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Útdráttur 

Kulnun og starfsþrot í starfi grunnskólakennara virðist vera sívaxandi vandamál á Íslandi 

sem og annars staðar. Í rannsókn þessari var skoðað hver staðan í þessum efnum er hjá 

kennurum grunnskóla í Reykjavík og var markmiðið með henni að sjá hvort þeir upplifðu 

kulnun í starfi eða ekki og hvaða þættir hefðu þar áhrif á, þá sérstaklega starfsumhverfi. 

Náms- og starfsráðgjafar og leiðbeinendur tóku einnig þátt í rannsókninni þar sem þeir 

tilheyra einnig Félagi grunnskólakennara. Rannsóknin var eins konar framhaldsrannsókn 

tveggja rannsókna um sama efni sem gerðar voru árin 1999 og 2005. Síðan þá virðist 

kulnun hafa aukist á meðal kennara. Kulnun mældist einnig á meðal náms- og 

starfsráðgjafa. Niðurstöðurnar voru nokkurn veginn í samræmi við aðrar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið um kulnun hjá kennurum. Þær benda til þess að taka þurfi þetta 

vandamál alvarlega og föstum tökum og koma í veg fyrir að fleiri kennarar láti af 

störfum eins og raunin er í samfélaginu nú á dögum. Margir þættir koma að 

kulnunarferli, svo sem starfsumhverfi, vinnuálag, heimilisaðstæður o.fl. Álag á 

kennurum mikið og margir kennarar virðast vera á barmi kulnunar og enn fleiri finna 

fyrir einkennum hennar læðast að sér. Ljóst er að hætta steðjar að starfsstéttinni og að 

gera þarf viðeigandi ráðstafanir til að sporna við þessum vanda eða koma í veg fyrir 

þetta ferli. Til þess þarf að auka vitneskju um kulnun og einkenni hennar svo hægt sé að 

grípa inn í um leið og hægt er. Kennarar þjóna mikilvægu hlutverki í samfélaginu og má 

það ekki við því að missa fleiri kennara úr greipum sér. 
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Abstract 

Burnout among elementary school teachers seems to be a growing problem in Iceland 

as well as other countries. This study examined the situation regarding this problem 

among primary school teachers in schools in the capital city of Iceland, Reykjavík. The 

aim was to see if they experience burnout at work or not and which factors contributed 

to it, especially their working environment. Career and guidance counselers and 

instructors also took part in the study as they are a part of The Primary School Teacher’s 

Association. The study was a continuation study of two similar studies made in 1999 and 

2005. Since then, burnout has increased among teachers. Burnout was also detected 

among career and guidance counselers. The results were similar to other researches on 

the same matter and suggest that this matter is to be taken seriously and that it’s 

neccessary to prevent further loss of teachers from the profession, as has been 

happening in the society. There are many factors that come in to count when burnout 

takes place, such as working environment, workload, home conditions and more. Work 

load among teachers is heavy and many teachers seem to be on the verge of burning 

out and even more feel it’s symptoms. It is clear that there is a threat that lingers over 

elementary school teachers and that appropriate measures have to be taken to serve as 

counteracting or all together preventative act against the process of burnout. In order 

to do so there needs to be more knowledge on the matter and its symptoms so there is 

a possibility to intervene as soon as possible to make an attempt to prevent the process 

of burnout. Teachers are a key factor in the society and it can’t afford to lose any more 

of them. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ETCS-eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf 

við Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. 

Rannsóknin byggir að hluta til á tveimur rannsóknum um svipað efni sem 

framkvæmdar voru árin 1999 og 2005. Þetta tiltekna efni var þarft að kanna, en kulnun í 

starfi grunnskólakennara hafði lítið verið skoðuð á Íslandi síðan þá. Einnig var stuðst við 

rannsókn frá árinu 2018 sem gerð var á kulnun hinna ýmsu starfsstétta og hvernig hún 

getur brotist fram hjá einstaklingum hvort sem þeir eru í starfi þar sem unnið er þétt 

með öðru fólki eða ekki. Því má segja að þetta sé samanburðarrannsókn. Tilgangur 

hennar var að athuga hvort kulnun kæmi fram hjá grunnskólakennurum í Reykjavík en 

niðurstöðurnar má nota til að halda áfram baráttu kennara fyrir viðunandi 

starfsaðstæðum, bættum kjörum sem og almennri vellíðan. 

Valið á rannsóknarefninu kom til vegna áhuga míns á kennarastéttinni sem og 

umræðu sem hefur átt sér stað úti í samfélaginu upp á síðkastið. Einstaklingar úr þessari 

tilteknu stétt virðast sérlega viðkvæmir fyrir kulnun og hefur kulnun löngum loðað við 

kennara. Þess vegna langaði mig til að rannsaka þetta mál betur. 

Ég vil þakka öllum þeim sem komu að rannsókninni og framkvæmd hennar, þar á 

meðal Ástu Snorradóttur meðleiðbeinanda mínum, fyrir fyrirtaks aðstoð og handleiðslu. 

Fyrst og fremst vil ég þó þakka leiðbeinanda mínum, Sif Einarsdóttur prófessor, fyrir 

frábæra leiðsögn, umsjón, einstaka þolinmæði og gott samstarf.  
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1 Inngangur 

Kulnun (e. burnout) er fyrirbæri sem mikilvægt er að tala um. Undanfarið hefur umræða 

um og áhyggjur af kulnun í starfi aukist hérlendis og víðar. Kulnun virðist vera algeng á 

meðal grunnskólakennara, en kennarar eru stór hluti þeirra sem leita aðstoðar til VIRK 

(VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 2018). Mikilvægt er að skoða hver staða þeirra mála 

er nú á dögum og athuga þetta efni nánar. Kennarar þjóna mikilvægu hlutverki í hverju 

samfélagi og móta þeir í starfi sínu komandi kynslóðir. Þess vegna skiptir miklu máli að 

þeir séu ánægðir í starfi sínu og haldist í því. Því miður er staðreyndin önnur og er ekki 

næg aðsókn í kennaranám (Skúli Helgason o.fl., 2017) og niðurstöður Helga Eiríks 

Eyjólfssonar (2017) benda til þess að grunnskólakennurum fari fækkandi í framtíðinni, 

nánar til tekið á næstu 15 til 20 árum. Hins vegar mun nemendum í grunnskólum fara 

fjölgandi á næstu árum en það gæti verið vegna fjölgunar erlendra nemenda í íslenskum 

grunnskólum (Hagstofa Íslands, 2018). Einnig er orðið meira um að kennarar starfi án 

tilskilinna réttinda, en árið 2017 voru 8,6% einstaklinga sem sinntu kennslu 

réttindalausir (Hagstofa Íslands, 2018). Því er full ástæða til þess að kanna ástand 

kennslumála á Íslandi betur og komast að því hvort mögulegar ástæður fyrir þessari 

þróun mála séu kulnun og hugsanlega óviðunandi starfsaðstæður kennara og fleiri 

þættir.  

Ástæða fyrir fækkun kennara gæti verið sú að kennarastarfið gefur ef til vill ekki af 

sér rétta eða nógu góða ímynd úti í samfélaginu til að freista fólks til að fara í 

kennaranám. Í sameiginlegri könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags 

grunnskólakennara (2012/3) töldu kennarar þessa ímynd ekki nógu góða úti í 

samfélaginu og fannst einnig að fjölmiðlar birtu ekki góða mynd af kennarastarfinu. 

Þetta gæti haft töluverð áhrif á aðsókn einstaklinga í þetta tiltekna starf. Einnig þyrfti 

margt að fara betur varðandi nýliðun innan kennarastéttarinnar, eins og t.d. meira og 

betra utanumhald fyrir nýliða en samkvæmt niðurstöðum meistaraverkefnis Maríu 

Steingrímsdóttur (2005) er þar mörgu ábótavant og virðast nýliðar ekki fá næga 

leiðsögn. Því er einnig mikilvægt að kanna starfsaðstæður þeirra nánar.  
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Íslenskir kennarar upplifa tilfinningaþrot og eru starfsaðstæður þeirra oft ekki nógu 

góðar (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007; Skúli Helgason o.fl., 

2017). Því er nauðsynlegt að skoða betur hvað gæti valdið því. Á milli áranna 1999 og 

2005 dró úr kulnun íslenskra grunnskólakennara og leiðbeinenda (Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007) en síðan þá hefur ekki borið mikið á því 

að kulnun hafi verið rannsökuð hér á landi meðal grunnskólakennara. Því er mikilvægt 

að athuga hvort hún hafi aukist eða jafnvel dregið úr henni, eða hvort hún standi í stað.  

Markmiðin með rannsókninni eru að komast að því hvort grunnskólakennurum í 

Reykjavík líði almennt vel í vinnunni eða hvort þeir finni fyrir kulnun í starfi sínu og séu 

ef til vill undir of miklu álagi. Ef svo reynist vera, þ.e. að þeir upplifi kulnun, er markmiðið 

að komast að því hvort og þá hvernig starfsumhverfi kennaranna hafi áhrif. Í næsta kafla 

verður farið yfir kenningar sem hafa verið settar fram um kulnun og hvað helstu 

fræðimenn hafa um þetta að segja. 

1.1 Kenningar um kulnun 

Mikið er rætt um hugtakið kulnun á nútíma vinnumarkaði. Það hefur verið notað á 

síðustu árum til að gefa til kynna ástand tilfinningalegrar sem og andlegrar örmögnunar 

eða tilfinningaþrots (e. emotional exhaustion) í starfi. Þetta á einkum við um vestræn 

samfélög (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis og Kaprinis, 2003). Í þessum kafla verður 

greint frá helstu þáttum kulnunar og hvað felst í því ferli en frá því að hugmyndir um 

kulnun komu fyrst fram á áttunda áratug síðustu aldar (Freudenberger, 1974; Schaufeli, 

Leiter og Maslach, 2009) hafa fræðimenn unnið að því að að skilgreina hana (Maslach, 

Schaufeli og Leiter, 2001). Herbert Freudenberger var fyrstur til að ræða um kulnun en 

hann, ásamt fleirum, taldi að þetta væri fyrirbæri sem tengdist líkamlegu niðurbroti 

ásamt því að upplifa hjálparleysi, vonleysi, áhugaleysi (e. detachment) og vonbrigði 

(Freudenberger, 1974; Gold and Roth, 1993). Hér á eftir verður greint frá helstu 

sjónarmiðum á skilgreiningum á kulnun og farið verður yfir það sem Freudenberger 

hafði að segja um ferlið. Þar á eftir verður greint frá kenningu Maslach, sem er annar 

brautryðjandi í kulnunarfræðum. Einnig verður sagt frá nýstárlegri kenningu um kulnun 

sem fer út í líffræðilegar hliðar ferlisins. 

Freudenberger, sem fylgdist mikið með fólki í umönnunarstörfum, taldi að það væri 

misjafnt eftir einstaklingum hvernig kulnun kæmi fram. Á meðal líkamlegra einkenna eru 
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mikil þreyta og örmögnun. Veikindi eins og kvef geta varað lengi og einstaklingur nær 

ekki að losa sig við það. Höfuðverkir eru algengir sem og svefnleysi. Kulnun kemur m.a. 

fram í hegðun einstaklings með þeim hætti að hann er fljótur til að ergjast og á erfitt 

með að halda tilfinningum sínum út af fyrir sig. Einstaklingnum finnst einnig allir vera á 

móti sér, líður illa og lítur hann út fyrir að vera langt niðri (Freudenberger, 1974). 

Christina Maslach er ein af leiðandi fræðimönnum þegar kemur að því að rannsaka 

kulnun. Þríþáttakenning hennar og skilgreining á kulnun kom til út frá áralangri 

rannsóknavinnu þar sem viðtöl voru tekin, kannanir og athuganir gerðar (e. field 

observations) á fólki sem vann náið með öðru fólki (Maslach, 1993). Meginuppistaða 

kenningarinnar eru þrjár eftirfarandi víddir; tilfinningaþrot (e. emotional exhaustion), 

hlutgerving (e. depersonalization) og dvínandi starfsárangur (e. reduced personal 

accomplishment) (Maslach, 1993). Þegar tilfinningaþrot á sér stað finnst einstaklingum 

þeir ekki hafa neitt til að gefa af sér. Hlutgerving lýsir sér þannig að viðhorf gagnvart 

skjólstæðingum, eins og t.d. nemendum, og tilfinningar til þeirra verða neikvæðar. Þetta 

er eins konar varnarháttur en með hlutgervingu fjarlægir aðili sig frá aðstæðum sem 

valda streitu. Dvínandi persónulegur árangur á við um tilhneigingu einstaklings til að 

meta sjálfan sig á neikvæðan hátt, sérstaklega í ljósi tengingar við starf sitt og 

skjólstæðinga. Hann verður þá ónægður með sjálfan sig og árangur sinn í vinnunni. Mest 

fer fyrir tilfinningaþroti í kulnun fólks (Maslach, Jackson og Leiter, 1986; Maslach, 1993; 

Maslach o.fl., 2001; Maslach og Leiter, 2016). 

Samkvæmt Maslach (1998) er kulnun í starfi, þ.e. þau einkenni sem hér var lýst, 

afleiðing langvarandi streitu og það sem veldur streitunni er að hennar mati fyrst og 

fremst tengt starfsumhverfi (Maslach, 1993; Maslach o.fl., 2001). Lengi vel hefur kulnun 

verið talin hætta sem getur fylgt störfum sem fást við mannleg samskipti, s.s. 

umönnunarstörfum, störfum í menntageiranum og heilbrigðisstéttum. Þetta eru störf 

sem snúast um samskipti við fólk sem verið er að aðstoða með einhverjum hætti, og er 

þörf á miklum, persónulegum sem og tilfinningalegum tengslum við skjólstæðingana. Þó 

svo að þessi tengsl geti haft jákvæðar hliðar geta þau líka verið streituvaldandi og þarfir 

skjólstæðinga oft á tíðum í fyrsta sæti, starfsmaður vinnur lengi í einu og hugsar ef til vill 

ekki nægilega vel um sjálfan sig (Maslach, 1998; Maslach o.fl., 1986). Vinna þessa fólks 

snýst oft um vandamál skjólstæðingsins, hvort sem þau eru sálræn, félagsleg eða 
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líkamleg, og er þetta fólk því oft reitt, finnur fyrir skömm, hræðslu eða örvæntingu. Oft 

eru lausnir sem fylgja vandamálunum hvorki augljósar né einfaldar, og getur ástandið 

oft orðið óljóst og valdið gremju. Viðvarandi þreytan, sem fylgir því að starfsfólkið 

vinnur stöðugt með fólki sem þessu, getur leitt til þess að einstaklingur sé búinn á því 

tilfinningalega séð (e. emotional draining) og það leitt til kulnunar. Alvarleiki mála 

skjólstæðinganna skiptir máli, en fylgni er milli hans og kulnunar (Maslach o.fl., 1986; 

Maslach o.fl., 2001). Þetta á oft á tíðum við um kennara, hjúkrunarfræðinga, lækna og 

félagsráðgjafa ásamt öðrum svipuðum starfsgreinum (Iacovides o.fl., 2003).  

MBI-spurningalistinn (Maslach Burnout Inventory), er mælitæki sem Maslach og 

Jackson (1981) komu fram með til þess að mæla kulnun, þ.e. tilfinningaþrot (e. 

emotional exhaustion), hlutgervingu (e. depersonalization) og starfsárangur (e. personal 

accomplishment). Þó svo að hann sé mjög algengur í notkun þegar kemur að því að 

mæla kulnun hefur hann verið gagnrýndur. Þar má nefna að höfundar CBI (The 

Copenhagen Burnout Inventory) sem er einnig spurningalisti sem mælir kulnun, 

(Kristensen, Borritz, Villadsen og Christensen, 2005) hafa gagnrýnt að listinn henti ekki 

einstaklingum sem vinna ekki náið með öðru fólki. Taka skal þó fram að síðan þá hefur 

komið út útgáfa af MBI sem kallast MBI-General Survey (MBI-GS) og er hún ætluð fólki í 

alls kyns störfum. Einnig má nefna að þátttakendur hafa kvartað undan sumum 

spurningum sem þeim hefur beinlínis þótt móðgandi og vakið hafa upp reiði meðal 

þeirra. Dæmi um þær spurningar eru þegar spurt er út í hlutgervingu, og hvort 

þátttakendur komi fram við skjólstæðinga sína sem hluti og hvort þeim sé sama um 

hvað gerist fyrir þá. Einnig kom upp sú gagnrýni að sumar spurningarnar þóttu of 

„bandarískar” í eðli sínu. Munur er á menningu milli landa og hefur verið efast um að 

MBI-listinn taki nógu mikið tillit til hugsanlegs menningarmuns á milli landa (Kristensen 

o.fl., 2005). 

Kenning Maslach er þó ekki sú eina sem hefur komið fram um kulnun í starfi. Sem 

dæmi má nefna kenninguna Grand Theory of Burnout. Í þessari nýlegu kenningu er tekið 

tillit til ónæmiskerfis og taugafræðilegra þátta kulnunar (Blankert, 2014). Samkvæmt 

henni er um að ræða þörf fyrir sanngirni, þ.e. að væntingum einstaklinga til starfs verði 

sinnt, sem og tilfinningum þeirra. Kulnunareinkenni koma að miklu leyti fram vegna þess 

að umhverfið sinnir ekki þörfum starfsmannsins. Það veldur gremju og einstaklingur 
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brotnar niður. Af þessu ferli stafar ógn og einstaklingur gerir sér annað hvort grein fyrir 

vandanum og tekur meðvitaða ákvörðun um að leysa hann eða þetta er ómeðvitað ferli. 

Þegar ekki gengur að leysa vandann verður tilfinningaþrot og einstaklingur gefst upp á 

því að reyna að bæta ástandið og kulnar. Líffræðilega ónæmiskerfið er virkjað, 

taugakerfið fer af stað og niðurstaðan verður þrot einstaklings. Ef einstaklingurinn gerir 

sér ekki grein fyrir þessu er það undirmeðvitundin sem leiðir til kulnunar (Blankert, 

2014). 

Kulnun er aðeins eitt margra hugtaka sem hafa verið notuð til að lýsa vanlíðan 

einstaklinga í starfi. Hugtakið streita (e. stress) hefur einnig verið notað í þessu 

samhengi, þ.e. langvarandi streita. Mikilvægt er að greina á milli kulnungar og streitu en 

kulnun er ekki það sama og starfsstreita, þreyta, fráhverfing (e. alienation) eða 

þunglyndi. Kulnun virðist koma fram vegna mikils tíma sem eytt er í eitthvað, sem og 

tilfinninga og samkenndar. Þrátt fyrir það uppsker einstaklingur ekki eins og hann sáir, 

ásamt því að vinna í starfsumhverfi sem er í senn streituvaldandi og krefst mikils af 

starfsmanni (Iacovides o.fl., 2003). Streita er utanaðkomandi þáttur eða kröfur sem 

herja á líkamlegt, félagslegt eða sálfrænt kerfi einstaklings og spáir þáttur 

tilfinningaþrots í kulnun betur fyrir um streitutengdar niðurstöður tengdar heilsu heldur 

en þáttur hlutgervingar og dvínandi persónulegur árangur. Streita kemur til vegna 

skynjunar einstaklings á aðstæðum sem eru ógnandi og kemur fram í tilfinningalegu og 

líkamlegu formi og getur hún verið bæði jákvæð og neikvæð. Hún getur varað í bæði 

langan og skamman tíma (Axel F. Sigurðsson, 2013; Gold og Roth, 1993; Lazarus, 1993; 

Maslach o.fl., 2001). Kulnun kemur hins vegar til vegna skynjunar einstaklings á 

væntingum eða þörfum sem ekki hefur verið sinnt. Það sem veldur þreytunni sem fylgir 

því að brenna út getur verið langvarandi áreynsla en að brenna út er stöðugt ferli sem 

tekur tíma að gerast (Bronsberg og Vestlund, 1989; Gold og Roth, 1993; Maslach, 1998). 

Samkvæmt Freudenberger (1974) er fólk sem brennur út einstaklingar sem gefa sig 

alla í vinnunni, vinna hörðum höndum og eru skuldbundnir henni. Það sama kom út úr 

niðurstöðum rannsóknar þeirra Chang, Chou, Liou og Tu (2016) en þar kom í ljós að 

starfsmenn sem voru með mjög mikla fullkomnunaráráttu voru líklegir til að upplifa 

kulnun í starfi. Ef fullkomnunaráráttan var hins vegar í hæfilegu magni var tenging við 

hegðun sem leiddi til nýjunga (e. innovative behaviour) í starfinu jákvæð. Líklegt þykir að 
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afleiðingar kulnunar geti reynst alvarlegar, bæði fyrir starfsmenn og skjólstæðinga þeirra 

(Maslach o.fl., 1986). 

Einstaklingar sem upplifa kulnun missa með tímanum getuna til að sinna vinnu sinni 

af ákafa sem leiðir til þess að þeir ná ekki að afkasta eins miklu og áður (Schaufeli o.fl., 

2009). Það sem fylgir kulnun í starfi eru m.a. fjarvera og fyrirætlanir um að láta af 

störfum. Þegar haldið er áfram störfum þrátt fyrir kulnun, verður hún til þess að 

skilvirkni starfskrafts verður minni í vinnunni. Einstaklingi líður ekki eins vel og 

skuldbinding hans við starfið dvínar (Maslach o.fl., 2001) en fyrst þegar grunur leikur á 

um að kulnunar gæti hjá starfsmanni er mikilvægt að stjórnendur þekki einkenni hennar 

og geti borið kennsl á þau til að hægt sé að takast á við vandamálið eins fljótt og hægt er 

(Ólafur Þór Ævarsson, 2018). Mikilvægt er að samfélagið taki þátt í því að uppræta 

kulnun en samkvæmt 3. gr. laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða (nr. 60/2012) á fólk rétt á starfsendurhæfingu ef það hefur 

lent í slysi eða veikst. Í starfsendurhæfingunni er einstaklingum, sem ekki búa yfir fullri 

getu til að sinna starfi sínu, veitt úrræði og ráðgjöf. Með þessum lögum er reynt að gera 

fólki kleift að vera úti á vinnumarkaðinum og taka þar virkan þátt. 

Til að bera ástand grunnskólakennara saman við aðrar starfsstéttir verður í næsta 

kafla farið yfir niðurstöður rannsókna úr hliðstæðum störfum, þar á meðal störfum 

framhaldsskólakennara og félagsráðgjafa. Þetta eru oft á tíðum kvennavinnustaðir og 

störf hjá hinu opinbera. Einnig verður komið inn á hvernig munur er á kulnun hjá 

kynjunum. 

1.1.1 Kulnun í umönnunarstörfum, kvennastéttum og opinberum störfum 

Samkvæmt Þórunni Sveinbjarnardóttur, formanni stjórnar VIRK, virðist kulnun vera 

algeng á kvennavinnustöðum en konur starfa mikið í heilbrigðis- og menntakerfinu. Í 

þeim störfum eiga þær í samskiptum við fólk alla daga og oft verður kulnun samhliða því 

(Maslach, 1998; VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 2018).  

Konur virðast vera viðkvæmari fyrir kulnun heldur en karlar og þá má velta því fyrir 

sér hvort þættir eins og heimilið, sem þær bera oft meiri ábyrgð á, spili þar hlutverk. 

Niðurstöður rannsóknar á kanadískum kennurum bentu til þess að karlkyns kennarar 

væru tvisvar sinnum líklegri til þess að taka sér tíma til þess að sinna sjálfum sér. Karlar 

greina einnig oft á tíðum starfið í sundur frá sjálfum sér á meðan konur eiga það til að 
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setja meiri tilfinningar og þess háttar orku í starfið (Davidsen, 2015). Aftur á móti má 

setja spurningarmerki við hvort það sé vegna þess að þeir hafi frekar tækifæri til þess 

frekar en konur.  

Þegar miklar kröfur eru gerðar til einstaklings verður erfitt fyrir hann að skipta niður 

athygli sinni sem þarf til að sinna ýmsum verkefnum, sem og orku sinni á skilvirkan hátt 

vegna annarra verkefna sem berja að dyrum og sinna þarf, eins og t.d. heimilinu. Þetta 

hefur neikvæð áhrif á frammistöðu þessara einstaklinga (Bakker, Demerouti og Verbeke, 

2004) og hafa kröfur frá starfi og heimili bæði bein og óbein áhrif á kulnun (Peeters, 

Montgomery, Bakker og Schaufeli, 2005). Þetta kemur heim og saman við niðurstöður 

úr rannsókn Travis, Lizano og Barak (2016) á kulnun félagsráðgjafa sem vinna að 

málefnum barna en átök á milli þess að sinna hlutverkum starfsins og heimilisins (e. 

work-home conflict) spáðu fyrir um tilfinningalega örmögnun. Samkvæmt rannsókn 

Dyrbye, Shanafelt, Balch, Satele, Sloan og Freischlag (2011) spilar baráttan milli starfs og 

heimilis stórt hlutverk í kulnun á meðal bandarískra skurðlækna og er algengara að 

kvenkyns skurðlæknar kulni í starfi. Meira var um að þeir upplifðu átök á milli vinnunnar 

og heimilislífsins. 

Ástand hjá framhaldsskólakennurum á Íslandi virðist ef til vill ekki vera eins alvarlegt 

og hjá grunnskólakennurum en í rannsókn Brynhildar Magnúsdóttur (2012) kom í ljós að 

þeim leið nokkuð vel í vinnunni og ekki var mikið um að þeir upplifðu kulnun. Svipaðar 

niðurstöður fengust í rannsókn þeirra Guðrúnar Ragnarsdóttur, Ásrúnar Matthíasdóttur 

og Jóns Friðriks Sigurðssonar (2010) sem rannsökuðu starfsánægju og starfsumhverfi 

framhaldsskólakennara. Þeir voru flestir ánægðir í vinnu sinni og fannst umhverfið og 

vinnuaðstæður yfirleitt góðar. Þó sagðist helmingur kennaranna finna fyrir miklu álagi 

tengdu starfinu og voru þar af leiðandi ekki eins ánægðir í vinnunni og hinir sem fundu 

ekki fyrir þessu álagi. Í meistaraverkefni sem gert var um starf grunn- og leikskólastjóra 

kom í ljós að 15% grunnskólastjóra upplifðu starfstengda kulnun og 28% 

leikskólastjóranna (Gerður Ólína Steinþórsdóttir, 2014). Kulnun virðist líka vera 

vandamál hjá félagsráðgjöfum, sem oft á tíðum eru konur, en í rannsókn sem gerð var á 

félagsráðgjöfum í Svíþjóð kom í ljós að þeir upplifðu kulnun í starfi og reyndust 2/3 

þeirra vera með hátt stig af streitu (Brinkborg, Michanek, Hesser og Berglund, 2011). Í 

rannsókn Unu Bjarkar Kristófersdóttur (2012) kom í ljós að 31% íslenskra félagsráðgjafa 
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upplifði kulnun í starfi sínu. Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að konur upplifðu 

frekar kulnun heldur en karlar.  

Grunnskólakennarar falla í flokk þeirra stétta sem vinna náið með öðru fólki, þ.e. 

nemendum og samstarfsfólki, og eiga í miklum samskiptum við það yfir daginn. Það 

starfsfólk á hættu á að þróa með sér kulnun eins og nefnt hefur verið hér að framan. Því 

kæmi ekki á óvart ef þeir upplifðu kulnun í starfi sínu. Þar sem eitt af markmiðum 

rannsóknarinnar er að komast að því hvort grunnskólakennarar í Reykjavík finni fyrir 

kulnun í starfi verður í næsta kafla farið yfir hvernig kennurum líður almennt og hvort 

þeir upplifa kulnun í starfi. 

1.2 Kulnun kennara 

Samkvæmt Vigdísi Jónsdóttur, framkvæmdastjóra VIRK, er kennarastéttin sú stétt sem 

leitar mest aðstoðar VIRK af öllum háskólastéttum (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 

2017). Meirihluti þeirra sem leita aðstoðar VIRK eru konur eða um 66% og algengast er 

að einstaklingar á aldrinum 35 til 44 ára leiti þangað (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 

2018). Helstu markmið og hlutverk VIRK eru að aðstoða einstaklinga sem hafa barist við 

veikindi eða slasast með því að veita þeim þjónustu við starfsendurhæfingu og koma 

þeim aftur út í atvinnulífið (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, e.d.). Niðurstöður 

meistaraverkefnis Óskar Auðunsdóttur (2017) gáfu til kynna að grunnskólakennarar 

væru undir miklu álagi og teldu starfið streituvaldandi. Ástæður fyrir því nefndu þeir 

nemendur sem erfitt væri að vinna með, nýja aðalnámskrá og bág launakjör. Samkvæmt 

niðurstöðum hafði 71% kennaranna íhugað að hætta að kenna síðustu þrjú árin. Þá 

mældist streita meiri hjá konum heldur en körlum.  

Nýliðar innan kennarastéttarinnar eiga til að koma inn fullir af ákafa og ástríðu en 

margir hætta vegna letjandi áhrifa eins og t.d. dvínandi starfsánægju og trúar á eigin 

getu og aukinnar kulnunar (Davidsen, 2015). Um það bil helmingur kennara hættir 

kennslu fyrstu fimm árin sem þeir eru í starfi (Pas, Bradshaw og Hershfeldt, 2012) og í 

rannsókn McCray (2017) nefndu kennarar að í byrjun starfsferils þurfa kennarar á 

stuðningi að halda frá stjórnendum og fullnægjandi þjálfun til þess að ná árangri í 

starfinu. Sumir kennaranna nefndu að skortur á þessum stuðningi hefði orðið til þess að 

þeir íhuguðu hvort þeir vildu halda áfram störfum (McCray, 2017). 

Anna Þóra Baldursdóttir (2002) gerði rannsókn á kulnun hjá grunnskólakennurum 
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og leiðbeinendum á Íslandi og studdist hún við þríþáttakenningu Maslach (1993) um 

kulnun. Samkvæmt niðurstöðum hennar fundu þátttakendur fyrir kulnun í starfi sínu, en 

til marks um það var að tilfinningaþrot mældist þó nokkuð hjá þeim. Hins vegar var lítið 

um að kennararnir hlutgerðu nemendur sína og fannst starfsárangur sinn yfirleitt 

nokkuð mikill. Niðurstöður leiddu m.a. í ljós að samband milli kulnunar þátttakenda og 

óskýrra hlutverka þátttakenda í starfi var sterkt. Það sama gilti ef vafi var á því hver færi 

með tiltekin hlutverk. Einnig voru foreldrasamskipti, sem tengdust meiri árangri barna 

sinna í skólanum, uppspretta kulnunar þátttakenda. Kennurum fannst mikilvægt að 

finna fyrir stuðningi frá foreldrum nemendanna, hvatningu og viðurkenningu frá 

stjórnanda skólans. Í rannsókninni kom einnig fram að mikið álag var á kennurum og um 

65% þeirra sem tóku þátt í könnuninni höfðu velt fyrir sér að láta af störfum. Aðal 

ástæður fyrir því voru kjör, álag í vinnunni og vöntun á virðingu fyrir kennarastarfinu úti í 

samfélaginu. Það var meira um að kulnunar gætti hjá þeim sem höfðu áformað að hætta 

kennslu heldur en hjá þeim sem höfðu einhvern tímann, en þó ekki oft, velt því fyrir sér. 

Allt í allt fannst kennurunum álagið í starfinu mikið og þeir sem sögðust vilja hætta 

vegna álags fundu fyrir meiri kulnun heldur en þeir sem vildu hætta vegna lélegra launa. 

Kennarar nefndu að aðal álagsþættirnir væru erfiðir nemendur, þ.e. hegðunarvandamál. 

Mesti hvatinn í starfinu var hins vegar áhugi, það að ná árangri og að þeim sjálfum liði 

vel í því (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002). 

Frá því að ofangreind rannsókn sem gerð var árið 1999 virðist sem mál sem varði 

kulnun grunnskólakennara hafi skánað fram að árinu 2005 þegar framhaldsrannsókn var 

gerð. Í rannsókn þeirra Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007), 

kom fram minni kulnun á meðal grunnskólakennara og leiðbeinenda. Sú rannsókn 

byggði einnig á þríþáttakenningu Maslach (1993). Minna var um tilfinningaþrot og 

hlutgervingu hjá kennurunum og þeim fannst þeir ná meiri árangri í starfi sínu. Ánægja í 

starfi hafði líka aukist en mældist hún meiri hjá kennurum og leiðbeinendum árið 2005 

en 1999. Þó kom í ljós að 72% kennaranna höfðu hugleitt að hætta kennslu, sem er þó 

nokkur aukning síðan fyrri rannsóknin var gerð. Ástæður fyrir því sögðu þeir vera m.a. 

lág laun, álag og skort á virðingu sem þeir upplifðu í sinn garð frá samfélaginu, en þetta 

voru meðal sömu ástæðna og kennarar nefndu nokkrum árum fyrr (Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2002). Þegar þeir voru spurðir út í hvað virkaði sem mesta álagið var það 

helst tímapressa og hegðunarvandamál nemenda. Einnig nefndu þeir að bekkirnir væru 
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of stórir og einstaklingsþarfir einstakra nemenda væru miklar (Anna Þóra Baldursdóttir 

og Valgerður Magnúsdóttir, 2007). Það eru ekki einungis íslenskir kennarar sem finna 

fyrir kulnun og streitu í starfi en í rannsókn á sænskum kennurum mældist mikil kulnun 

hjá 15% þeirra í a.m.k. tveimur af þremur eftirfarandi víddum; örmögnun, bölsýni, og 

lítilli trú á eigin getu (Arvidsson, Håkansson, Karlson, Björk og Persson, 2016). Í rannsókn 

þeirra Pyhältö, Pietarinen og Salmela-Aro (2011) sem gerð var í níu skólum í Finnlandi 

kom í ljós að starfsumhverfi spilaði inn í kulnun kennara og þeim fannst byrði fylgja 

langvarandi vandamálum varðandi samskipti við nemendur og foreldra þeirra og sjálft 

skólasamfélagið. 

Það hvernig kennurum sjálfum finnst þeir standa sig í starfi hefur líka áhrif á líðan 

þeirra. Trú á eigin getu (e. self-efficacy) getur haft margt að segja þegar kemur að líðan 

einstaklings en fylgni var á milli trúar á eigin getu sem og sjálfsöryggis og kulnunar í 

rannsókn þeirra Bayani, Bagheri og Bayani (2013) á írönskum kennurum. Eftir því sem 

trú á eigin getu var minni því meiri hætta var á kulnun. Þættirnir lágt sjálfsálit, lítil trú á 

eigin getu og það sem kennurunum fannst um skólaumhverfið, skýrðu 68% af kulnun 

þeirra. Í rannsókn þeirra Klassen og Chiu (2010) sem gerð var á kanadískum kennurum 

kom í ljós að konur voru viðkvæmari fyrir streitu tengdri starfinu og greindu frá meiri 

streitu inni í kennslustofunni. Streita sem kom til inni í kennslustofu hafði neikvæða 

fylgni við trú á eigin getu, en eftir því sem kennari upplifði meiri streitu þar því minni trú 

hafði hann á eigin getu. Einnig var fylgni á milli trúar á eigin getu og starfsánægju, en 

eftir því sem hún var meiri því ánægðari voru einstaklingar í starfinu. Kvenkyns kennarar 

höfðu ekki eins mikla trú á eigin getu hvað varðaði að sjá um bekkinn sinn (e. classroom 

management) og karlkyns samstarfsfélagar þeirra. Það sem kom einnig í ljós var að 

starfsreynsla kennaranna og trú á eigin getu tengdust. Trúin varð meiri eftir því hversu 

lengi kennarar höfðu starfað en þegar þeir höfðu starfað í 23 ár fór hún hins vegar 

dvínandi. Streita sem fylgdi starfinu varð til þess að að dró úr ánægju í starfinu (Klassen 

og Chiu, 2010). Í norskri rannsókn þeirra Skaalvik og Skaalvik (2010) sem gerð var á 

2.249 grunnskólakennurum kom í ljós að samband var á milli trúar kennaranna á eigin 

getu og kulnunar. Tilfinningaþrot fylgdist að því að vinna undir tímapressu og hafði það 

neikvæð áhrif á starfsánægju og hlutgerving fylgdist að samskiptum við foreldra. Eftir 

því sem samskipti kennaranna við foreldra voru betri því meiri trú höfði kennararnir á 

getu sinni. Samskiptin höfðu líka áhrif á trú þeirra á getu sinni við að gera áætlanir, 
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skipulag og ná vissum markmiðum innan starfsins. Ef kennararnir höfðu það á 

tilfinningunni að foreldrarnir treystu sér ekki og þegar foreldrarnir voru erfiðir í 

samskiptum og gagnrýndu kennarana, dró úr þessari trú (Skaalvik og Skaalvik, 2010).  

Lítil trú á eigin getu gæti verið birtingarmynd vegna upplifunar lítillar virðingar sem 

borin er fyrir kennurum, en í sameiginlegri könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Félags grunnskólakennara (2012/3) fannst kennurum eins og ímyndin úti í samfélaginu 

af starfinu mætti vera betri. 

Út frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna má sjá að það eru ekki aðeins íslenskir 

kennarar sem brenna út í starfi eða líður ekki nógu vel í því, heldur virðist þetta vera 

alþjóðlegt vandamál. Í næsta kafla verður rætt um hegðunarvandamál og hvernig þau 

geta haft áhrif á líðan kennara. Einnig verður rætt um skóla án aðgreiningar og hvernig 

mikið álag á kennara geti fylgt þeirri stefnu. 

1.2.1 Skóli án aðgreiningar og hegðunarvandi nemenda 

Ástæður langvarandi streitu, sem leiðir til kulnunar geta verið margar og ein þeirra sem 

kennarar hafa nefnt eru agavandamál og erfið hegðun nemenda en þau mál hafa lengi 

vel reynst vandamál fyrir kennara (Gold og Roth, 1993). Erfið hegðun nemenda hefur 

neikvæð áhrif á kennara og í rannsókn Snæfríðar Björgvinsdóttur og Önnu-Lindar 

Pétursdóttur (2014) töldu kennarar um 25% nemenda sinna hegða sér illa. Þá hafði 

helmingur kennaranna velt fyrir sér að láta af störfum vegna þessarar hegðunar og einn 

af hverjum þremur upplifði tilfinningaþrot. Þá hafa ýmsir opinberir aðilar sem koma að 

menntamálum bent á að mikið álag sé á kennurum. Allt frá því að sinna kennslu og 

ólíkum þörfum hvers og eins nemanda, yfir í það að sinna foreldrum barnanna sem og 

félagslegum vandamálum (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 

2012/3; Skúli Helgason o.fl., 2017). 

Þó svo að hegðun nemenda geti verið erfið og vandi fylgt þeim, hafa einstaklingar á 

Íslandi jöfn tækifæri til þess að mennta sig og hér ríkir stefnan um skóla án aðgreiningar. 

Í 17. gr. laga um grunnskóla (91/2008) segir m.a. eftirfarandi: „Nemendur eiga rétt á að 

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

til líkamlegs eða andlegs atgervis.“ Einnig segir í Aðalnámskrá (2011) að í grunnskóla séu 

réttindi allra nemenda þau að leggja stund á nám sem hentar hverjum og einum. Þá 

skulu tækifærin til þess vera þau sömu hvort sem um stúlkur eða drengi er að ræða, 
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fatlaða nemendur eða ekki, nemendur af íslenskum uppruna eða af erlendu bergi 

brotnu o.fl. Í stuttu máli má ekki gera upp á milli nemenda á Íslandi, eins og þykir 

sjálfsagt mál. 

Þó svo að íslenskir sérkennarar hafi verið afar jákvæðir gagnvart stefnunni um skóla 

án aðgreiningar, og þeir talið samstarfsmenn sína sama sinnis eins og kom fram í 

meistaraverkefni Rannveigar Klöru Matthíasdóttur (2012), þá virðist fylgja henni mikið 

og aukið álag á kennara. Ástæða er til að skoða þessi mál nánar en í skýrslu 

Evrópumiðstöðvar kemur fram að um 80% umsjónarkennara telja sig ekki nægilega 

undir það búna að fylgja eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar og finnst þeir ekki hafa 

fengið næga þjálfun í henni (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2017). Árný Elíasdóttir, Svava B. Sigurjónsdóttir, Sveinborg Hafliðadóttir og 

Arndís Vilhjálmsdóttir (2013) gerðu úttekt á fyrirkomulagi og framkvæmd 

sérfræðiþjónustu í sex íslenskum sveitarfélögum og í henni kom fram að kennarar 

virtust vera undir miklu álagi, m.a. vegna skorts á fjármagni til þess að framfylgja 

stefnunni um skóla án aðgreiningar með fullnægjandi hætti. Kennararnir sögðu meira 

álag fylgja stefnunni og að krafist væri meiri þekkingar af þeim. Þeir greindu m.a. frá því 

að skýrsluskrif væru tímafrek og að tími sem færi í fundi um mál tengd vissum 

nemendum væri á kostnað hinna nemendanna. Viðmót kennara og foreldra í minni 

sveitarfélögum var jákvæðara, en ástæða fyrir því að þetta gengur betur fyrir sig í þeim 

skólum gæti verið að þar eru minni bekkir og betri tækifæri á námi sem væri betur 

sniðið að einstaklingnum. Þetta gæti gert framkvæmd stefnunnar auðveldari (Árný 

Elíasdóttir o.fl, 2013). 

Margt bendir til þess að kennarar hafi ekki tíma til að sinna öllum ólíkum 

nemendum innan hvers bekkjar en í skýrslu starfshóps um nýliðun og bætt 

starfsumhverfi grunnskólakennara í Reykjavík kemur fram að kennurum finnst t.d. of 

mikill tími fara í greiningar á nemendum (Skúli Helgason o.fl., 2017). Í könnun Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara (2012/3) kom í ljós að meirihluta 

kennaranna fannst álag sem fylgdi starfinu hafa aukist síðustu fimm árin, eða um 77% 

þeirra. Helstu skýringarnar á því sögðu þeir vera hegðunarvanda, aukinn fjölda barna 

með sérþarfir og niðurskurð í skólunum. Þeir nefndu líka að minna væri um sérkennslu 

og að samskipti við heimili nemendanna hefðu færst í aukana. Þessi staða virðist ekki 

einungis vera á Íslandi en í Bandaríkjunum hefur það, að ætlast sé til þess að kennarar 
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mæti einstaklingsþörfum hvers og eins nemanda, m.a. orðið ástæða þess að skortur 

hefur orðið á kennurum (Maslach, Jackson og Leiter, 1997). 

Þó svo að fyrirheit stefnunnar um skóla án aðgreiningar séu góð gætu ofantalin 

atriði átt þátt í því að stuðla að kulnun í starfi grunnskólakennara. Henni virðist fylgja 

visst álag en útfæra þyrfti stefnuna betur. Í næsta kafla verður gerð grein fyrir mikilvægi 

starfsumhverfis og hvort að það hafi áhrif á kulnun. 

1.3 Kulnun kennara og starfsaðstæður 

Starfsumhverfi hefur áhrif á kulnun og er hún einstaklingsbundið ferli. Þegar of mikið er 

að gera á of skömmum tíma, þ.e. þegar gerðar eru of miklar starfskröfur til einstaklings, 

er hætt við kulnun (Maslach o.fl., 2001). Fylgni er á milli kulnunar í starfi og þess að 

sinna hlutverkum sem viðkomandi finnst óskýr. Það sama gildir þegar upplýsinga- eða 

leiðbeiningaskortur verður og ekki er hægt að sinna tilteknu starfi vel (Maslach o.fl., 

2001). Guðleif Birna Leifsdóttir og Kristbjörg Leifsdóttir starfsendurhæfingarráðgjafar, 

telja að með því að stýra skipulagi náms í grunnskólum að ofan, frá einstaklingum sem 

starfa ekki sjálfir innan skóla, er hætt við því að of mikið álag myndist en miklar kröfur 

geta verið gerðar til kennaranna, án þess þó að gera ráð fyrir auka mannskap með. Þetta 

getur valdið því að kennarar fái nóg og finni sér eitthvað annað að gera (VIRK 

Starfsendurhæfingarsjóður, 2018).  

Til þess að átta sig betur á því hvernig starfsaðstæður geta spilað inn í þegar kulnun 

er annars vegar má líta á líkanið The Job Demands-Resources Model of Burnout 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner og Schaufeli, 2001). Í líkaninu er starfsaðstæðum 

einstaklinga skipt niður í tvo hluta. Annars vegar eru það kröfur sem gerðar eru til fólks í 

starfi (e. job demands) og hins vegar úrræði sem fólk hefur í starfi sínu (e. job 

resources). Nokkrir þættir leiða annars vegar til örmögnunar (e. exhaustion) og hins 

vegar til aftengingar (e. disengagement). Þeir þættir sem snúa að örmögnun eru kröfur 

sem eru gerðar til einstaklinga í starfinu, þ.e. álag, að vinna undir tímapressu, samskipti 

við skjólstæðinga, umhverfi sem unnið er í og að vinna vaktavinnu. Þeir þættir sem snúa 

að því að aftengjast eru skortur á starfsúrræðum, þ.e. endurgjöf, verðlaun, það að hafa 

stjórn, þátttaka, vinnuöryggi og stuðningur frá stjórnanda. Samkvæmt líkaninu verður 

kulnun þegar starfskröfur sem gerðar eru til einstaklings eru miklar og úrræði ekki til 

staðar (Demerouti o.fl., 2001). Líkanið er bæði gagnlegt og mikilvægt að því leyti að 
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starfsumhverfi spilar stóran þátt í kulnun (Maslach, 1993). Það gerir það auðveldara að 

átta sig á starfsumhverfi sem getur verið flókið og hvaða þættir hafa þar áhrif. 

Í meistaraverkefni Þóreyjar Þormar (2018) var kulnun á meðal hinna ýmsu 

starfsstétta opinberra starfsmanna, líkt og grunnskólakennarar eru, rannsökuð í 

samstarfi við Bandalag háskólamanna (BHM). Þar var sambandið kannað á milli 

starfstengdrar upplifunar, þ.e. þegar miklar starfskröfur eru til starfsmanna, og þegar 

lítil starfsúrræði eru í boði. Einnig skoðaði hún örmögnun meðal starfsmanna. Hún 

kannaði hvort þessi örmögnun kæmi fram hjá starfsfólki sem vinnur mikið með öðru 

fólki eins og t.d. félagsráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum og sálfræðingum. Hún kannaði 

einnig hvort kulnun mældist á meðal fólks sem vinnur ekki mikið með öðru fólki eins og 

t.d. lögfræðingum, arkitektum og bókasafnsfræðingum, en eitt sinn var talið að kulnun 

ætti sér einungis stað hjá starfsstéttum sem sinntu öðru fólki (Maslach o.fl., 1997). 

Kulnun þessara ólíku stétta bar hún svo saman. Niðurstöðurnar voru eins og hún spáði 

fyrir um, að fólk upplifði kulnun hvort sem það vann mikið með fólki eða ekki. Þrátt fyrir 

svipaðar niðurstöður mældist aðeins meira starfsóöryggi hjá fólki sem vinnur ekki mikið 

með öðru fólki. Ekki kom fram marktækur munur á örmögnun meðal stéttanna. 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að miklar starfskröfur og lítil starfsúrræði eru jákvætt 

tengd örmögnun í báðum hópunum, þeim sem starfa mikið með fólki og ekki (Þórey 

Þormar, 2018). 

Helstu streituvaldar í starfi kennara eru stærð og samsetning bekkjarins sem kennt 

er, skortur á mannauð (e. human resources) og kröfur sem gerðar eru til tímasetninga. 

Til að draga úr streitunni leggja kennarar m.a. til samskipta við stjórnendur og að 

stjórnendur sýni þeim samkennd (e. compassion) og efli starfsfólkið, þ.e. kennarana 

(Johnston, 2012). Samkvæmt Jackson og Rothmann (2005) eru þættirnir starfskröfur, 

skortur á tækifærum til að vaxa og dafna í starfi ásamt skorti á því að hafa stjórn, besta 

forspá fyrir örmögnun á meðal kennara. Það að úrræði skorti í starf kennaranna, þar á 

meðal tækifæri til að vaxa, að finna fyrir starfsöryggi og stjórn, stuðlaði að því að 

kennarar voru svartsýnir. Örmögnunin stuðlaði að líkamlegri vanheilsu kennaranna en 

örmögnun, svartsýni og lítil trú á eigin faglegri getu stuðluðu að andlegri vanheilsu 

(Jackson og Rothmann, 2005). Á meðal ástæða fyrir óþægindum í vinnu sem finnskir 
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kennarar greindu frá voru samskipti við nemendur og foreldra og fannst þeim þau vera 

rót að því að þeir upplifðu bölsýni og fráhverfingu (e. alienation) (Pyhältö o.fl., 2011). 

Þó svo að kulnun sé algeng, ef marka má niðurstöður rannsóknanna sem kynntar 

hafa verið hér að framan, bendir margt til þess að hægt sé að koma í veg fyrir eða draga 

úr henni. Kennarar búa yfir leiðum til að þola ýmsar aðstæður í vinnunni og draga úr 

streitu og er ein þeirra hreyfing (Davidsen, 2015). Í rannsókn sem gerð var á 

framhaldsskólakennurum kom í ljós að jákvæður tilfinningalegur félagslegur stuðningur 

hafði þau áhrif að tilfinningaþrot og bölsýni minnkaði. Þegar tilfinningalegi félagslegi 

stuðningurinn varð aftur á móti neikvæður jókst tilfinningaþrot einstaklingsins og 

bölsýni hans en við jákvæða stuðninginn jókst trú á eigin getu (Kahn, Schneider, Jenkins-

Henkelman og Moyle, 2006). Einnig skiptir það kennara máli að fá stuðning frá 

stjórnendum skólans og að það sé gagnkvæmt traust þar á milli (Skaalvik og Skaalvik, 

2010). Hrós af hendi stjórnanda skólans, samstarfskennara og foreldra nemenda getur 

gefið byr undir báða vængi og virkað sem vörn gegn kulnun (Anna Þóra Baldursdóttir og 

Valgerður Magnúsdóttir, 2007). Þetta er í takt við það sem Freudenberger (1974) telur 

en samkvæmt honum kemur kulnun til af stórum hluta vegna þess að starfsmenn missa 

álit á stjórnendum sínum. Stjórnendur skóla geta haft mikil áhrif á starfsfólk, en 

stjórnendur sem láta starfsmenn sína skipta sig máli geta verið góð forvörn gegn kulnun 

(Ólafur Þór Ævarsson, 2018). 

Skýrsla starfshóps um nýliðun og bætt starfsumhverfi grunnskólakennara (Skúli 

Helgason o.fl., 2017) var gefin út nýlega vegna bágrar stöðu grunnskólakennara og of 

mikils álags sem þeir eru undir. Í henni er farið yfir ástand kennara á Íslandi og ýmislegt 

rætt og skrifað. Þar er bent á ýmsa vankanta í starfinu og tillögur lagðar fram um það 

sem betur mætti fara til þess að bót verði á stöðunni. Tillögur sem lagðar eru fram um 

hvað væri hægt að gera til að bæta stöðu grunnskólakennara eru ýmsar og má þ.á.m. 

nefna að kennarar fái aukinn stuðning eins og t.d. hegðunarráðgjafa, talmeinafræðinga 

og náms- og starfsráðgjafa. Önnur tillaga er að falla frá bindingu vinnutíma og heimila 

kennurum að ráða sínum tíma sjálfir ef ekki er þörf á viðveru á vinnustaðnum sjálfum. 

Annað dæmi um tillögu er að móttaka kennaranýliða verði skýr og greinileg. Einnig má 

nefna að krafa er gerð um endurbætur á húsakynnum og vinnuaðstöðu kennara. Eitt 

markmiðanna er að fækka verkefnum kennara til þess að draga úr álagi á þeim og að 
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sett verði greinilegri viðmið um samskipti við foreldra nemendanna (Skúli Helgason o.fl., 

2017). Þetta eru aðeins dæmi um þær hugmyndir sem settar hafa verið fram en á þessu 

má sjá að ýmsu er ábótavant í þessum málum. 

1.4  Rannsóknarspurningar 

Eins og fram hefur komið hér að framan virðist kulnun vera tiltölulega algengt fyrirbæri 

sem herjar á hinar ýmsu starfsstéttir og þar á meðal kennarastéttina. Kulnun getur haft í 

för með sér alvarlegar afleiðingar og er mikilvægt að kanna þetta fyrirbæri nánar. 

 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Finna grunnskólakennarar fyrir kulnun í starfi sínu?  

2. Hvernig meta grunnskólakennarar starfsaðstæður sínar? 

3. Eru tengsl á milli kulnunar og starfsumhverfisþátta? 
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2 Aðferð 

Til þess að komast að því hvort kulnunar gætti hjá grunnskólakennurum í Reykjavík var 

send út beiðni um þátttöku til allra grunnskólakennara í Reykjavík í samstarfi við Félag 

grunnskólakennara. Þar sem leiðbeinendur, sérkennarar og náms- og starfsráðgjafar 

tilheyra Félagi grunnskólakennara var könnunin líka send til þeirra. Spurt var um kulnun, 

örmögnun og starfsaðstæður, og voru notaðir spurningalistar sem hafa verið notaðir 

áður í rannsóknum á kulnun kennara og félagsmanna BHM. 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þeir sem eru skráðir félagsmenn í Félagi 

grunnskólakennara og starfa í grunnskólum í Reykjavíkurborg. Þar á meðal eru náms- og 

starfsráðgjafar, leiðbeinendur, sem og nokkrir verkefnastjórar. Kennararnir sinntu 

umsjónarkennslu, almennri kennslu, sérkennslu, list- og verkgreinum eða íþróttum.  

Grunnskólar Reykjavíkur eru 39 talsins og var könnunin send til alls 1340 

einstaklinga. Alls tóku 515 einstaklingar þátt í henni og var því svarhlutfallið um 38%. Þar 

af voru konur 85% (438) og karlar tæp 15% (75). Tveir einstaklingar kusu að taka ekki 

fram kyn sitt. Flestir kennarar eru kvenkyns og er þessi þátttaka í samræmi við þýðið, 

þ.e. hlutfall kvenna og karla í starfi grunnskólakennara á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2018). 

Flestir sem svöruðu könnuninni voru umsjónarkennarar (297) eða tæp 58% þátttakenda. 

Einungis einn leiðbeinandi svaraði könnuninni og 14 náms- og starfsráðgjafar eða tæp 

3%. Menntun þátttakenda var fjölbreytt og voru margir með fleiri en eina gráðu. 

Meirihluti þátttakenda var a.m.k. með B.Ed.-gráðu (tæp 59%). Einnig höfðu um 32% 

lokið meistaragráðu eða annars konar framhaldsmenntun. Starfsreynsla 

grunnskólakennaranna var allt frá því að vera kennarar nýbyrjaðir í kennslu yfir í að hafa 

kennt í 47 ár. Meðaltal starfsreynslu var 18 ár (sf 11 ár). Fjórðungur (129) þátttakenda 

sinnti kennslu á yngsta stigi, eða í 1. til 4. bekk. Tæp 19% (96) sáu um miðstigið, 5. til 7. 

bekk og rúm 23% (121) sinntu nemendum í 8. til 10. bekk. Um 31% (355) var með fleiri 

en eitt aldursbil og um 2% (10) sinntu öðrum störfum. Flestir þátttakendur (79%) sinntu 

fullu starfi og 2,5% umfram það. Nemendafjöldi skólanna var misjafn en algengast var 

að hann væri um 400 til 600 nemendur. Einnig var misjafnt hversu mörgum nemendum 

þátttakendur kenndu eða sinntu almennt en það fór eftir því við hvað viðkomandi 

starfaði. 
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2.2 Mælitæki 

Notast var við þrjá spurningalista við gerð rannsóknarinnar. Voru þeir valdir vegna þess 

að þeir höfðu verið notaðir í þremur sambærilegum rannsóknum á kennurum og öðrum 

opinberum starfsmönnum (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002; Anna Þóra Baldursdóttir og 

Valgerður Magnúsdóttir, 2007; Þórey Þormar, 2018) og því hægt að bera saman 

niðurstöðurnar við þær. Að auki mælir hver og einn spurningalisti kulnun og örmögnun 

með aðeins ólíkum hætti. Umræddir listar eru Maslach Burnout Inventory-Educators 

Survey (MBI-ES), The Job Demands-Resources Scale (JDRS) og The Karolinska Exhaustion 

Disorder Scale (KEDS). Í könnuninni var einnig spurt um bakgrunn þátttakenda líkt og 

gert var í fyrri rannsóknum Önnu Þóru Baldursdóttur (2002) og Önnu Þóru Baldursdóttur 

og Valgerðar Magnúsdóttur (2007) á kulnun kennara. 

2.2.1 Maslach Burnout Inventory – Educators Survey 

The Maslach Burnout Inventory, þekktur spurningalisti sem mælir kulnun, var í fyrstu 

hannaður fyrir þá einstaklinga sem vinna mikið með öðru fólki (e. human services) 

(Maslach og Jackson, 1981; Maslach o.fl., 1997). MBI-ES er útgáfa af Maslach Burnout 

Inventory sem er sérsniðin fyrir kennara og leiðbeinendur. Sú útgáfa, sem er sú sama 

sem Anna Þóra Baldursdóttir (2002) og Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir (2007) notuðu í rannsóknum sínum á kulnun grunnskólakennara kom út 

árið 1986. Hún er nánast eins og upprunalega útgáfan fyrir utan smávægis breytingar. 

Sem dæmi má nefna að orðinu „viðtakandi“ hefur verið skipt út fyrir orðið „nemandi“ 

(Maslach, Jackson og Schwab, 1986; Maslach o.fl., 1997). 

Í spurningalistanum eru 22 staðhæfingar um tilfinningar tengdar starfi kennara. 

Listinn skiptist niður í þrjá undirkvarða sem mæla örmögnun eða tilfinningaþrot (e. 

emotional exhaustion), hlutgervingu (e. depersonalization) og dvínandi starfsárangur (e. 

personal accomplisment). Þátttakendur voru beðnir um að gefa upp svör við 

staðhæfingum um líðan í starfi eins og t.d. „Mér finnst ég búin/n á því andlega í þessu 

starfi“ og „Ég er þreytt/ur þegar ég fer á fætur á morgnana og þarf að horfast í augu við 

enn einn vinnudaginn“. Viðkomandi svarar þá eftir því hversu oft honum finnst honum 

líða þannig. Hver spurning gefur stig frá 0, sem það þýðir aldrei, og upp í 6 sem þýðir að 

viðkomandi upplifir það sem spurt er út í á hverjum degi. Ef sá sem svarar hefur aldrei 

upplifað tilfinningarnar sem spurt er um skal merkja við 0. Ef viðkomandi hefur upplifað 
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slíka tilfinningu getur hann valið stig frá 1 upp í 6, en það fer eftir því hversu sterk 

tilfinningin er. Spurningarnar sem snúa að örmögnun eru níu talsins og geta niðurstöður 

innan þess undirþáttar verið á bilinu 0 til 54. Spurningar um hlutgervingu eru fimm og 

mögulegar niðurstöður geta verið á bilinu 0 til 30. Spurningar sem snúa að starfsárangri 

eru átta og geta niðurstöður verið á bilinu 0 til 48 (Maslach o.fl., 1986; Maslach o.fl., 

1997). 

2.2.2 The Karolinska Exhaustion Disorder Scale 

KEDS er stuttur sjálfsmatsspurningalisti (e. self-rating) þar sem þátttakendur svara því 

hvort þeir hafa upplifað ýmis konar einkenni síðastliðnar tvær vikur og metur hann 

einkenni þeirra sem eru með örmögnunarröskun (e. exhaustion disorder). Niðurstöður 

Besér o.fl. (2014) gefa til kynna að hann greini vel á milli annars vegar fólks sem upplifir 

þreytu sem telst eðlileg og hins vegar fólks sem er örmagnað. Hann auðkennir einnig 

starfsfólk sem á á hættu að þróa með sér örmögnunarröskun og hægt er að nota hann 

til þess að athuga hvort merki um kulnun gæti hjá fólki í starfi sínu (Besér o.fl., 2014). 

Örmögnunarröskun lýsir sér í ástandi örmögnunar, hugrænna vandamála, lélegra 

svefngæða og minna þols sem einstaklingur hefur fyrir meiri streitu en er hvorki það 

sama og kvíði né þunglyndi (Besér o.fl., 2014). 

KEDS inniheldur níu atriði á skalanum 0 til 6, þar sem hærra gildi merkir meiri og 

alvarlegri einkenni einstaklinga. 0 stendur fyrir að þátttakandi finnur ekki fyrir þeim 

einkennum sem spurt er út í. Talan 6 stendur fyrir að þátttakandi finnur greinilega og 

mikið fyrir einkennunum. Tölurnar 1 til 5 standa fyrir einkenni þar á milli. 

Greiningarviðmið fyrir örmögnunarröskun eru ef einstaklingur fær samanlögð 19 stig úr 

spurningunum. Upphaflega voru tíu atriði á listanum en að lokum var einu atriði, 

tilfinningaleg þátttaka (e. emotional engagement) sleppt og eftir stóðu níu eftirfarandi 

atriði: „Getan til þess að einbeita sér“, „Minni“, „Líkamlegt þol“, „Andlegt þol“, 

„Endurheimt/bati“, „Svefn“, „Skynfæri“, „Reynsla krafna“ og „Pirringur og reiði“. Dæmi 

um spurningar eru að spurt er um hversu mikilli einbeitingu einstaklingur þarf á að halda 

til að framkvæma ýmsar athafnir. Annað dæmi er að einstaklingur er beðinn um að lýsa 

getu sinni til að muna eftir ákveðnum atriðum eins og t.d. nöfnum eða dagsetningum 

(Besér o.fl., 2014). 
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2.2.3 The Job Demands-Resources Scale 

JDRS snýr að starfsaðstæðum, þ.e. kröfum sem eru gerðar til einstaklinga í 

starfsumhverfi þeirra sem og úrræðum sem eru í boði fyrir þá. Mikilvægt er að taka tillit 

til starfsaðstæðna þegar kulnun er annars vegar þar sem um samspil aðstæðna og 

einstaklings er að ræða þegar kulnunar verður vart. 

Listinn var þróaður með kennara og leiðbeinendur í huga. Hann var byggður á 

rannsóknum sem gerðar höfðu verið og á viðtölum við kennara í norðvestur-héraði 

(North-West Province) í Suður-Afríku. Einnig hefur hann verið notaður til að kanna 

starfsumhverfi annarra starfsstétta (Jackson og Rothmann, 2005; Rothmann, Mostert og 

Strydom, 2006). JDRS samanstendur af 42 atriðum og má m.a. finna spurningar um álag 

sem fylgir starfinu, tækifæri til þess að læra sem og sjálfstæði í starfinu, samband við 

yfirmann, launakjör og öryggi í starfi. Dæmi um spurningar eru „Vinnurðu undir 

tímapressu?“ og „Geturðu treyst á yfirmann þinn þegar þú lendir í erfiðleikum í starfi?“. 

Spurningarnar í listanum eru á fjögurra punkta kvarða, frá 1 til 4 þar sem 1 stendur fyrir 

aldrei og 4 fyrir alltaf. Spurningunum má skipta niður í fimm eftirfarandi undirþætti: „Of 

mikið álag“ (e. overload) (8 atriði), „Tækifæri til þess að vaxa og dafna“ (e. growth) (7 

atriði), „Stuðningur frá stofnuninni“ (e. organizational support) (18 atriði), 

„Starfsóöryggi“ (e. job insecurity) (3 atriði) og „Framfarir“ (e. advancement) (6 atriði). 

Spurningalistinn er áreiðanlegur og réttmætur en fylgni á milli hans og undirþáttanna er 

á bilinu 0,75 til 0,90 (Jackson og Rothmann, 2005; Rothmann o.fl., 2006). Fyrstu átta 

spurningarnar meta álag í starfi og næstu sjö þar á eftir hvort viðkomandi finnist hann 

hafa svigrúm til þess að þroskast og vaxa í starfinu, sem og hafa einhvers konar áhrif á 

eigið starf og rétt til ákvarðanatöku. Þar á eftir snúa átján spurningar að því hvort að 

einstaklingur sé ánægður með yfirmann sinn og stofnunina sjálfa sem hann vinnur við. 

Einnig hvort hann viti yfir höfuð hvert hlutverk hans sé og hvers sé ætlast til af honum. 

Einnig er spurt um hvort hann geti reitt sig á samstarfsfélaga. Þessi hluti vegur þungt í 

spurningalistanum og fást góðar upplýsingar um málefni af þeim toga. Þrjár spurningar 

snúa að því hvort áhyggjur séu af því að halda stöðu sinni innan stofnunarinnar í 

framtíðinni. Að lokum eru sex spurningar um launakjör og hvort að einstaklingur hafi 

tækifæri til þess að sækja námskeið á vegum vinnunnar (Rothmann o.fl., 2006). 
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2.3 Framkvæmd 

Rannsóknin var unnin í samstarfi við Félag grunnskólakennara en í gegnum það var 

rafræn spurningakönnun send á netföng kennara sem og leiðbeinenda og náms- og 

starfsráðgjafa. Ákveðið var að byrja á að meta kulnun kennara í einu sveitarfélagi og 

varð Reykjavík fyrir valinu sem er stærst. Spurningakönnunin samanstóð af þremur 

spurningalistum sem notast var við í rannsókninni og bakgrunnsspurningum. Engin leið 

var að greina einstaklingana en t.d. var ekki spurt út í aldur þeirra eða við hvaða tiltekna 

skóla þeir störfuðu. Þátttakendur voru heldur ekki spurðir viðkvæmra spurninga í 

skilningi laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018). 

Áður en könnunin var send út var hún forprófuð af rannsakanda, sem og starfandi 

kennurum, leikskólakennara og öðrum aðilum. Þetta var gert til þess að engin atriði í 

henni stæðu út úr og væru illskiljanleg. Einnig var mikilvægt að kennarar svöruðu henni 

og „prófuðu“ hana en hljóta þeir teljast til sérfræðinga í málum tengdum kennslu. 

Tíminn sem það tók að jafnaði að svara könnuninni var um 15 til 20 mínútur, það var þó 

eðlilega eitthvað misjafnt á milli einstaklinga. Ítrekunarpóstur var sendur til félagsmanna 

eftir að könnunin hafði verið opin í viku. Henni var síðan lokað eftir að hafa verið opin í 

tæpar þrjár vikur og þá var þátttaka ekki lengur möguleg. 
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3 Niðurstöður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort grunnskólakennarar í 

Reykjavík upplifðu kulnun í starfi sínu, hvort starfsumhverfi hefði áhrif á það ferli og 

hvort fylgni væri á milli þessa þátta. Þrír spurningalistar voru lagðir fyrir þá ásamt 

bakgrunnsspurningum. Þar sem leiðbeinendur og náms- og starfsráðgjafar tilheyra 

einnig Félagi grunnskólakennara og áhugi var á að komast að því hvernig þeim líður í 

starfi sínu, var þeim einnig boðið að svara könnuninni. Það sem má ráða út úr 

meginniðurstöðum er að á heildina séð gætir nokkurrar kulnunar hjá 

grunnskólakennurum. Það sama gildir um aðra þátttakendur. Einnig er ástæða til að 

halda að starfsumhverfi spili ákveðið hlutverk þegar kemur að kulnun. Þessar 

niðurstöður eru að einhverju leyti í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem hefur 

verið greint frá hér að framan. 

3.1 Kulnun kennara 

Kulnun var mæld með MBI-ES (e. Maslach Burnout Inventory-Educators Survey). Í 

listanum eru 22 spurningar og skiptast þær í þrjá undirþætti. Í níu spurningum sem 

sneru að tilfinningaþroti var spurt út í líðan kennara og upplifun þeirra á ýmsu tengdu 

starfi sínu og nemendum. Fimm spurningar sem sneru að hlutgervingu mældu hvort 

kennarar kæmu fram við nemendur sína eins og hluti og hvernig líðan þeirra gagnvart 

þeim væri. Að lokum voru átta spurningar sem sneru að því hvernig þátttakendur 

upplifðu starfsárangur sinn, hvort þeir sæju yfir höfuð tilgang með starfinu og hvort 

þeim fyndist það skipta máli. Samkvæmt töflu 1 má sjá að tilfinningaþrots gætir töluvert 

hjá kennurum og öðru starfsfólki í Félagi grunnskólakennara. Heildarstig eru nálægt 22 

af 54 mögulegum, þ.e. að jafnaði svöruðu þátttakendur svarmöguleikum 2 eða 3 en þeir 

standa fyrir að upplifa tilteknar tilfinningar einu sinni eða sjaldnar í mánuði eða nokkrum 

sinnum í mánuði. Það að koma fram við nemendur sína sem hluti virðist ekki vera 

algengt en heildarstig þess þáttar eru um 4 af 30 mögulegum. Að jafnaði svöruðu 

þátttakendur því valmöguleika 1 sem stendur fyrir nokkrum sinnum á ári. Starfsárangur 

mælist almennt nokkuð hár en heildar stigafjöldi þeirra spurninga var nálægt 37 af 48 

mögulegum. Að jafnaði svöruðu þátttakendur valmöguleika 1 til 2. 1 stendur fyrir 

nokkrum sinnum á ári eða sjaldnar og 2 stendur fyrir einu sinni eða sjaldnar í mánuði. Í 

töflu 1 má einnig sjá hvernig meðaltöl undirþáttanna fimm eru. 
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Tafla 1 Meðaltal kulnunarþátta mælt með MBI-ES. 

                                                 N            Heildarstig undirþátta       Meðaltal undirþátta 

  M Sf M Sf 

Tilfinningaþrot (9) 515 21,95 11,44 2,44 1,27 

Hlutgerving (5) 515 3,59 4,18 0,72 0,84 

Starfsárangur (8) 515 36,98 6,10 4,62 0,76 

 

Tafla 2 Meðaltal kulnunarþátta ólíkra starfshópa í Félagi grunnskólakennara. 

 

 N  M Sf 

Umsjónarkennarar    

Tilfinningaþrot (9) 297 23,13 11,02 

Hlutgerving (5) 297 3,83 4,38 

Starfsárangur (8) 297 36,75 5,78 

Aðrir kennarar    

Tilfinningaþrot (9) 196 21,31 11,10 

Hlutgerving (5) 196 3,69 3,93 

Starfsárangur (8) 196 36,58 6,56 

Sérkennarar    

Tilfinningaþrot (9) 90 20,99 11,68 

Hlutgerving (5) 90 2,87 4,09 

Starfsárangur (8) 90 38,31 5,11 

Náms- og starfsráðgjafar    

Tilfinningaþrot (9)  14 22,36 13,41 

Hlutgerving (5) 14 1,80 2,46 

Starfsárangur (8) 14 39,83 4,64 

 

Þar sem kennarar gegndu ólíkum hlutverkum innan skólanna og kenndu ólík fög var 

því skoðað sérstaklega hvernig kulnun birtist hjá hverjum kennarahóp fyrir sig, þ.e. 

umsjónarkennurum, kennurum sem sinntu almennri kennslu, list- og 

verkgreinakennurum, íþróttakennurum, valgreinakennurum og sérkennurum. Í töflu 2 
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má sjá að tilfinningaþrot umsjónarkennara er hæst en ekki var kannað hvort um 

marktækan mun væri að ræða á kulnun milli starfsgreina. Ekki ber þó mikið á því að þeir 

hlutgeri nemendur sína og finnst þeim þeir ná góðum árangri í starfi sínu. Sérkennurum 

virðist líða yfir höfuð vel í starfi sínu en finna þó einnig fyrir þó nokkru tilfinningaþroti. 

Þeir hlutgera ekki nemendur sína og starfsárangur þeirra mælist hár. Það sama gildir um 

náms- og starfsráðgjafa. Þar mældist starfsárangur hár og fer það saman við það að þeir 

hlutgera nemendur sína lítið. Hins vegar fundu þeir fyrir þó nokkru tilfinningaþroti. 

Tilfinningaþrot kennara sem sinntu annarri kennslu en umsjón og sérkennslu var svipað 

og hjá hinum. Hlutgervingar gætti einna mest hjá þeim í garð nemenda sinna og 

starfsárangur var góður. Á heildina séð var þó ekki mikill munur á því hvaða 

þátttakendur upplifðu tilfinningaþrot, hlutgerðu nemendur sína og náðu árangri í starfi 

sínu. 

Anna Þóra Baldursdóttir (2002) og Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir (2007) komust að þeirri niðurstöðu að grunnskólakennarar og 

leiðbeinendur í nokkrum skólum á Íslandi upplifðu kulnun í starfi sínu. Í fyrri 

rannsókninni störfuðu einstaklingarnir í úrtakinu samanlagt í 171 grunnskóla á 68 

stöðum um landið. Svarhlutfall var betra en í þessari rannsókn eða rúm 58%. Í seinni 

rannsókninni komu þátttakendur úr tveimur stórum sveitarfélögum þar sem alls voru 14 

grunnskólar. Síðar var tekin ákvörðun um að hafa annað sveitarfélagið ekki með vegna 

dræmrar þátttöku og var svarhlutfall hópsins sem rannsóknin byggðist á tæplega 70% 

(Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007). Á mynd 1 má sjá mun á 

kulnun grunnskólakennara, sem og leiðbeinenda og náms- og starfsráðgjafa á milli 

áranna 1999 og 2018. Niðurstöður eru þó birtar með þeim fyrirvara um að erfitt sé að 

bera þær saman vegna þess að hér er um kennara úr ólíkum sveitarfélögum að ræða og 

úrtökin ekki að fullu sambærileg. Tilfinningaþrot virðist minnka frá árinu 1999 til 2005 

en hefur síðan þá aukist töluvert. Hlutgerving mælist svipuð á milli ára en fer eilítið 

hækkandi frá árinu 1999. Þó svo að ekki sé mikill munur á starfsárangri þátttakenda á 

milli ára hefur hann dvínað dálítið. 
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Mynd 1. Kulnun starfsfólks grunnskóla. 

Kulnun þátttakenda var einnig mæld með spurningalistanum KEDS (e. The 

Karolinska Emotional Exhaustion Scale) sem mælir örmögnunarröskun. Þá voru 

þátttakendur beðnir um að lýsa líðan sinni síðustu tvær vikurnar og meta hversu oft þeir 

höfðu fundið fyrir vissum tilfinningum eða einkennum. Niðurstöðurnar sem komu út úr 

KEDS voru að stór hluti þátttakenda rannsóknarinnar náði greiningarviðmiðum fyrir 

örmögnunarröskun. Greiningarviðmið röskunarinnar eru að þátttakendur fái samanlagt 

19 stig úr spurningunum níu sem spurt er út í. Meðaltal þátttakenda var 17,88 og 

staðalfrávikið er 10,00 og falla flestir ekki undir viðmið fyrir örmögnunarröskun. Samt 

sem áður voru 39% þátttakenda sem fengu samanlögð 19 eða fleiri stig út úr 

spurningalistanum. KEDS greinir þó ekki aðeins þá sem myndu teljast vera með 

örmögnunarröskun heldur getur listinn líka þjónað þeim tilgangi að skima eftir og bera 

kennsl á þá einstaklinga sem bera með sér ummerki um örmögnun í starfi sínu (Besér 

o.fl., 2014). Niðurstöðurnar voru í samræmi við niðurstöður Þóreyjar Þormar (2018) sem 

var gerð í samstarfi við BHM. Þó koma grunnskólakennarar verr út heldur en stéttir á 

borð við sjúkraþjálfara, félagsráðgjafa og háskólaprófessora en meðaltal KEDS þessa 

hóps var 17,10 og rúmlega 37% þeirra náðu greiningarviðmiðum örmögnunarröskunar. 

Kennarar koma enn verr út en þær stéttir sem starfa ekki þétt með öðru fólki eins og t.d. 

lögfræðingar, bókasafnsfræðingar og arkitektar. Meðaltal KEDS í þeim hópi var 15,10 og 

um 31% náði greiningarviðmiðum örmögnunarröskunar (Þórey Þormar, 2018). 
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3.2 Starfsumhverfi 

Niðurstöður spurningalistans JDRS (e. Job Demands-Resources Scale), sem kannar 

aðstæður í starfi bendir til votts af kulnun sem þátttakendur upplifa og gæti mátt rekja 

hana til starfsumhverfis. Í listanum eru spurningar sem snúa annað hvort að kröfum sem 

eru gerðar til starfsfólks og eða þeim úrræðum sem það hefur í starfi og skiptist hann í 

fimm undirþætti (Rothmann o.fl., 2006).  

Í töflu 3 má sjá hvernig þátttakendur mátu álag í starfi sínu og töldu þeir það yfir 

höfuð mikið. Hægt var að fá samtals 32 stig í fyrsta undirþættinum og útkoman var 

rúmlega 23 stig sem þýðir að þátttakendur hafi yfir höfuð metið álag nokkuð mikið. 

Talan 1 þýddi aldrei, 2 stundum, 3 oft og 4 alltaf. Það að 23 stig hafi komið út úr fyrsta 

undirþætti JDRS þýðir að að meðaltali hafa þátttakendur merkt við möguleika 3 sem 

stendur fyrir oft. Það gefur til kynna að þátttakendur finni að jafnaði oft fyrir þeim 

atriðum sem spurt var út í varðandi álag í starfinu. Dæmi um spurningu úr þeim þætti er 

„Þarft þú að huga að mörgum hlutum á sama tíma?“ Flestum fannst þeir geta vaxið og 

dafnað í starfi en þar var hægt að fá stig á bilinu 7 til 28 og fengu þátttakendur að 

meðaltali 20,41 stig þar. Því hafa þátttakendur að meðaltali merkt við möguleikann „oft“ 

þegar spurt var út í vöxt í starfi, eins og t.d. hvort starfið veitti einstaklingi möguleika á 

sjálfstæði í hugsun og framkvæmd. Þátttakendur töldu stuðning oftast mikinn og góðan 

frá stjórnendum skólans sem viðkomandi starfaði í en þar var útkoman um 53 stig af 72 

mögulegum, og hafa þátttakendur að jafnaði valið möguleikann „oft“. Dæmi um 

spurningu í þeim undirþætti var hvort einstaklingur gæti treyst á samstarfsfélaga sína 

þegar hann eða hún lenti í erfiðleikum í starfi. Ekki bar mikið á því að þátttakendur 

fyndu fyrir óöryggi hvað varðaði starf sitt. Þeir höfðu yfirleitt ekki áhyggjur af því að 

missa starf sitt á næstunni, niðurstöður úr þeim undirþætti voru rúmlega 4 af 12 

mögulegum stigum. Þátttakendur hafa því að jafnaði valið möguleikann „aldrei“ eða 

„stundum“. Dæmi um spurningu þar er hvort viðkomandi þurfi að fá staðfestingu á því 

að vera í vinnu næsta árið. Það sem kom síst út úr undirþáttunum voru tækifæri til 

framfara í starfi, þ.e. að vinna sig upp metorðastigann eða fá launahækkun og þess 

háttar og almennt töldu þátttakendur laun sín ekki í samræmi við vinnu sem innt væri af 

hendi. Þar voru niðurstöður tæp 10 stig af 24. Þátttakendur hafa því að jafnaði valið 

valmöguleikann „aldrei“ og „stundum“ þegar spurt var út í tækifæri til framfara í 

starfinu. Þessar upplýsingar má sjá í töflu 3. 

Tafla 3 Heildarstig og meðaltal á mælingu um starfskröfur og úrræði (JDRS). 
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                                                                      N              Heildarstig undirþátta               Meðaltal undirþátta 

  M Sf M Sf 

Of mikið álag  

(e. overload) (8) 

515 23,55 3,53 2,94 0,44 

Vöxtur í starfi  

(e. growth) (7) 

515 20,41 3,25 2,92 0,46 

Stuðningur frá skóla  

(e. organizational support) (18) 

515 53,16 9,58 2,95 0,53 

Vinnuóöryggi  

(e. job insecurity) (3) 

515 4,56 2,19 1,52 0,73 

Framfarir  

(e. advancement) (6) 

515 9,66 2,40 1,61 0,40 

 

Þetta samræmist niðurstöðum Þóreyjar Þormar (2018) um að einstaklingar sem 

vinna mikið með öðru fólki og skjólstæðingum eigi á hættu á að kulna í starfi. Hins vegar 

var erfitt að bera heildarstig og meðaltöl undirkvarða JDRS saman við hennar tölur þar 

sem hætt er við því að ólíkar aðferðir hafi verið notaðar við útreikninga. Heildarstig 

undirþátta JDRS eru í samræmi við niðurstöður Rothmann og félaga (2006) en í þeirri 

rannsókn voru starfskröfur og úrræði nokkurra stétta könnuð. Það voru tryggingastörf, 

verkfræðistörf, störf innan fangelsisstofnunar, störf innan tækniháskóla og að lokum 

störf háskólakennara. Háskólakennurunum fannst álag meira en hinum stéttunum fyrir 

utan verkfræðistéttina. Meðaltal háskólakennaranna á þeim þætti, þ.e. „of mikið álag“ 

var 23,32 en í þessari rannsókn var það 23,55 sem er mjög sambærilegt. Þó svo að 

niðurstöður hafi verið nokkuð sambærilegar komu háskólakennarar dálítið verr út en 

verkfræðingar úr þættinum þar sem vöxtur í starfi er mældur, þó betur en hinar 

stéttirnar. Niðurstöður meðaltala háskólakennara á þættinum „vöxtur í starfi“ voru mjög 

svipaðar þátttakendum þessarar rannsóknar sem var 20,41 en meðaltal 

háskólakennaranna var 20,62. Háskólakennararnir mátu stuðning frá stofnuninni minni 

heldur en einstaklingar í trygginga- og verkfræðistörfunum, en meir heldur en hinar 

stéttirnar. Meðaltal háskólakennaranna á þættinum „stuðningur í starfi“ var 53,03. 

Meðaltal þessarar rannsóknar var 53,16 sem er nánast það sama. Hvað varðar 

„vinnuóöryggi“ komu háskólakennarar betur út en hinar stéttirnar, að verkfræðistéttinni 

undanskilinni. Meðaltal þeirra á þessum þætti var 6,95 sem bendir til meira óöryggis 
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heldur en þátttakendur þessarar rannsóknar upplifa, en meðaltalið í henni var 4,56. Að 

lokum komu háskólakennarar verr út úr þættinum „framfarir“ en hinar stéttirnar, með 

meðaltalið 11,82. Hins vegar var það hærra en meðaltal þáttar „framfara“ í þessari 

rannsókn, en það var 9,66 (Rothmann o.fl., 2006). 

Í töflu 4 má sjá tengsl þátta kulnunar annars vegar og þátta starfsumhverfis hins 

vegar. Fylgni er á milli tilfinningaþrots og of mikils álags í starfi kennara og einnig milli 

tilfinningaþrots og vaxtar í starfi. Sú fylgni er neikvæð en það merkir að eftir því sem 

tilfinningaþrot er minna, því meiri vöxtur verður í starfi. Fylgni á milli tilfinningaþrots og 

stuðnings frá skóla er einnig neikvæð, þ.e. eftir því sem stuðningur frá skóla er meiri, því 

minna tilfinningaþrot verður. Hlutgerving og of mikið álag í starfi fylgjast að. Það sama 

gildir um hlutgervingu og stuðning frá skóla. Að lokum er fylgni á milli starfsárangurs og 

vaxtar í starfi, en eftir því sem meiri vöxtur er í starfi því meiri starfsárangur. 

 

Tafla 4 Tengsl þriggja þátta kulnunar og fimm þátta starfsumhverfis. 

5 þættir 
starfsumhverfis 

Tilfinningaþrot (e. 
emotional exhaustion) 

Hlutgerving (e. 
depersonalization) 

Starfsárangur (e. 
personal accomplishment) 

Of mikið álag (e. 
overload) (8) 

0,534** 0,313** 0,023 

Vöxtur í starfi (e. 
growth) (7) 

-0,393** -0,279** 0,329** 

Stuðningur frá skóla 
(e. organizational 
support) (18) 

-0,382** -0,302** 0,253** 

Vinnuóöryggi (e. job 
insecurity) (3) 

0,168** 0,089* -0,042 

Framfarir (e. 
advancement) (6) 

-0,266** -0,103* 0,081 

*P<,05    **P<,01 
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4 Umræða 

Kulnun, sem læðist hægt upp að fólki, getur valdið alvarlegum einkennum og leikið það 

grátt. Fólk sem eitt sinn hefur haft unun af starfi sínu getur ekki hugsað sér að mæta í 

vinnuna og fæst jafnvel ekki til þess. Rannsóknarspurningarnar þrjár sem settar voru 

fram og leitast var við að svara við gerð rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

1. Finna grunnskólakennarar fyrir kulnun í starfi sínu? 

2. Hvernig meta grunnskólakennarar starfsaðstæður sínar? 

3. Eru tengsl á milli kulnunar og starfsumhverfisþátta? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta að grunnskólakennarar í Reykjavík finna fyrir 

kulnun í starfi að einhverju leyti en þó ekki meira en opinberir starfsmenn gera alla jafna 

í störfum sínum. Athyglisvert er að kulnun virðist hafa aukist á síðasta rúma áratug, þá 

helst að kennarar finni meira fyrir tilfinningaþroti. Það rímar við það að kennarar telji of 

mikið álag í umhverfi sínu, en áhyggjur af starfsöryggi á meðal kennara eru ekki 

fyrirferðarmiklar. Kennurum finnst þeir ná að vaxa í starfi sínu og meta þeir stuðning frá 

skóla mikinn. Möguleika á framförum í starfinu meta þeir hins vegar ekki mikla. Tengsl 

eru á milli kulnunarþátta og starfsaðstæðna og renna þau stoðum undir þessa túlkun. 

Þrátt fyrir að MBI-spurningalistinn, sem notaður var á meðal tveggja annarra lista í 

þessari rannsókn, hafi verið gagnrýndur, var ákveðið að notast við hann, þ.e. útgáfu af 

honum fyrir kennara (MBI-ES). Hann hefur verið notaður víða úti í heimi og einnig hér á 

landi (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002; Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007) sem er styrkleiki og gefur færi á samanburði. Niðurstöður MBI-ES 

spurningalistans, um þættina tilfinningaþrot (e. emotional exhaustion), hlutgervingu (e. 

depersonalization) og starfsárangur (e. personal accomplishment) benda til þess að 

meiri kulnun sé nú til staðar hjá grunnskólakennurum heldur en árin 1999 og 2005 

(Anna Þóra Baldursdóttir, 2002; Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 

2007). Þó eru þær niðurstöður birtar með fyrirvara um að hóparnir sem rannsakaðir 

voru í þeim rannsóknum voru ekki þeir sömu og í þessari rannsókn og töluvert 

fámennari. Niðurstöður þessarar rannsóknar um kulnunarþættina þrjá eru í takt við 

niðurstöður Maslach og Jackson (1986) sem gerð var á kennurum en tilfinningaþrot í 
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núverandi rannsókn mældist örlítið hærra, en það var 21,95 á meðan þeirra var 21,25. 

Töluverður munur var á hlutgervingu á milli rannsókna en í rannsókn Maslach og 

Jackson (1986) var meðaltalið 11,00 á meðan það var 3,59 í þessari rannsókn. 

Athyglisvert er að í rannsóknunum þremur hérlendis mældist vart að kennarar hættu að 

líta á nemendur sína sem manneskjur, þrátt fyrir tilfinningaálag og örmögnun. Ástæða 

fyrir því að meira virðist vera um hlutgervingu í Bandaríkjunum en á Íslandi er að 

samband kennara og nemenda er að öllum líkindum öðruvísi. Kennari er frekar í stöðu 

yfirvalds úti og samband kennara og nemenda ef til vill ekki eins persónulegt og á 

Íslandi. Það gæti haft áhrif á meira magn hlutgervingar í Bandaríkjunum eins og kom 

fram í rannsókn Maslach og Jackson (1986). Starfsárangur í rannsókn þeirra mældist 

33,54 á meðan í þessari rannsókn mældist hann 36,98. Þáttur tilfinningaþrots er 

augljósasti og fyrirferðamesti þátturinn í kulnun (Maslach o.fl., 2001) en það passar við 

niðurstöður þessarar rannsóknar að mest varð vart um tilfinningaþrot kennara. 

Það að kulnun grunnskólakennara hafi aukist frá árunum 1999 og 2005 má ef til vill 

rekja til efnahagshrunsins sem varð árið 2008, nýrrar aðalnámskrár, stefnunnar um 

skóla án aðgreiningar eða annarra þátta. Á annað borð virðist hraði í samfélögum alltaf 

vera að færast í aukana og líklegt að fólk hafi einfaldlega of mikið á sinni könnu. Það 

getur valdið streitu og leitt til kulnunar (Gold og Roth, 1993).  

Niðurstöður KEDS-spurningalistans voru á þann veg að flestir þátttakendur 

rannsóknarinnar myndu ekki greinast með örmögnunarröskun. Þó benda niðurstöður til 

þess að kulnunar gæti hjá þátttakendunum, þ.e. grunnskólakennurum, náms- og 

starfsráðgjöfum o.fl. Rannsókn Þóreyjar Þormar (2018) leiddi sambærilegar niðurstöður 

í ljós en örmögnun á meðal grunnskólakennara sem og náms- og starfsráðgjafa er örlítið 

meiri heldur en meðal stétta eins og sjúkraþjálfara, félagsráðgjafa og háskólaprófessora. 

Örmögnun er enn meiri en á meðal einstaklinga í stéttum sem vinna ekki mikið með 

annað fólk, eins og t.d. lögfræðinga, bókasafnsfræðinga og arkitekta, eins og búast mátti 

við miðað við það sem hefur verið haldið fram. 

Hvað varðar starfsumhverfi þátttakenda er það ekki ósvipað ýmsum öðrum 

starfsstéttum (Rothmann o.fl., 2006). Þeir virðast þeir vera undir miklu álagi og finnst 

þeir ekki eiga mikla möguleika á framförum í starfinu, svo sem að eiga færi á því að fá 

launa- eða stöðuhækkun, eða hvort þeir fái góð laun fyrir starf sitt. Þátttakendum fannst 
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þeir þó yfir höfuð geta vaxið og dafnað í starfi og virtust þeir vera ánægðir með stjórnun 

skólanna en þeir greindu frá miklum stuðningi sem þeir fengu frá skólastjórnendum. 

Vinnuóöryggi mældist lítið og höfðu þátttakendur yfirleitt ekki áhyggjur af því að missa 

vinnu sína á næstunni. Huga mætti betur að starfsumhverfi kennara og minnka þyrfti 

álag sem hvílir á þeim en hugmyndir um hvernig það má gera eru í skýrslu Skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar (Skúli Helgason o.fl., 2017). Flestir þátttakendur 

greindu frá því að hafa fengið lítinn skipulagðan stuðning á fyrsta ári sínu í kennslu. Það 

gæti valdið óöryggi á meðal nýliða og þyrfti að bæta og standa betur að honum en 

líklegt er að þessi stuðningur hafi áhrif á hvort nýliðar í kennarastéttinni haldist í starfi 

eða ekki. Það að hafa hugleitt að hætta kennslu hefur aukist frá árunum 1999 og 2005 

(Anna Þóra Baldursdóttir, 2002; Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 

2007) og er það töluvert áhyggjuefni. Nokkuð var um að að þátttakendur skildu eftir 

athugasemdir í lok kannanarinnar þar sem þeir sögðu að auka mætti stuðning við sig í 

starfi og að oft næðu þeir ekki utan um allt sem ætlast er til af þeim. Á meðal fleiri 

athugasemda voru kvartanir yfir miklum samskiptum við foreldra. 

Í sumum löndum Evrópu, eins og t.d. Svíþjóð og Hollandi, er kulnun skilgreind sem 

læknisfræðileg greining (Schaufeli o.fl., 2009). Þetta mætti Ísland og fleiri lönd taka sér 

til fyrirmyndar vegna þess að eins og sést á ofangreindum niðurstöðum er þetta 

alvarlegur vandi og virðist vera algengur. Samt sem áður hefur mikil umræða átt sér stað 

um mál kulnunar í samfélaginu nú á dögum, t.d. á degi náms- og starfsráðgjafar sem 

haldinn var nýlega. Í þetta sinn var dagurinn tileinkaður umræðunni um kulnun. Þar 

mátti sjá og heyra að það eru ekki einungis grunnskólakennarar sem upplifa kulnun, þó 

svo að hún virðist vera sérlega algeng meðal þeirra. Þetta er því ekki einungis hætta sem 

steðjar að kennurum, en það er í takt við niðurstöður Þóreyjar Þormar (2018). Það 

virðist sem svo að kulnun sé algengari á meðal kvenna. Þó ber að varast að alhæfa um 

að konur séu viðkvæmari en karlar og kulni því gjarnar í starfi, heldur er líklegt að kulnun 

kvenna sé algeng vegna þess að þær eru oft á tíðum í störfum sem fást mikið við annað 

fólk, sem talið hefur verið að bjóði upp á kulnun. 

Það sem betur hefði mátt fara í rannsókninni sem hér birtist var að þátttaka 

grunnskólakennaranna og náms- og starfsráðgjafanna hefði mátt vera meiri til þess að 

áreiðanlegri niðurstöður fengjust, en svarhlutfallið var 38%. Þá væri hægt að yfirfæra 
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þær á þýðið, grunnskólakennara á Íslandi, með meira öryggi og vissu. Svarhlutfall í 

rannsóknum Önnu Þóru Baldursdóttur (2002) og Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar 

Magnúsdóttur (2007) var á bilinu 58% til 70%, sem er töluvert meira en í þessari 

rannsókn og því ekki eins gott að bera niðurstöðurnar saman við þær rannsóknir. 

Mögulegar ástæður fyrir heldur dræmri þátttöku eru ef til vill að ekki hafa allir 

félagsmenn Félags grunnskólakennara tekið könnunina til sín þegar hún var send til 

þeirra, en það komu upp nokkur dæmi um að einstaklingar héldu að hún væri einungis 

ætluð kennurum. Einnig voru sum póstföng einstaklinga í úrtakinu óvirk og var því erfitt 

að ná í þá og hefur það hindrað þátttöku þeirra. Brottfallið gæti því mögulega verið 

ofmetið. Ekki er hægt að útiloka að þeir sem þjáist af kulnun hafi síður svarað 

könnuninni, en það er vandi sem rannsóknirnar sem hér er borið saman við eiga við að 

stríða. Áreiti tölvupósta getur verið mikið og eru kannanir ef til vill ekki alltaf í forgangi 

hjá kennurum, sem hafa mörgu að sinna. Einnig hefði mátt senda oftar út ítrekun um 

beiðni um þátttöku á meðan könnunin var opin. Nokkrir þátttakendur skildu eftir 

athugasemdir um að þeim hefði fundist könnunin of löng og er því hætt við að einhverjir 

þeirra hafi misst athygli og áhuga á henni. Þá greindu nokkrir þátttakendur frá því að 

sumar spurningarnar hefðu vafist að einhverju leyti fyrir þeim.  

Eitthvað var um að þátttakendur sendu frá sér sér athugasemdir til þess að koma 

því til skila að þeim fyndist þeir vera í hlutverki uppalanda, í stað foreldra nemenda, og 

að það væri á kostnað kennslunnar. Í vestrænum samfélögum eru báðir foreldrar farnir 

að vinna meira úti og sjá fyrir heimilinu. Foreldrar eru ef til vill farnir að reiða sig á 

kennara til að sjá að hluta til um uppeldi barna sinna, en þessu kvarta kennarar undan, 

þ.e. miklum afskiptum foreldra. Það er ekki á ábyrgð kennara að ala börnin upp en hins 

vegar móta kennararnir nemendurna, kenna þeim og eiga stóran þátt í því að þeir verði 

góðir og virkir samfélagsþegnar í framtíðinni.  

Í kjölfar þessarar rannsóknar væri áhugavert að endurtaka hana eða gera 

sambærilega rannsókn og kanna muninn á stöðu grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðinni. Forvitnilegt væri að vita hvernig grunnskólakennurum og náms- og 

starfsráðgjöfum þar líður nú og hvort þeir séu almennt sáttir í vinnunni, eða hvort 

kulnunar gæti einnig hjá þeim. Þá væri hægt að athuga hvort munur væri á kulnun í 

starfi kennara og hvort stærð samfélaga, bekkja og fjölda nemenda skipti þar máli. 
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Einnig væri áhugavert að kanna kulnun á meðal grunnskólakennara að nokkrum árum 

liðnum. Þá væri hægt að sjá hvort breytingar sem Skúli Helgason og félagar (2017) leggja 

til að verði gerðar, hafi orðið til þess að dregið væru úr kulnun grunnskólakennara, en 

markmið skýrslunnar var að leggja til breytingar sem fælu í sér minna álag á kennara og 

aukin úrræði fyrir þá í starfi. 

Áframhaldandi rannsóknir á þessu efni eru mikilvægar og það sem er enn 

mikilvægara er að finna lausn á því hvernig kennurum gæti liðið betur í starfi sínu. 

Mikilvægt er að halda kennurum í störfum sínum og að þeim líði vel en þessi stétt skiptir 

miklu máli fyrir samfélög og ef til vill meira máli en fólk gerir sér grein fyrir. 
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Viðauki A 

Hluti af bakgrunnspurningunum og spurningalistunum 
 

1. Kyn     Karl      Kona      Annað 

 

2. Hvaða menntun hefur þú? 

 B.Ed.-gráða     

 Kennarapróf     

 Diplóma eða meistaranám til kennsluréttinda 

 BA/BS.-gráða   

 MA/MS/M.Ed.-gráða eða frekara nám    

 Iðnnám/listnám 

 Annað  

 

3. Hvað hefur þú langa starfsreynslu við kennslu? (árafjöldi samtals að frádregnum hléum)  

______________________________________________________________________________ 

 

4. Hvaða aldurshópi kennir þú aðallega nú? 

  1.–4. bekk    

 5.–7. bekk   

 8.–10. bekk 

 Ég kenni á fleiri en einu aldursstigi 

 Annað 

 

5. Fékkstu skipulegan stuðning í skólanum á fyrsta starfsári þínu við kennslu? 

 Mjög mikinn 

 Frekar mikinn 

 Frekar lítinn 

 Lítinn sem engan 

 Annað  
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MBI for Educators Survey 

1. Mér finnst ég búin/n á því andlega í þessu starfi. 

1  Aldrei 

2  Nokkrum sinnum eða sjaldnar á ári 

3  Einu sinni á mánuði eða sjaldnar 

4  Einu sinni í viku 

5  Nokkrum sinnum í viku 

6  Á hverjum degi 

 
2. Ég er algjörlega þreklaus eftir heilan vinnudag.  

1  Aldrei 

2  Nokkrum sinnum eða sjaldnar á ári 

3  Einu sinni á mánuði eða sjaldnar 

4  Einu sinni í viku 

5  Nokkrum sinnum í viku 

6  Á hverjum degi 

 

3. Ég er þreytt/ur þegar ég fer á fætur á morgnana og þarf að horfast í augu við enn einn 
vinnudaginn. 

1  Aldrei 

2  Nokkrum sinnum eða sjaldnar á ári 

3  Einu sinni á mánuði eða sjaldnar 

4  Einu sinni í viku 

5  Nokkrum sinnum í viku 

6  Á hverjum degi 

MBI - Educators Survey - MBI-ES: Copyright ©1986 Christina Maslach, Susan E. Jackson & 
Richard L. Schwab. All rights reserved in all media. Published by Mind Garden, Inc., 
www.mindgarden.com  
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Job Demands-Resources Scale 

 

1. Hefur þú of mikið að gera í vinnunni? 
              1 Alltaf    2 Oft   3 Stundum  4 Aldrei 

2. Vinnur þú undir tímapressu? 
 1 Alltaf    2 Oft   3 Stundum  4 Aldrei 
 

3. Þarft þú að huga að mörgum hlutum á sama tíma? 
1 Alltaf    2 Oft   3 Stundum  4 Aldrei 
 

4. Þarft þú að vera með stöðuga athygli á því sem þú ert að gera í vinnunni? 
1 Alltaf    2 Oft   3 Stundum  4 Aldrei 
 

5. Þarftu að muna margt í vinnunni? 
1 Alltaf    2 Oft   3 Stundum  4 Aldrei 
 

6. Stendur þú frammi fyrir aðstæðum í starfi sem snerta þig persónulega? 
 1 Alltaf    2 Oft   3 Stundum  4 Aldrei 
 

7. Áttu í samskiptum við erfiða einstaklinga í starfi þínu (s.s. 
skjólstæðinga/samstarfsfélaga)? 
1 Alltaf    2 Oft   3 Stundum  4 Aldrei 
 

8. Lendir þú í aðstæðum í starfi sem valda þér tilfinningalegu uppnámi? 
1 Alltaf    2 Oft   3 Stundum  4 Aldrei 
 

Jackson og Rothmann, 2005. Íslenskri þýðingu stjórnuðu Þórey Þormar og Jón Friðrik 
Sigurðsson. 
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The Karolinska Exhaustion Disorder Scale 

1. Einbeiting 
Ég vil biðja þig að meta getu þína til þess að einbeita þér og henda reiður á hugsunum þínum. 
Hugsaðu hvernig þér gengur með ýmsar athafnir sem krefjast mismikillar einbeitingar, t.d. lestur 
flókins texta, lestur einfalds tímaritatexta og það að horfa á sjónvarpið. 

 

0 Ég á ekki erfitt með að einbeita mér og ég get lesið, horft á sjónvarp og tekið þátt í 
samræðum eins og venjulega. 

    1 

    2 Ég á stundum erfitt með að henda reiður á hugsunum mínum um það sem venjulega 
fangar athygli mína. 

    3 

    4 Ég á oft erfitt með að einbeita mér. 

    5 

    6 Ég get alls ekki einbeitt mér að neinu. 

 

2. Minni 
Hér vil ég biðja þig um að lýsa getu þinni til að muna eftir hlutum. Veltu því fyrir þér hvort þú 
eigir erfitt með að muna nöfn, dagsetningar eða hversdagsleg erindi. 
 

0 Ég man eftir nöfnum, dagsetningum og þeim erindum sem ég þarf að sinna. 

     1 

     2 Það kemur fyrir að ég gleymi hlutum sem skipta litlu máli en ef ég einbeiti mér þá man 
ég eftir flestu. 

    3 

    4 Ég gleymi oft fundum eða nöfnum fólks sem ég þekki mjög vel. 

    5 

    6 Ég gleymi daglega einhverju sem skiptir máli eða einhverju sem ég þurfti að gera. 

 
3. Líkamleg þreyta 

Hér er spurt um hvernig þér finnst líkamlegur þróttur þinn vera. Finnst þér þú t.d. vera líkamlega 
þreyttari en venjulega eftir að hafa sinnt hversdagslegum athöfnum eða eftir einhvers konar 
líkamlega áreynslu? 

0  Mér líður eins og venjulega og sinni hversdagslegum líkamlegum athöfnum eða stunda 
líkamsrækt eins og venjulega. 

1 

2 Ég finn fyrir því að líkamleg áreynsla þreytir mig meira en venjulega en ég hreyfi mig 
samt sem áður jafn mikið og venjulega. 

3 
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4 Ég ræð illa við líkamlega áreynslu. Það gengur á meðan ég hreyfi mig með venjulegum 
hraða en ég ræð ekki við að auka hraðann án þess að verða andstutt/ur eða fara að 
skjálfa. 

5 

6 Ég finn fyrir miklu máttleysi og megna ekki einu sinni að hreyfa mig styttri vegalengdir. 

 

Besér, Sorjonen, Whalberg, Petersen, Nygren og Åsberg, 2014. Íslenskri þýðingu stjórnuðu 
Sigrún Ólafsdóttir og Baldur Heiðar Sigurðsson, 2017. 

 


