikskólans og hin eilífu átök og lýsir 

henni á eftirfarandi hátt: 
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Rannsóknarniðurstöður gefa til kynna að innan leikskólans séu 
viðvarandi átök á milli ólíkra menningarafla og stjórnunaraðferða 
þeim tengdum og að þau átök valdi nokkurs konar 
menningarárekstri (e. culture clash). Annars vegar er um að ræða 
kvenlæga umhyggju- og samskiptastjórnun (arfinn) en hins vegar 
karllæga píramída- og skrifræðisstjórnun, og á stundum 
yfirráðamiðaða forystu sem segja má að hafi verið „flutt inn“ í 
leikskólann. Báðum aðferðum fylgir stýring (e. manipulation); þeim 
umhyggju- og samskiptamiðaða fylgir þöggun umræðna og bæling 
átaka og þeim karllæga vannýting á sérfræðiþekkingu og upplifun á 
valdaleysi. Hvorugur stjórnunarstíllinn er góður einn og sér, og 
notaðir saman virðast þeir kalla fram átök og viðvarandi vandamál í 
starfsmannahópnum(Arna H. Jónsdóttir, 2009 bls. 1). 

 

2.6 Rannsóknarspurningar 

Markmið og tilgangur verkefnisins sem hér er til umfjöllunar er að meta 

tíðni kulnunar (e. burnout) meðal starfandi leikskólakennara á Íslandi og 

kanna hvaða þættir tengjast henni sem gæti leitt til skilnings á orsökum 

hennar. Athugað verður hvort kulnun tengist aldri, menntun, 

starfsmannaveltu og mati á leikskólastjóra auk þess hvort kulnun tengist 

ósamræmi á milli launa og vinnuálags. En fyrri rannsóknir meðal annars á 

kennurum hafa bent til tengsla þessara þátta við kulnun. 

Rannsóknarspurningar sem stuðst er við í rannsókninni eru eftirfarandi:  

 Hver er tíðni kulnunar meðal leikskólakennara á Íslandi ? 

 Er tíðni kulnunar breytileg eftir aldri, starfsaldri og 
menntun leikskólakennara? 

 Hefur skortur á fagfólki og mat á yfirmanni áhrif á tíðni 
kulnunar hjá leikskólakennurum? 
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3 Rannsóknaraðferð  

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræðina sem notuð var við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað verður um val á mælitæki, hópnum 

sem er til rannsóknar og lýst þeim aðferðum sem notaðar voru við 

gagnaöflun, skráningu og úrvinnslu gagna. Einnig verður fjallað um 

siðferðileg álitamál sem tengjast rannsókninni. 

 

3.1 Þátttakendur 

Markmiðið með rannsókninni er að kanna kulnun meðal allra félaga í FL. 

Meðlimir í FL eru allir starfandi leikskólakennarar og starfandi fagmenn í 

leikskólum. Leikskólakennarar hafa lokið prófi frá Fósturskóla Íslands eða 

B.Ed./M.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum frá viðurkenndum háskóla. 

Fagmenn í leikskólum eru háskólamenntaðir með þriggja ára Bachelor-nám 

að baki og einnig þeir sem lokið hafa diplóma-gráðu inna en bakkalárpróf í 

leikskólafræðum. Þegar gagnaöflunin fór fram í apríl 2015 voru um 2200 

félagsmenn í FL sem er heildarþýði rannsóknarinnar. Þegar rannsakandi 

setti sig í samband við formann FL varð strax ljóst að auðvelt var að senda 

öllum félagsmönnum rafræna útgáfu af spurningalistanum með tölvupósti. 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson (2003) benda á að varlega þurfi 

að fara í að alhæfa um þýðið út frá hentugleikaúrtaki en því stærra sem það 

er aukast líkurnar á að svörin endurspegli viðhorf heildarþýðisins. Í þessari 

rannsókn var spurningalistinn sendur á allt þýðið og því góðar líkur á að hún 

endurspegli viðhorf þess.  

Fjöldi þátttakenda í rannsókninni var 776 eða um það bil 35% þeirra sem 

fengu sendan spurningalista. Spurt var um aldur og voru svarmöguleikarnir 

fimm talsins, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 og 60 eða eldri, sjá töflu 1. Þegar 

unnið var með aldursbreytuna var ákveðið að sameina yngstu tvo 

aldurshópana og þá tvo elstu til að minnka hættu á oftúlkun vegna fárra 

svarenda. Aldurshóparnir eru því þrír þegar greint er frá niðurstöðum, 20-39 

(35,7%), 40-49 (34%) og 50 og eldri (30,5%). 
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Tafla 1: Aldur þátttakenda 

Aldur Fjöldi Hlutfall 

20-29 37 4,7 

30-39 241 31 

40-49 262 34 

50-59 170 22 

60 eða eldri 66 8,5 

Samtals 776 100 

 

Í töflu 2 eru upplýsingar um menntun þátttakenda. Svör voru flokkuð 

þannig að einstaklingur skráist með hæstu námsgráðu sem hann hefur 

lokið. Tæplega 76% þátttakenda hafa lokið B.Ed. eða M.Ed. gráðu.  

Tafla 2: Menntun þátttakenda 

Nám Fjöldi Hlutfall   

Ég lauk námi við Fósturskóla Íslands 
154 19,8 

 Ég lauk B.Ed. gráðu 450 58,0 

 Ég lauk framhaldsgráðu (t.d. 
Diploma, M.Ed. eða sambærilegri 
gráðu 

138 17,8 

 Annað nám 34 4,4 

 Samtals 776 100   

 

3.2 Mælitæki 

„Copenhagen Burnout Inventory“ (CBI) var valið sem mælitæki 

rannsóknarinnar. Eins og kemur fram í fræðilega hlutanum er MBI talið 

mest notaða mælitækið til þess að skoða kulnun. CBI var hins vegar þróað í 

Danmörku vegna þess að Kristensen og fleiri (2005) töldu ýmsa annmarka á 

MBI aðferðinni. MBI mælitækið var upprunalega hannað til að mæla kulnun 

meðal starfsfólks í félagsþjónustu en síðar breytt til þess að mæla kulnun í 

öðrum starfsgreinum. MBI er þróað í Bandaríkjunum fyrir almennan markað 

og þarf að greiða fyrir notkun þess. Erfitt er fyrir rannsakendur að aðlaga 

spurningalistann að evrópskri menningu. CBI var hluti af PUMA (e. Project 

on Burnout, Motivation and Job Satisfaction) rannsókninni sem framkvæmd 
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var í Kaupmannahöfn. PUMA rannsóknin var langtímarannsókn sem skoðaði 

áhrifavalda, útbreiðslu og afleiðingar kulnunar ásamt því að reyna að finna 

leiðir til þess að draga úr kulnun hjá starfsmönnum félagsþjónustu í 

Kaupmannahöfn. CBI hentar því vel fyrir þessa rannsókn þar sem það tekur 

mið af norrænum veruleika. Fengið var leyfi hjá Völu Jónsdóttur til þess að 

notast við þýðingu hennar á CBI spurningalistanum.  

CBI mælir kulnun á þrjá vegu; persónutengda kulnun, starfstengda 

kulnun og kulnun tengda skjólstæðingum. Mælikvarðinn um persónutengda 

kulnun er almenns eðlis og tengist ekki atvinnu einstaklingsins ólíkt hinum 

tveimur en þeir mæla báðir kulnun hjá einstaklingum í launuðu starfi. 

Mælikvarðinn um kulnun tengda skjólstæðingum vísar í þessari rannsókn til 

barna, foreldra og samstarfsfólks (Kristensen o.fl., 2005).  

Í rannsókninni beinast sex spurningar að persónutengdri kulnun og mæla 

þær að hve miklu leyti einstaklingar finna fyrir andlegri og líkamlegri þreytu 

og örmögnun án tillits til þess hvaða starfi þeir gegna. Í starfstengda 

hlutanum eru settar fram sjö spurningar og mælir sá hluti að hve miklu leyti 

einstaklingar upplifa örmögnun, andlega og líkamlega þreytu gagnvart starfi 

sínu. Kulnun tengd skjólstæðingum er könnuð með sex spurningum fyrir 

hvern hluta en þar er mælt að hve miklu leyti einstaklingar upplifa andlega 

og líkamlega þreytu og örmögnun gagnvart börnum, foreldrum og 

samstarfsfólki. Þessir þrír mælikvarðar eru samkvæmt rannsóknum 

áreiðanlegir og marktækir (Kristensen o.fl., 2005; Milfont, Denny, 

Ameratunga, Robinson og Merry, 2008). 

Innri áreiðanleiki (e. Cronbachs Alpha) 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 (Kristensen o.fl., 2005). 

Í töflu 6 má sjá innri áreiðanleika þessarar rannsóknar og tveggja annarra 

rannsókna, þ.e. rannsóknar Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur (2014) sem 

kannaði kulnun meðal leik- og grunnskólastjóra og Puma rannsókninni. Eins 

og kemur fram í töflu 3 þá er innri áreiðanleiki í þessari rannsókn 0,80 til 

0,90 sem telst vera mjög góður (DeVellis, 2003). Einnig má sjá að innri 

áreiðanleiki í þessum þrem rannsóknum er nokkuð sambærilegur. 
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Tafla 3: Innri áreiðanleiki í rannsókn um grunnskólastjóra og leikskólastjóra, 
leikskólakennara og Puma rannsókninni 

Þættir kulnunar 
Leikskólakennarar 
Cronbachs Alpha 

Skólastjórar 
Cronbachs 

Alpha 
Puma rannsóknin 
Cronbachs Alpha 

Persónutengd kulnun 0,90 0,90 0,87 

Starfstengd kulnun 0,89 0,90 0,87 

Kulnun tengd börnum 0,86 0,85 0,85 

Kulnun tengd foreldrum 0,90 0,91 0,85 

Kulnun tengd samstarfsfólki 0,95 0,93 0,85 

 

Notast var við fimm punkta Likert kvarða í spurningalistanum. Kvarðinn 

hafði að geyma bæði jákvæð og neikvæð svör en miðjusvarið er nánast 

hlutlaust (Bryman og Bell, 2007). En þar sem ekki var hægt að svara öllum 

spurningunum á sama hátt voru tvenns konar form á svarmöguleikunum. 

Annars vegar var notast við 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.  

Gefin voru stig fyrir mælikvarðana á bilinu 0 – 4. Fyrsti flokkur (allaf 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. Reiknuð heildarstig voru samanlögð skor 

allra spurninganna. Síðasta spurningin á starfstengda mælikvarðanum var 

viðsnúin og því voru stig gefin í gagnstæða átt. Ef einni eða fleiri 

spurningum var ósvarað á hverjum þætti var heildarskor þáttar ekki 

reiknað. 
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Niðurstöður voru reiknaðar fyrir hvern hinna þriggja mælikvarða 

kulnunar. Í töflu 4 má sjá viðmiðunarstig CBI mælikvarðans fyrir kulnun en 

stigagjöfin skiptist í fjóra flokka. 

Tafla 4: Viðmiðun fyrir kulnun á CBI mælikvarðanum  

  
Persónutengd 

kulnun 
Starfstengd 

kulnun 
Kulnun tengd 

skjólstæðingum 

Einstaklingur ber 
engin merki um 
kulnun 

0-5 stig 0 - 6 stig 0 - 5 stig 

 
Það eru nokkur atriði 
sem einstaklingur 
ætti að vera 
meðvitaður um 

6-11 stig 7 - 13 stig 6 - 11 stig 

 
Einstaklingur er með 
kulnunareinkenni 
sem hann ætti að 
gera eitthvað í 

12 - 17 stig 14 - 20 stig 12 - 17 stig 

 
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)  

 

3.3 Framkvæmd 

Gagnaöflun rannsóknarinnar hófst með útsendingu spurningalistans, sem 

settur var upp á kannanaforritinu QuestionPro, þann 25. mars 2015 ásamt 

hvatningarbréfi (sjá viðauka 2) og var könnunin opin til föstudagsins 17. 

apríl. Sent var ítrekunarbréf þriðjudaginn 7. apríl. Tekið var fram að 

þátttakendum væri ekki skylt að taka þátt og heimilt að svara ekki 

einstökum spurningum ef svo bæri undir. Þátttakendur voru þó hvattir til 

þess að svara öllum spurningum til þess að hægt væri að nýta 

niðurstöðurnar á sem bestan hátt. Gagnavinnslan var síðan framkvæmd 

með tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 

útgáfa 21). 
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3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Stuðst var við lýsandi tölfræði til að greina frá einkennum kulnunar. Eins og 

kemur fram í töflu 4 er viðmiðum CBI mælikvarðans yfirleitt skipt í fjóra 

flokka. Eftir að gögnin höfðu verið skoðuð var ákveðið að sameina flokkana 

þannig að þeir yrðu einungis tveir, þ.e. þeir sem sýna engin merki um kulnun 

eða nokkur atriði sem einstaklingar ættu að vera meðvitaðir um og hins 

vegar einstaklingar sem sýna einkenni kulnunar sem ætti að gera eitthvað í 

eða örmögnun. Ákveðið var að fara þessa leið til þess að einfalda útkomuna 

og gera hana skýrari fyrir lesendur. 

Athugað var með dreifigreiningu a) hvort munur væri á meðaltölum 

aldurshópa eftir þáttum kulnunar, b) hvort munur væri á meðaltölum eftir 

menntunarstigi og þáttum kulnunar og c) hvort munur væri á meðaltölum 

eftir stöðu og þáttum kulnunar. Einnig var athugað hvort fylgni sé milli 

kulnunar (eftir þáttum) a) hvort starfsmannavelta tengist kulnun b) hvort 

mat á yfirmanni tengist kulnun. Miðað var við marktektarmörk p < 0,05 í 

öllum tilvikum.  

3.5 Tilkynningaskylda og leyfi 

Rannsókn þessi var framkvæmd með þeim hætti að spurningalisti var 

sendur á formann FL og hann sá um að senda rannsóknina til þátttakenda 

og því var ekki hægt að tengja nöfn einstaklinga við niðurstöður og 

rannsóknin því ekki tilkynningaskyld. Karlar í FL sem eru innan við 3% 

félagsmanna voru ekki hluti af rannsókninni þar sem hægt hefði verið að 

rekja svör til viðkomandi vegna þess hversu fáir þeir eru.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum hluta verður greint frá tölfræðilegum niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Fyrst helstu niðurstöðum og síðan hvernig þær greinast 

eftir bakgrunnsbreytunum aldri og menntun og að lokum eftir 

vinnutengdum aðstæðum (mat á yfirmanni, starfsmannavelta, staða og 

skortur á starfsfólki). 

4.1 Meðaltöl fyrir þætti kulnunar 

Í töflu 5 má sjá heildarmeðaltal þátttakenda fyrir þætti kulnunar 

(persónutengda kulnun, starfstengda kulnun og kulnun tengda börnum, 

foreldrum og samstarfsfólki) og meðaltal og staðalfrávik leikskólastjóra í 

rannsókn Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur (2014). Að auki eru meðaltöl úr 

PUMA rannsókninni (Borritz og Kristensen, 2004). 

Tafla 5: Meðaltöl og staðalfrávik á CBI ásamt viðmiðum úr öðrum rannsóknum 

  

Leikskólakennarar 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 

Leikskólastjórar 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) 

Puma 
rannsókn 
Meðaltal 

Persónutengd kulnun 10,0 (4,8) 8,2 (0,9) 8,6 

Starfstengd kulnun 11,0 (5,6) 9,7 (1,0) 9,2 
Kulnun tengd 
skjólstæðingum   7,2 

Kulnun tengd börnum 6,2 (4,4)  3,2 (0,7) " 

Kulnun tengd foreldrum 5,0 (4,3) 4,1 (0,8) " 
Kulnun tengd 
samstarfsfólki 6,7 (5,5) 8,1 (0,9)  " 

 

Eins og sést í töflu 5 eru meðaltöl nokkuð svipuð í þessum þremur 

rannsóknum. Hins vegar er talsverður munur á staðalfrávikum sem sýnir 

meiri dreifingu í svörum þessa úrtaks enda má gera ráð fyrir meiri 

breytileika meðal þeirra sem tilheyra Félagi leikskólakennara 

(leikskólakennarar, deildarstjórar og sérkennslustjórar) en þeirra sem gegna 

stöðum leikskóla- og grunnskólastjóra. Einnig er talsverður munur á 

meðaltölum fyrir kulnun tengdri börnum, hér er meðaltalið hærra, en í 
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þessari rannsókn eru mun fleiri sem vinna beint með börnum en eru ekki í 

stjórnendastöðum. 

Í töflu 6 má sjá að niðurstöðurnar sýna afgerandi mun á kulnun eftir 

þáttum þar sem persónutengd- og starfstengd kulnun skera sig úr. Þessar 

niðurstöður benda til þess að allt að þriðjungur leikskólakennara sýni 

einkenni kulnunar sem verður að teljast mjög hátt hlutfall. Athyglisvert er 

að þrátt fyrir hátt hlutfall starfstengdrar kulnunar mælist hún í mun minna 

mæli tengd börnum og foreldrum. Kulnun tengd samstarfsfólki mælist hins 

vegar nokkuð mikil eða 22,7%. 

Tafla 6: Hlutfall þátttakenda með og án einkenna kulnunar á ólíkum þáttum CBI 

Kulnun 

Persónutengd 
kulnun 

Starfstengd 
kulnun 

Kulnun tengd 
samstarfsfólki 

Kulnun 
tengd 

börnum 
Kulnun tengd 

foreldrum 

% % % % % 

Kulnun
1
 39,9 31,2 22,7 14,4 9,8 

Ekki 
kulnun

2
 60,1 68,8 77,3 85,6 90,2 

1 Einkenni kulnunar sem ætti að gera eitthvað í eða örmögnun. 
2 

Einstaklingur ber engin merki um kulnun eða nokkur atriði sem hann ætti að 

vera meðvitaður um. 
 

4.2 Niðurstöður eftir aldri 

Eins og kom fram í kafla 3 var ákveðið að flokka aldur þátttakenda í þrennt, 

20-39 ára, 40-49 ára og 50 ára og eldri. Framkvæmd var dreifigreining á 

kulnun tengdri aldri í öllum flokkum. Hún sýndi marktækan mun á 

meðaltölum aldursflokka fyrir persónutengda kulnun F(2, 74) = 8,49, p < 

0,001, starfstengda kulnun F(2, 74) = 10,21, p = 0,001, kulnun tengda 

börnum F(2, 76) = 5,37, p = 0,005, kulnun tengda foreldrum F(2, 75) = 15,88, 

p < 0,001 og kulnun tengda samstarfsfólki F(2, 75) = 5,66, p = 0,004. Eins og 

sést í töflu 7 er meðaltal yngsta hópsins hæst fyrir alla flokka kulnunar nema 

kulnun tengda samstarfsfólki.  
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Tafla 7: Meðaltal og staðalfrávik kulnunarþátta eftir aldurshópum 

Aldursflokkar 
Persónutengd 

kulnun  
Starfstengd 

kulnun 

Kulnun 
tengd 

börnum 

Kulnun 
tengd 

foreldrum 
Kulnun tengd 
samstarfsfólki 

20-39 ára 10,9 (4,6) 11,7 (5,3) 6,8 (4,1) 6,0 (4,1) 6,7 (5,5) 

40-49 ára 10,0 (4,8) 11,0 (5,5) 5,8 (4,5) 5,2 (4,5) 7,4 (5,6) 

50 ára og 
eldri 

9,1 (5,0) 9,5 (5,5) 5,6 (4,4) 3,9 (3,7) 5,7 (5,4) 

 

Í töflu 8 má sjá hlutfall þátttakenda sem sýna kulnun eftir aldri og sker 

yngsti hópurinn sig þar úr með mestu kulnunina í öllum þáttum kulnunar 

nema kulnun tengdri samstarfsfólki. 

Tafla 8: Hlutfall þátttakenda eftir aldri sem sýnir merki um kulnun á ólíkum 
þáttum CBI  

  Aldur   

  

20-39 

% 

40-49 

% 

50 og 
eldri 

% 

Persónutengd kulnun  45,1 39,4 34,5 

Starfstengd kulnun 34,9 32,1 22,4 

Kulnun tengd börnum 15,0 13,7 13,3 

Kulnun tengd foreldrum 11,7 12,2 3,6 

Kulnun tengd samstarfsfólki 22,9 26,1 18,3 

Bonferroni eftirágreining sýndi að munur var á meðaltölum yngsta 

hópsins og elsta hópsins á persónutengdri kulnun (p < 0,001), starfstengdri 

kulnun (p < 0,001), kulnun tengdri börnum (p = 0,009) og kulnun tengdri 

foreldrum (p < 0,001). Hins vegar reyndist ekki vera munur á yngsta og elsta 

hópnum á kulnun tengdri samstarfsfólki. Yngsti hópurinn var eingöngu 

marktækt frábrugðinn miðhópnum á kulnun tengdri börnum (p = 0,026). 

Meðaltal miðhópsins var marktækt frábrugðið meðaltali elsta hópsins á 

starfstengdri kulnun (p = 0,008), kulnun tengdri foreldrum (p = 0,002) og 

kulnun tengdri samstarfsfólki (p = 0,002). 
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Hér fyrir neðan er hver þáttur kulnunar mismunandi aldurshópa úr töflu 

8 birtur á myndrænu formi í súluriti til að undirstrika að niðurstöðurnar 

sýna að einkenni kulnunar eru algengari hjá yngri hópum þátttakenda. 

 

Mynd 4: Hlutfall þátttakenda eftir aldri sem sýnir merki um kulnun á ólíkum 
þáttum CBI  

4.3 Kulnun eftir menntun þátttakenda 

Dreifigreining var notuð til að athuga hvort munur er á meðaltölum eftir 

menntunarstigi og þáttum kulnunar eins og sjá má í töflu 9.  

Tafla 9: Meðaltal og staðalfrávik á þáttum kulnunar eftir menntun þátttakenda 

Menntun 
Persónutengd 

kulnun  
Starfstengd 

kulnun 

Kulnun 
tengd 

börnum 

Kulnun 
tengd 

foreldrum 
Kulnun tengd 
samstarfsfólki 

Fósturskóli 
Íslands 

8,9 (4,7) 9,5 (5,2) 5,5 (4,1) 4,1 (3,8) 6,2 (5,1) 

B.Ed. gráða 10,1 (4,9) 11,1 (5,7) 6,2 (4,3) 5,3 (4,4) 6,5 (5,6) 

Framhaldsgráða 10,7 (4,6) 11,2 (5,1) 6,3 (4,6) 5,5 (4,2) 7,6 (5,6) 

 

Niðurstöður dreifigreiningar sýndu að marktækur munur var á 

meðaltölum menntunarhópa á persónutengdri kulnun F(2, 71) = 5,07, p = 

0,007, starfstengdri kulnun F(2, 71) = 5,05, p = 0,007 og kulnun tengdri 

foreldrum F(2, 72) = 5,21, p = 0,006 en hvorki kulnun tengdri börnum né 

samstarfsfólki. Bonferroni eftirágreining sýndi að munurinn lá á milli þeirra 

sem eru með próf frá Fósturskóla Íslands og hinna tveggja hópanna (með 

B.Ed. gráðu og framhaldsgráðu) í persónutengdri kulnun (p = 0,036 B.Ed. 

gráða; p = 0,007 framhaldsgráða), starfstengdri kulnun (p = 0,008 B.Ed. 
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gráða; p = 0,030 framhaldsgráða) sem og í kulnun tengdri foreldrum (p = 

0,008 B.Ed. gráða; p = 0,021 framhaldsgráða). Enginn munur var á þeim sem 

höfðu lokið B.Ed. gráðu og þeim sem höfðu lokið framhaldsgráðu. 

Í töflu 10 má sjá hvernig kulnun skiptist eftir menntunarstigi í hverjum 
þætti fyrir sig. Það sem vekur athygli er að um 47% svarenda með 
framhaldsmenntun sýna persónutengda kulnun, sem er 13 
prósentustigum hærri en hjá þeim sem eru útskrifaðir frá Fósturskóla 
Íslands og 7,7 prósentustigum hærri en hjá þeim sem lokið hafa B.Ed. 
gráðu. 

Tafla 10: Hlutfall þátttakenda eftir menntun sem sýnir merki um kulnun á ólíkum 
þáttum CBI 

  
Fósturskóli 

% 
B.Ed. gráða 

% 
Framhaldsgráða 

% 

Persónutengd kulnun  34,0 39,3 47,0 

Starfstengd kulnun 23,6 31,7 32,1 

Kulnun tengd börnum 11,1 13,0 18,7 

Kulnun tengd foreldrum 5,5 10,8 9,8 
Kulnun tengd 
samstarfsfólki 17,7 22,7 27,2 
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Hér fyrir neðan er hver þáttur kulnunar eftir menntun úr töflu 10 birtur á 

myndrænu formi í súluriti til að undirstrika að niðurstöðurnar sýna að 

kulnun eykst almennt með aukinni menntun.  

 

4.4 Starfstengdar breytur 

4.4.1 Starfsheiti 

Athugað var með dreifigreiningu hvort munur er á meðaltölum eftir 

starfsheiti og þáttum kulnunar. 

Tafla 11: Meðaltal og staðalfrávik á þáttum kulnunar eftir starfsheiti 

Staða 
Persónutengd 

kulnun  
Starfstengd 

kulnun 

Kulnun 
tengd 

börnum 

Kulnun 
tengd 

foreldrum 
Kulnun tengd 
samstarfsfólki 

Leikskólakennari 10,5 (4,6) 11,1 (5,4) 6,8 (4,5) 4,8 (4,2) 6,5 (5,4) 

Deildarstjóri 9,8 (4,9) 10,9 (5,6) 5,8 (4,2) 5,2 (4,3) 6,8 (5,7) 

Sérkennslustjóri 9,4 (4,9) 9,7 (5,4) 5,7 (4,8) 6,1 (4,1) 6,7 (4,7) 

Niðurstöður dreifigreiningar með Bonferroni eftirágreiningu sýndu að 

aðeins var marktækur munur á meðaltali kulnunar tengdri börnum eftir 

starfsheiti F(2, 79) = 4,56, p = 0,011, þar sem munurinn lá milli 
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leikskólakennara og deildarstjóra (p = 0,011) en ekki milli 

sérkennslustjóranna og hinna hópanna. 

Tafla 11 sýnir kulnun eftir starfsheiti. Leikskólakennarar skera sig úr með 

mikla kulnun í persónu- og starfstengdri kulnun miðað við deildarstjóra og 

sérkennslustjóra. Einnig er áhugavert að sjá að sérkennslustjórar eru með 

hæstu kulnun tengda bæði foreldrum og börnum. Sérkennslustjórar vinna 

mjög náið með foreldrum og börnum og eðli málsins samkvæmt þurfa að 

taka á viðkvæmum og erfiðum málum sem gæti verið skýringin á þessum 

hlutföllum. Aftur á móti sýna deildarstjórar minnstu kulnunina tengda 

börnum sem gæti endurspeglað að þeirra starfsvettvangur er að hluta til 

stjórnun og starfsmannaumsjón. 

Tafla 12: Hlutfall þátttakenda eftir starfsheiti sem sýna merki um kulnun eftir 
ólíkum þáttum CBI 

  
Leikskólakennari 

% 
Deildarstjóri 

% 
Sérkennslustjóri 

% 

Persónutengd kulnun  45,7 37,8 37,5 

Starfstengd kulnun 34,1 30,8 22,2 

Kulnun tengd börnum 18,3 11,1 18,5 

Kulnun tengd foreldrum 9,0 9,6 12,3 
Kulnun tengd 
samstarfsfólki 24,0 22,8 15,4 

4.4.2 Fagmenntað samstarfsfólk 

Spurt var hvort aðrir fagmenn starfi á sömu deild („Starfa aðrir fagmenn en 

þú á þinni deild? Ef leikskólinn er ekki deildaskiptur þá svarar þú fyrir 

leikskólann í heild“). Af þeim sem svöruðu spurningunni voru 619 (77%) sem 

svöruðu játandi og 183 (22,8%) sem svöruðu neitandi en 2 (0,2%) voru 

óvissir. Í ljós kom munur á meðalskori á kulnun tengdri foreldrum þar sem 

að þeir sem starfa með öðru fagfólki sýna að meðaltali minni kulnun tengda 

foreldrum (M = 4,89, SF = 4,17) en þeir sem ekki starfa með öðru fagfólki (M 

= 5,61, SF = 4,39), t(779)= -1,98, p = 0,048). Einnig er munur á kulnun 

tengdri samstarfsfólki eftir því hvort aðrir fagmenn vinna á sömu deild þar 

sem að þeir sem starfa með öðru fagfólki sýna að meðaltali minni kulnun 

tengda foreldrum (M = 6,40, SF = 5,46) en þeir sem ekki starfa með öðru 

fagfólki (M = 7,76, SF = 5,65), t(784)= -2,90, p =0,004). Ekki reyndist vera 

munur á meðalskori persónutengdrar kulnunar, starfstengdrar kulnunar eða 

kulnunar tengdri börnum eftir því hvort annað fagfólk starfaði á deildinni.  
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4.4.3 Starfsmannavelta og mat á leikskólastjóra 

Þegar leikskólakennarar voru beðnir að meta leikskólastjóra eftir 

eiginleikum hans á fimm punkta kvarða (mjög sammála, frekar sammála, 

hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála, mjög ósammála) kom í ljós 

að flestir telja leikskólastjórann sem þeir starfa hjá áreiðanlegan (M = 1,93 

SF = 0,99), þolinmóðan (M = 2,07 SF = 1,06), stuðningsríkan (M = 1,99 SF = 

1,07), opinn (M = 2,02 SF=1,08), hjálpsaman (M =1,94 SF=1,04), 

ábyrgðarfullan (M = 1,87 SF = 1,01) og sanngjarnan (M = 2,10 SF = 1,05). Til 

þess að meta fylgni milli mats á leikskólastjóra og kulnunarþátta voru skor 

fyrir ofangreinda eiginleika lögð saman í eina breytu sem hér eftir verður 

vísað til sem mats á leikskólastjóra. 

Fylgni er milli mats á leikskólastjóra og persónutengdrar kulnunar (r = 

0,26, p < 0,001), starfstengdrar kulnunar (r = 0,26, p = 0,001), kulnunar 

tengdri börnum (r = 0,13, p = 0,001), kulnunar tengdri foreldrum (r = 0,09, p 

= 0,004) og kulnunar tengdri samstarfsfólki (r = 0,34, p < 0,001). Lægra mat 

á leikskólastjóra þýðir að meiri kulnunar gætir. 

Tengsl eru milli þess hvort leikskólakennurum finnst vera mikil 

starfsmannavelta í leikskólanum og persónutengdrar kulnunar (r = -0,25, p = 

0,001), starfstengdrar kulnunar (r = -0,26, p < 0,001), kulnunar tengdri 

börnum (r = -0,13, p < 0,001), kulnunar tengdri foreldrum (r = -0,14, p < 

0,001) og kulnunar tengdri samstarfsfólki (r = -0,36, p < 0,001). Því meiri 

sem leikskólakennurum finnst starfsmannaveltan vera þeim mun meiri 

kulnunar gætir meðal þeirra.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu vera samræmi milli launa og 

vinnuálags. Í töflu 14 má sjá að langflestir (tæplega 90%) töldu ekki vera 

samræmi milli launa og vinnuálags.  

Tafla 13: Mat þátttakenda á samræmi launa og vinnuálags 

  Fjöldi Hlutfall 

Mjög litlu samræmi 401 51,7 

Frekar litlu samræmi 289 37,3 

Hvorki í samræmi né ósamræmi 67 8,7 

Frekar miklu samræmi 11 1,4 

Mjög miklu samræmi 7 0,9 

Samtals 775 100 
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4.5 Samantekt niðurstaðna 

Í þessum kafla verða teknar saman helstu niðurstöður í stuttu máli. Kulnun 

mælist hjá um og yfir þriðjungi þátttakenda rannsóknarinnar. Mesta 

kulnunin kemur fram í persónutengdri og starfstengdri kulnun. Meðaltöl 

kulnunar eru almennt svipuð og í rannsókn Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur og 

PUMA rannsókninni. Aldur þátttakenda virðist hafa áhrif og mælist kulnun 

meiri hjá yngri þátttakendum en þeim eldri. Einnig mælist kulnun meiri hjá 

þeim sem hafa hærri menntunarstig. Þegar horft er til stöðu þátttakenda 

kemur í ljós að leikskólakennarar sýna meiri persónutengda og starfstengda 

kulnun heldur en deildarstjórar og sérkennslustjórar. Þeir sem starfa með 

aðra fagmenntaða sér við hlið virðast síður upplifa kulnun en þeir sem eru 

eini fagmenntaði einstaklingurinn á deild. Þegar þátttakendur voru spurðir 

hvort starfsmannavelta og mat á leikskólastjóra hefðu áhrif á kulnun kom í 

ljós að flestir töldu svo vera, þ.e. ef þátttakendur upplifðu litla 

starfsmannaveltu og höfðu jákvætt mat á leikskólastjóra kom fram minni 

kulnun.  
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5 Umræða 

Höfundur er starfandi deildarstjóri í leikskóla og hefur því bæði faglegan og 

persónulegan áhuga á því að starf leikskólanna verði sem árangursríkast. 

Tilgangur rannsóknarinnar er eins og áður hefur verið lýst að kanna tíðni 

kulnunar meðal leikskólakennara á Íslandi og reyna að finna hvaða þættir 

tengjast henni og efla þannig þekkingu á málaflokknum sem gæti orðið til 

að bæta starfsumhverfi leikskólakennara og jafnvel leiða til enn öflugra 

starfs í leikskólum.  

Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hver er tíðni 

kulnunar meðal leikskólakennara á Íslandi, er tíðni breytileg eftir aldri og 

menntun leikskólakennara og hefur skortur á fagfólki og mat á yfirmanni 

áhrif á tíðni kulnunar hjá leikskólakennurum. 

Niðurstöðurnar eru afgerandi en um og yfir þriðjungur leikskólakennara 

sýnir persónutengda og starfstengda kulnun, sjá töflu 6. Þessar niðurstöður 

eru svipaðar og í rannsókn Rudow (1999) sem sýndi að 30% kennara í 

Evrópu hefðu einkenni kulnunar. Til upprifjunar þá eru afleiðingar kulnunar 

mjög gjarnan þær að einstaklingur verður ófær um að uppfylla allar kröfur 

starfsins (Kanwar o.fl., 2009). Því má álykta að þegar þriðjungur 

starfsmanna á vinnustað upplifir sig ófæran um að sinna starfi sínu svo vel 

fari sé það verðugt verkefni að skoða nánar þau áhrif sem þetta hafi á 

leikskólakennarana, starfsumhverfi þeirra og einnig rekstur leikskólanna. 

Sem dæmi má nefna að samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var af Önnu 

R. Árnadóttur, Ernu Rós Ingvarsdóttur, Grétu Björk Halldórsdóttur, Höllu 

Steingrímsdóttur og Hrafnhildi G. Sigurðardóttur (2014) kom fram að forföll 

höfðu aukist í leikskólum Akureyrar um tæp 26% á fjögurra ára tímabili frá 

2010-2013. Ef rýnt er í ástæður sem gefnar voru upp má leiða líkum að því 

að kulnun komi þar við sögu.  

Niðurstöður úr foreldrakönnun sýna hins vegar aðra og jákvæða hlið sem 

í raun má líta á sem ákveðna ráðgátu því þetta háa hlutfall kulnunar virðist 

ekki leiða til slæmrar þjónustu þar sem foreldrakannanir sveitarfélaga sýna 

að jafnaði mikla ánægju með starfsemi leikskólanna (Gerður 

Guðmundsdóttir, 2013). Sömu niðurstöður má finna í rannsókn Örnu H. 

Jónsdóttur (2012) en þar kom fram að foreldrar voru ánægðir með starf 

leikskólanna fyrir hönd barna sinna og töldu að börnunum liði vel, öðluðust 
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félagslega færni og kynntust fjölbreyttum viðfangsefnum. Maslach og 

Jackson (1981) ráða hugsanlega gátuna en þau telja að þættir kulnunar 

komi gjarnan í ákveðinni röð, fyrst tilfinningaþrot, síðan hlutgerving en 

báðir þessir þættir tengjast persónutengdri kulnun og þriðji þátturinn sé 

minnkandi starfsárangur. Samkvæmt þessu má leiða líkum að því að þetta 

háa hlutfall kulnunar muni hafa áhrif á gæði starfsins á einn eða annan hátt 

þegar til lengdar lætur ef ekkert er að gert.  

Þegar meðaltöl fyrir þætti kulnunar í þessari rannsókn eru borin saman 
við niðurstöður úr könnun Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur (2014) um 
leikskóla- og grunnskólastjóra og niðurstöður úr PUMA rannsókninni um 
kennara kemur í ljós að meðaltöl fyrir leikskólakennarana eru hærri í fjórum 
þáttum kulnunar af fimm (persónutengdri kulnun, starfstengdri kulnun, 
kulnun tengdri börnum og kulnun tengdri foreldrum). Mögulega má álykta 
að starf eða starfsumhverfi leikskólakennara sé á einhvern hátt erfiðara eða 
í það minnsta ólíkt í einhverjum grundvallaratriðum starfsumhverfi kennara 
á eldri skólastigum. Velta má upp spurningu eins og hvort kyn hafi áhrif, en 
á leikskólum vinna nánast eingöngu konur eins og kemur fram í inngangi og 
kaflanum um starfsumhverfi leikskólakennara. Arna H. Jónsdóttir (2009) 
varpar fram þeirri spurningu hvort ekki sé ástæða til að þróa 
forystustjórnun innan leikskóla sem tekur mið af sérstöðu hans og tel ég að 
niðurstöður þessarar rannsóknar geti stutt slíka hugmynd.  

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöðurnar eftir aldri og menntun 

annars vegar og starfstengdum breytum hins vegar.  

 

5.1 Aldur og menntun 

Niðurstöðurnar sýna marktækan mun eftir aldri og menntun. Mikla athygli 

vekur að tæplega helmingur leikskólakennara (47%) með 

framhaldsmenntun sýnir persónutengda kulnun. Hlutfallið er einnig hátt hjá 

leikskólakennurum með Bachelor-gráðu (39,3%) og sama máli gegnir um 

leikskólakennara með próf frá Fósturskóla Íslands (34,0%). Þegar 

aldursbreytan er tekin með kemur í ljós að kulnun birtist frekar hjá yngri 

þátttakendum en þeim eldri. Hér má velta fyrir sér orsök og afleiðingu en 

rannsóknin sýnir ekki orsakasamhengi, þ.e. hvort til dæmis persónutengda 

kulnun megi rekja að öllu leyti til starfs viðkomandi eða hvort hún sé að 

einhverju leyti einnig tengd persónueinkennum og einka- og fjölskyldulífi 

samanber Goelman og Guo (1998). Velta má fyrir sér hvort þetta háa 

hlutfall persónutengdrar kulnunar sé að einhverju leyti tilkomið vegna þess 

hversu einsleitur hópurinn er hvað varðar kyn. Er hugsanlegt að 
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persónutengd kulnun sé almennt mikil hjá vel menntuðum ungum konum í 

íslensku samfélagi í dag? 

Sama mynstur kemur fram hvað varðar starfstengda kulnun. Starfstengd 

kulnun mælist mest hjá þeim sem hafa mestu menntunina og tilheyra 

yngsta aldurshópnum, 20-39 ára. Eins og kom fram í kafla 2 þá ber 

rannsóknum ekki saman um á hvaða aldri kulnun kemur helst fram (Farber, 

1998; Friedman, 1991; Graham, 1999; Maslach, 2001; Snorri Ingimarsson, 

2000). Velta má vöngum yfir því hvers vegna yngsti hópurinn mælist með 

mestu starfstengdu kulnunina í þessari rannsókn. Maslach, Schaufeli og 

Leiter (2001) telja að meiri hætta sé á að einstaklingur upplifi kulnun 

snemma á starfsferlinum vegna mikilla væntinga sem samrýmast ekki 

starfinu sjálfu. Atriði sem rannsaka mætti nánar í þessu samhengi er t.d. 

hvort meira jafnvægi þurfi að vera á milli verklegs náms og hinnar fræðilegu 

þekkingar sem er í samræmi við markmið sem koma fram í ritinu 

Framtíðarsýn leikskólanna sem unnið var af Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga og Capacent (2015) þ.e að uppbygging greina í kennaranámi 

þurfi að taka skýrari mið af leikskólanum.  

Kulnun tengd börnum og foreldrum mælist mun minni en persónutengd 

og starfstengd kulnun sem eru mjög jákvæðar niðurstöður fyrir íslenskt 

samfélag en megináhersla starfs leikskóla snýst auðvitað um börnin og 

foreldra þeirra. Hafa skal þó í huga niðurstöður Maslach og Jackson (1982) 

um ferli kulnunarþátta en þeir töldu að minnkandi starfsárangur sem 

afleiðing af kulnun kæmi síðast í ljós. 

 

5.2 Starfstengdar breytur 

Starfstengdar breytur í rannsókninni eru staða, faglært samstarfsfólk, 

starfsmannavelta, mat á leikskólastjóra og laun. Almennt má segja að fátt 

komi á óvart hvað varðar niðurstöður um starfstengdar breytur. Mikil 

starfsmannavelta eykur líkur á kulnun og einnig neikvætt mat á 

leikskólastjóra og skortur á faglærðu samstarfsfólki sem er í samræmi við 

Farber (1984), Taylor og fleiri (2005), Wiley (2000) og Heathfield (2009). 

Einnig kemur fram í umfjöllun Örnu H. Jónsdóttur (2005) um fagmennsku 

leikskólakennara að deildarstjórar telji erfitt að vera eini fagmaðurinn á 

deildinni. Ástæðan sé sú að nálægðin við starfsfólkið er mikil og oft leiðast 

þeir út í það að verða meðvirkir og fara að tipla á tánum í kringum 

starfsfólkið og velja að gera hlutina frekar sjálfir í stað þess að nýta 

mannauðinn. Eins og kom fram í þessari rannsókn þá er líklegra að kennarar 

upplifi kulnun ef þeir hafa ekki stuðning annars fagmenntaðs einstaklings.  
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Þetta undirstrikar þau almennu sannindi að gæði stjórnunar og jákvæður 

starfsandi séu mikilvægir þættir til að sporna gegn kulnun og að æskilegt sé 

að stjórnendur leikskóla hafi góða þekkingu á ferlinu svo þeir geti gripið inn 

í til að vinna gegn kulnun starfsmanna. Arna H. Jónsdóttir (2001) hefur 

framkvæmt rannsóknir á stjórnunarháttum leikskólastjóra sem leiddu í ljós 

mikilvægi góðra tjáskipta á vinnustaðnum til að stuðla að starfsánægju. 

Starfsfólkið gerði einnig þær kröfur til leikskólastjóra að hann væri „góð 

fyrirmynd“ í samskiptum, mismunaði ekki einstaklingum og sýndi þeim 

fullan trúnað. Starfsfólkinu kom einnig saman um það að leikskólastjóri 

þyrfti að vera sýnilegur og taka virkan þátt í daglegu starfi. Einnig kom fram 

að það sem veitti starfsfólki hvað mesta ánægju var að sjá árangur í starfinu 

með börnunum eða að ná persónulegum árangri. Það sem veitti starfsfólki 

staðfestingu á því að markmiðum þeirra hafi verið náð var að upplifa og sjá 

börnin þroskast og dafna en einnig að verða vitni að gleði þeirra og 

lífshamingju. Þetta er í samræmi við niðurstöður sem koma fram í þessari 

rannsókn þar sem nánast engin kulnun tengist börnunum.  

Nánast allir þátttakendur voru sammála um að launin væru ekki í 

samræmi við vinnuálag og því ekki hægt að greina kulnun út frá þessari 

breytu en samkvæmt Goelman og Guo (1998) eru léleg laun einn af 

áhrifaþáttum kulnunar.  
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6 Lokaorð 

Flestir geta verið sammála um mikilvægi þess starfs sem unnið er á 

leikskólum og telja sjálfsagt að gæði þjónustunnar sé óumdeild. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar á kulnun meðal leikskólakennara ættu að mati 

höfundar að hringja viðvörunarbjöllum vegna hins háa hlutfalls kulnunar 

sem mælist. Áhugavert væri að framkvæma ítarlegri rannsóknir þar sem til 

dæmis væri sérstaklega kannað hvaða leiðir væru hentugastar til að koma í 

veg fyrir kulnun en benda má á að Maslach og Leiter (1997) bættu við 

þáttum inn í MBI mælikvarðann sérstaklega til að öðlast skilning á því 

hvernig koma megi í veg fyrir kulnun. 

Vinnan við þessa rannsókn og ritgerðarsmíð hefur verið mjög lærdómsrík 

fyrir mig. Ég hef lært ákveðin vinnubrögð við vinnslu svo stórs verkefnis sem 

M.Ed. ritgerð er. Einnig hef ég fræðst mikið um kulnun sem er gagnlegur 

lærdómur fyrir mig í starfi mínu til framtíðar og á eftir að koma að notum í 

áframhaldandi starfi bæði sem deildarstjóri, aðstoðarleikskólastjóri og 

vonandi einn góðan veðurdag sem leikskólastjóri. Það er von mín að þessi 

vinna nýtist öðrum til góðra verka í framtíðinni. 
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Viðauki  

Persónutengd kulnun mælir að hve miklu leyti einstaklingar upplifa 

líkamlega og andlega þreytu og örmögnun. Mælikvarðinn er óháður 

atvinnu.  

 

Notast verður við kvarðann: alltaf, oft, stundum, sjaldan og aldrei/næstum 

aldrei í þessum hluta spurningalistans.  

 

Hversu oft finnur þú fyrir þreytu?   

Hversu oft ert þú líkamlega örmagna?  

Hversu oft ert þú tilfinningalega örmagna?  

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

Hversu oft ert þú að niðurlotum komin(n)?  

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.  

Í þessum hluta spurningalistans verður notast við alltaf, oft, stundum, 

sjaldan og aldrei/næstum aldrei við spurningar merktar A. 

Við spurningar merktar B verður notast við kvarðann: mjög miklu leyti, að 

miklu leyti, að einhverju leyti, að litlu leyti og að mjög litlu leyti 

 
Er starf þitt tilfinningalega þreytandi? B 

Finnst þér þú vera brunnin út í starfi? B 

Gerir starfið þig ergilega(n)? B 
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Finnst þér þú vera úrvinda í lok vinnudags? A  

Ert þú þreytt(ur) að morgni dags við tilhugsunina um enn einn vinnudag? A 

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

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

 

Kulnun tengda skjólstæðingum mælir til dæmis upplifaða andlega og 

líkamlega þreytu og örmögnun gagnvart nemendum, foreldrum eða 

starfsfólki.  

Í þessum hluta spurningalistans verður notast við alltaf, oft, stundum, 

sjaldan og aldrei/næstum aldrei við spurningar merktar A. 

Við spurningar merktar B verður notast við kvarðann: að mjög miklu leyti, 

að miklu leyti, að einhverju leyti, að litlu leyti og að mjög litlu leyti 

 

Leikskólabörn 

Finnst þér erfitt að vinna með leikskólabörnum? B 

Verður þú ergileg(ur) af því að vinna með leikskólabörnum? B 

Finnst þér samstarfið við leikskólabörnin draga úr þér orku? B 

Finnst þér þú gefa meira en þú færð til baka í samstarfi við leikskólabörnin? 

B 

Ertu þreytt(ur) á því að vinna með leikskólabörnum? A 

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

leikskólabörnum? A 

 

Foreldrar 

Finnst þér erfitt að vinna með foreldrum? B 

Verður þú ergileg(ur) af því að vinna með foreldrum? B 
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Finnst þér samstarfið við foreldra draga úr þér orku? B 

Finnst þér þú gefa meira en þú færð til baka í samstarfi við foreldra? B 

Ertu þreytt(ur) á því að vinna með foreldrum? A 

Ertu stundum í vafa um hversu lengi þú endist til að vinna með foreldrum? 

A 

 

Samstarfsfólk 

Finnst þér erfitt að vinna með samstarfsfólki? B 

Verður þú ergileg(ur) af því að vinna með samstarfsfólki? B 

Finnst þér samstarfið við starfsfólkið draga úr þér orku? B 

Finnst þér þú gefa meira en þú færð tilbaka í samstarfi við starfsfólkið? B 

Ertu þreytt(ur) á því að vinna með samstarfsfólki? A 

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

samstarfsfólki? A 
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Viðauki 

Ágæti leikskólakennari  

 

Ég heiti Halla Ösp Hallsdóttir og er að vinna að lokaverkefni mínu í 

meistaranámi í stjórnun menntastofnana við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

minn er dr. Amalía Björnsdóttir. Tilgangur þessarar rannsóknar er að afla 

upplýsinga um tíðni kulnunar meðal leikskólakennara á Íslandi og hvaða 

þættir tengjast henni.  

Hér á eftir er spurningalisti sem er tvískiptur, í fyrsta hluta hans er spurt 

um einkenni kulnunar og þar á eftir er spurt um bakgrunn þinn og 

starfsaðstæður og verða þær upplýsingar notaðar til að kanna hvaða þættir 

tengjast kulnun.  

Þátttaka þín skiptir miklu máli því betri sem þátttakan verður því 

áreiðanlegri verða niðurstöður. Þátttaka er frjáls og þér er að heimilt að 

hætta þátttöku hvenær sem er eða sleppa að svara einstökum spurningum.  

Ég vona að þú sjáir þér fært að taka þátt og svarir eftir bestu 

sannfæringu. Svör verða ekki rakin til einstaklinga og farið verður að settum 

reglum varðandi gagnaöflun og úrvinnslu. Ef einhverjar spurninga vakna er 

velkomið að hafa samband með því að senda póst á neðangreint netfang og 

ef þú vilt koma einhverju á framfæri við rannsakanda gefst þér kostur á að 

skrifa skilaboð aftast í könnuninni. 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna,  
Halla Ösp Hallsdóttir (hoh18@hi.is) 
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