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ÚTDRÁTTUR 

Heimsfaraldur vegna Kórónuveirunnar, Covid-19 hefur haft áhrif á samfélög út um allan 

heim og hefur þessu ástandi verið líkt við stríð. Rannsóknir hafa sýnt að krísu ástand hefur 

mikil áhrif á andlega heilsu einstaklinga og getur haft áhrif á vinnugetu þeirra. Í þessari 

rannsókn var spurningalisti lagður fyrir starfsfólk í leikskólum á Íslandi og andleg heilsa 

þeirra metin fyrir og eftir að hertar aðgerðir vegna Kórónuveirunnar, Covid-19 voru settar 

á. Samtals fengust 275 svör frá starfsfólki í leikskólum. Niðurstöðurnar sýndu að streita og 

álag var meira hjá starfsfólki eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19. Fylgni milli andlegrar 

heilsu almennt og andlegrar heilsu eftir hertar aðgerðir var jákvæð og marktæk. Á 

fordæmalausum tímum sem þessum er mikilvægt að skilja afleiðingar sem koma af hertum 

reglum og hvaða áhrif þær hafa á m.a. andlega líðan fólks til þess að hægt sé að nýta það 

fyrir framtíðar krísustjórnun.  

 Lykilhugtök: krísa, krísustjórnun, andlega heilsa, leikskólar 

 

 

ABSTRACT 

A Pandemic due to the Corona virus, Covid-19 has had a huge impact on societies all over 

the world. Research has shown that crisis have a great impact on mental health among the 

population and can affect their ability at work. In this research, a questionnaire was 

submitted to preschool staff in Iceland and their mental health assessed before and after the 

coronavirus pandemic. In total, 275 responses were received from preschool staff. The 

results showed that stress and workload was higher after Covid-19, and there was a positive 

correlation and a significant difference in mental health now and before hardened 

operations. In unprecedented times like these, it is important to understand the 

consequences that come from hardened rules and what effect they may have on, among 

other things, people's mental well-being to be utilized for future crisis management. 

 Keywords: Crisis, management, mental health, kindergarten, preschool 
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FORMÁLI 

 

Ritgerð þessi er 9 eininga lokaverkefni sem er hluti af meistaranámi í verkefnastjórnun – 

MPM við Háskólann í Reykjavík. Leiðbeinandi minn var Kamilla Rún Jóhannsdóttir, 

dósent í sálfræði og þakka ég henni kærlega fyrir alla þá leiðsögn og stuðning við verkefnið. 

Samstarfið gekk mjög vel og ég lærði helling af þessum skrifum. 

 Einnig þakka ég kærustunni minni Kolbrúnu Helgu fyrir allan stuðninginn og 

hvatninguna sem og foreldrum mínum og bræðrum sem höfðu óbilandi trú á mér. Þá vil ég 

senda þakkir til Söru Lovísu bekkjarsystur minnar, sem peppaði mig áfram á erfiðum 

tímum í skólanum og var alltaf til staðar í gegnum þessi tvö ár í náminu. 
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INNGANGUR 

Árið 2020 byrjaði ansi brigðult á Íslandi, eftir vonsku veður og verkföll, skall 

Kórónaveiran, Covid-19 á. Fyrsta smitið var greint á Íslandi 28. febrúar 2020 og í kjölfarið 

var boðað til fyrsta blaðamannafundar af hálfu almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og 

sóttvarnalæknis. Um miðjan mars var sett á samkomubann fyrir samkomur yfir 100 manns 

þar sem fjarlægð milli manna mátti ekki vera minni en tveir metrar. Í kjölfarið var 

framhaldsskólum og háskólum lokað. Grunnskólar og leikskólar héldu áfram starfsemi en 

þó með breyttu sniði þar sem aðeins helmingur nemendanna mætti hvern dag. Einungis 

viku eftir að samkomubann var sett á samkomur fyrir fleiri en 100 manns var það fært niður 

í 20 manns og enn hélst reglan um tveggja metra fjarlægð milli manna.  

 Faraldur af þessari stærðargráðu hefur ekki sést á Íslandi í tugi ára. Fyrir flesta er 

þetta því nýtt af nálinni og læra hefur þurft að vinna og haga sér sem samfélag á allt annan 

máta en vant er. Innan leikskóla hér á landi urðu breytingar ekki einungis á fjölda barna 

heldur þurfti öll starfsemin að takast á við breyttar aðstæður. Foreldrar barna máttu ekki 

fylgja þeim inn á deild heldur þurfti starfsmaður að taka á móti barninu við útidyrnar. Um 

leið og barn kom fór starfsmaður með það að þvo hendurnar, áður en það fékk að fara inn 

á sína deild. Auk þess þurfti að þrífa og spritta alla fleti og öll leikföng eftir hvern dag og 

skipta öllu dóti í tvennt þar sem dót mátti ekki fara á milli barnahópa, þó þau væru á sömu 

deild. Breytt fyrirkomulag var einnig á kaffitímum og öðru hjá starfsfólki. Ekki mátti fara 

á milli deilda né deila kaffistofu með einstaklingum af öðrum deildum. Því var starfsfólk 

hvatt til þess að fara heim í kaffitímanum sínum, en annars var kaffistofunni deilt á deildar 

á mismunandi tímum. Þá mátti starfsfólk á deildum ekki fara inn í eldhús. 

 Stjórnendur leikskóla þurftu að bregðast hratt við nýjum reglum og stýra 

starfseminni á krísutímum. Enginn var undirbúinn fyrir þessa áskorun og var þetta nýtt 

fyrir alla einstaklinga samfélagsins. Mikilvægt er að skilja hvernig sú stjórnun sem fór fram 

á þessum undarlegu tímum hafði haft áhrif á andlega líðan starfsfólks, hvernig 

upplýsingaflæði var á milli stjórnenda og starfsfólks og hvort að ástandið hafi haft áhrif á 

starfsandann á vinnustaðnum.  

 Heilbrigðisráðherra Íslands tók þá ákvörðun í samráði við sóttvarnalækni að hafa 

leik- og grunnskóla opna þar sem veiran smitast síður á milli barna og þau verða síður veik. 

Það er mikilvægt fyrir börn að hafa rútínu og festu í lífinu og var það ein af ástæðum þess 
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að sú ákvörðun var tekin. Starfsfólk í þeim skólum sem haldið var opnum voru þó ekki allir 

sammála um opnir leik- og grunnskólar væri það besta í stöðunni. Margir eru í áhættuhóp 

fyrir veirunni og hræðast jafnvel að mæta í vinnu þar sem nánd við börnin er óumflýjanleg, 

sérstaklega í leikskólum. 

 Í þessari rannsókn verður leitast við að skoða hvort að andleg líðan starfsfólks á 

leikskólum hafi versnað eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19. Einnig verður skoðað hvort 

upplýsingaflæði milli stjórnenda og starfsfólk, starfsandi, líkamleg heilsa og skipulag á 

vinnustað hafi breyst með hertum aðgerðum. 

 

FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Krísa 

Margar fræðigreinar hafa verið skrifaðar um krísur af ýmsu tagi. Hér verður notast við 

orðið krísa (e. crisis) þegar talað er um það ástand sem nú ríkir vegna heimsfaraldursins 

Covid-19. Þrátt fyrir að orðabókin Snara skilgreini orðið krísa sem ,,kreppa” eða 

,,persónulegir erfiðleikar með geðlægð og tilvistarvanda” (,,Crisis”, e.d.) þá er hér verið að 

tala um ólíklegan atburð með miklar afleiðingar (Pearson og Clair, 1998). 

 Krísa er meiriháttar atburður með hugsanlega neikvæða útkomu sem hefur áhrif á 

skipulag, fyrirtæki eða atvinnugrein, svo og almenning, vörur eða þjónustu (Fearn-Banks, 

2017). Krísa truflar venjuleg viðskipti og getur stundum ógnað tilvist stofnunar. 

Samkvæmt stofnun fyrir Krísustjórnun (e. Institure for Crisis Management – ICM) gerast 

krísur skyndilega, þær krefjast þess að viðbrögð komi fljótt og skapa óöryggi og streitu 

(ICM, e.d.). Krísa getur verið verkfall, hryðjuverk, eldur, bilun í vöru eða fjölmargir aðrir 

atburðir. Stærð stofnunarinnar skiptir ekki máli. Það getur verið fjölþjóðlegt fyrirtæki, eins 

manns fyrirtæki, eða jafnvel einstaklingur. Hugtakið krísa merkir eitthvað alvarlegra en 

„vandamál“, það truflar eðlilegt flæði viðskipta, svo krísa getur ekki verið eðlilegur hluti 

þessa flæðis (Fearn-Banks, 2017). 

 Rannsóknarsviðið sem fjallar um krísu og hamfarir hefur vaxið mjög í gegnum árin, 

sérstaklega á áratgunum eftir 11. september 2001 (Kapucu og Boin, 2016). Mikið hefur 

aukist umfjöllun um krísur og hamfarir í vísindatímaritum, á ráðstefnum, námsbrautum 

o.fl. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir ríki að hafa í huga vegna þess að heimskrísur eru 
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að breytast og mikilvægt fyrir stjórnendur fyrirtækja og stofnana að vera viðbúnir (Kapucu 

og Boin, 2016).  

 Samkvæmt Penrose (2000) er mikilvægt að að fyrirtæki og stofnanir séu með 

áætlun um viðbrögð við krísu og að krísustjórnun geti undirbúið þá þætti sem þarf að takast 

á við í krísu og þannig dregið úr þeim skaða sem fyrirtæki eða stofnanir geta orðið fyrir 

(Penrose, 2000; Paraskevas, 2006). Skipulagðar áætlanir og aðferðir sem hluti af 

krísustjórnun nýtast til þess að lágmarka skaða og draga lærdóm af þeim (Pearson og Clair, 

1998). Þá er mikilvægt að hugað sé að starfsfólki og þeirra heilsu, bæði andlegri og 

líkamlegri (Kelly og Berthelsen, 1995). 

 Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (World Health Organization – WHO) 

(2010) er heilbrigður vinnustaður sá staður þar sem starfsmenn og yfirmenn vinna saman 

við að gera vinnustaðinn öruggan og fara eftir þess til gerðum ferlum. Einnig að stuðla að 

heilbrigði, sjálfbærni vinnustaðarins og vellíðan allra starfsmanna (WHO, 2010).  

 Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gerði einnig skýrslu um neyðarástönd í heiminum og 

hvernig þau hafa áhrif á andlega heilsu fólks (WHO, 2013). Samkvæmt skýrslunni geta 

verið ýmis konar atburðir sem teljast til neyðarástand, þar má nefna jarðskjálfta og flóð, 

stríð eða tæknileg mistök líkt og kjarnorkuvá. Það er sama um hvernig atburð er að ræða, 

þeir eiga það allir sameiginlegt að yfirleitt verða afleiðingar mikil þjáning meðal fólks. Eitt 

af því sem fylgir í kjölfar neyðarástands eru líkur á að fólk þjáist af ýmsum geðrænum 

vandamálum (WHO, 2013). Mikilvægi þess að þetta sé skoðað er vegna þess að geðheilsa 

skiptir sköpum fyrir líðan, virkni og seiglu einstaklinga og hefur einnig áhrif á samfélagið 

allt, sérstaklega þegar stór hluti samfélagsþegnanna finna fyrir aukinni vanlíðan (WHO, 

2013). 

 

Leikskólar 

Samkvæmt lögum um leikskóla (90/2008) er leikskóli skilgreindur sem fyrsta skólastigið 

og annast uppeldi, umönnun og menntun barna að ósk foreldra. Velferð og hagur barna á 

að vera haft að leiðarljósi í öllu starfi og skal starfa af umburðarlyndi, kærleika, jafnrétti, 

ábyrgð, umhyggju og virðingu fyrir manngildi (Lög um leikskóla 90/2008). Það er því 

mikið sem veltur á stjórnendum og starfsfólki innan leikskólanna til þess að börn þessa 

samfélags geti átt sem besta tíma, fyrstu ár ævi sinnar.  
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 Krísustjórnun og áætlanir í leikskólum ættu að vera í forgrunni þar sem starfsfólk 

er kjarni starfseminnar og því mikilvægt að vera undirbúin undir hvers konar breyttar 

aðstæður sem gætu haft áhrif á þau (Gui, Barriball og Whiley, 2009). Þegar breytingar eiga 

sér stað í leikskólum geta komið fram alls konar tilfinningar hjá starfsfólki, bæði neikvæðar 

og jákvæðar og skiptir þá máli að upplýsingaflæði milli stjórnenda og starfsfólks sé gott 

(Kotter og Cohen, 2008). 

 

Andleg heilsa á vinnustað 

Andleg heilsa, auk líkamlegrar og tilfinningalegrar heilsu hefur bein áhrif á frammistöðu í 

starfi (Muchinsky, 2003). Vandamál tengd andlegri heilsu auk streitu hafa aukist 

undanfarin ár og er starfsfólk betur meðvitað um að andleg heilsa þess, svo sem kvíði og 

þunglyndi, geti tengst streitu á vinnustað (Hakanen og Schaufeli, 2012). 

 Samkvæmt alþjóðarstofnun um vinnueftirlit og heilsu (e. The National Institute for 

Occupational Safety and Health – NIOSH) getur vinnutengd streita (e. job stress) verið 

skaðleg fyrir líkamann og aukið andlega vanlíðan verulega, sérstaklega þegar kröfur frá 

vinnustaðnum eru meiri en geta einstaklingsins til að takast á við þær (NIOSH, 1999). 

Umhverfisaðstæður geta haft áhrif á vinnutengda streitu til dæmis ef einhvers konar 

hættuástand er í samfélaginu (Rout, 1999). Einnig geta aðstæður þar sem óvissa, of mikil 

ábyrgð og misvísandi kröfur eru í vinnu, valdið mikilli streitu (NIOSH, 1999). Ef 

streituástand er í lengri tíma getur það haft áhrif á heilastarfsemi og veikt ónæmiskerfið 

sem og aukið líkur á sjúkdómum eins og krabbameini, hjarta- og æðasjúkdómum, 

ofnæmissjúkdómum o.fl. (Garner og Shonkoff, 2012). 

 Samkvæmt rannsókn Kelly og Berthelsen (1995) sem var gerð á streitu meðal 

starfsfólks á leikskóla kom í ljós að helstu streituvaldar þessa hóps voru erfið verkefni, 

tímapressa, að mæta þörfum allra barna og samskipti við óánægða foreldra auk 

samstarfsfólks (Kelly og Berthelsen, 1995).  

 OECD, efnahags- og framfarastofnun gaf út skýrslu um leikskólamál (2017) þar 

sem kemur að börn á Íslandi séu meðal þeirra sem hafa sem lengstan viðverutíma í 

leikskólum miðað við önnur lönd OECD. Þar að auki er fjöldi barna á leikskólum mestur 

á Íslandi, borið saman við önnur lönd (OECD, 2017). Eitt það mikilvægasta fyrir börn sem 

eru í einhvers konar dagvistun, t.d. leikskóla, er að umönnunaraðilar þeirra séu í góðu 
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líkamlegu og andlegu jafnvægi því þeirra hamingja skilar sér til barnanna (Thomsen, 2017; 

Garner, 2013). 

 
RANNSÓKNARVERKEFNIÐ 

Þessi rannsókn skoðar hvort áhrif krísutíma, líkt og heimsfaraldurinn vegna Covid-19 sem 

nú er í gangi, hefur áhrif á andlega heilsu starfsfólks í leikskólum. Ákveðið var að gera 

megindlega spurningakönnun og bárust alls svör frá 275 einstaklingum. 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru starfsfólk í leikskóla, eldri en 18 ára. Samtals tóku 275 

einstaklingar þátt, þar af voru 97,1% konur eða 267 talsins, karlar voru 2,2% eða sex talsins 

og þeir sem skilgreindu sig sem ,,annað” voru 0,7% eða tveir einstaklingar.  

Flestir þátttakendur voru í aldurshópnum 25-34 ára eða 29,1% en 28% voru á 

aldrinum 35-44 ára, á aldrinum 45-54 ára voru 22,2%, 55-64 ára voru 12% þátttakenda og 

þátttakendur á aldrinum 18-24 ára voru 8,7%. Þá var enginn eldri en 65 ára sem tók þátt í 

rannsókninni.  

Tæplega helmingur þátttakenda, eða 49,8% voru með Bachelor gráðu af einhverju 

tagi, og 17% voru með meistaragráðu. Þá voru 9,1% með grunnskólapróf sem hæstu 

menntun  og fjöldi þeirra sem voru með stúdentspróf  sem hæstu menntuna var 12,7%. Þeir 

sem voru með gráðu í iðnnámi voru 3,3% og 7,6% hökuðu í ,,annað” þar sem spurt var um 

hæstu menntun sem viðkomandi lauk.  

Flestir sem svöruðu könnuninni voru deildarstjórar/sérkennslustjórar eða 39,8%, 

leikskólastjórar/aðstoðarleikskólastjórar voru 16,8%, leiðbeinendur voru 30,3% og 

sérkennarar voru 4,4%. Eldhússtarfsmenn voru 0,7% og 5,8% hakaði við ,,annað”. Þá voru 

8,4% þeirra sem tóku þátt leikskólakennarar, M.Ed. 

 Þátttakendur sem höfðu engin börn á framfæri voru 38,7%, þau sem áttu 1-2 börn 

voru 37,6%, þau sem áttu 3-4 börn voru 19,3% og hlutfall þeirra sem var með fleiri en 

fjögur börn á framfæri var 4,4%. 

 Næstum helmingur þátttakenda hafði unnið á núverandi vinnustað lengur en sex ár 

eða 45,5%, 21,8% höfðu unnið í 4-6 ár, 23,6% í 1-3 ár og 9,1% hafði unnið í minna en ár 

á núverandi vinnustað. 
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 Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku sína. 

 

Mælitæki / Measures 

 Spurningalisti var hannaður (sjá Viðauka 1) í samráði við leiðbeinanda Kamillu 

Rún Jóhannsdóttur, PhD sálfræði. Listanum var skipt í fjóra hluta, samtals 20 spurningar. 

Spurt var um stöðu þátttakandans, andlega og líkamlegu heilsu hans almennt og upplifun 

eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19. Þá var einnig lagður fyrir DASS21 spurningalistinn 

sem metur kvíða, þunglyndi og streitu. 

 Kyn. Breytan Kyn var notuð þar sem spurningin var ,,Hvað er kyn þitt?” og voru 

svarmöguleikarnir ,,kona”, ,,karl” eða ,,annað” (sjá Viðauka 1). 

 Aldur. Breytan Aldur var notuð þar sem spurningin var ,,Hver er aldur þinn?” og 

voru svarmöguleikarnir ,,18-24”, ,,25-34”, ,,35-44”, ,,45-54”, ,,55-64” og ,,65-70” (sjá 

Viðauka 1). 

 Börn á framfæri. Spurt var um fjölda barna á framfæri og var spurningin ,,Hversu 

mörg börn ertu með á þínu framfæri?” þar sem svarmöguleikarnir voru ,,ekkert”, ,,1-2”, 

,,3-4” og ,,fleiri en 4” (sjá Viðauka 1). 

 Menntun. Spurt var um hæstu menntun þar sem spurningin var ,,Hver er hæsta 

menntun sem þú hefur lokið?” og voru svarmöguleikarnir ,,grunnskólapróf”, 

,,stúdentspróf”, ,,iðnnám”, ,,BSc, BEd, BA gráða”, ,,meistaragráða” og ,,annað” (sjá 

Viðauka 1). 

 Staða í leikskólanum. Spurt var ,,Hver er staða þín í leikskólanum?” þar sem 

svarmöguleikarnir voru ,,leikskólastjóri/ aðstoðarleikskólastjóri”, ,,deildarstjóri/ 

sérkennslustjóri”, ,,sérkennari”, ,,leikskólakennari, M.Ed.”, ,,leiðbeinandi”, 

,,eldhússtarfsmaður” og ,,annað” (sjá Viðauka 1). Í þessari spurningu var hægt að haka í 

fleiri en einn valmöguleika. 

 Starfsár. Spurt var ,,Hversu lengi hefur þú starfað á núverandi vinnustað?” og voru 

svarmöguleikarnir ,,minna en 1 ár”, ,,1-3 ár”, ,,4-6 ár” og ,,lengur en 6 ár” (sjá Viðauka 1). 

 Almennar upplýsingar. Í öðrum hluta könnunarinnar voru settar fram fimm 

fullyrðingar sem sneru að almennum upplýsingum. Fullyrðingarnar voru ,,Andleg heilsa 

mín er almennt góð”, ,,Líkamleg heilsa mín er almennt góð”, ,,Mórallinn á vinnustaðnum 

mínum er almennt góður”, ,,Upplýsingaflæði milli stjórnenda og starfsfólks er almennt 
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gott” og ,,skipulag er almennt gott á vinnustaðnum” (sjá Viðauka 1). Svarmöguleikarnir 

voru á fimm punkta skala þar sem þátttakendur voru beðnir um að merkja við hvað átti best 

við. Svarmöguleikarnir voru frá einum upp í fimm þar sem einn stóð fyrir ,,mjög 

ósammála”, tveir stóð fyrir ,,ósammála”, þrír stóð fyrir ,,hvorki sammála né ósammála”, 

fjórir stóð fyrir ,,sammála” og fimm stóð fyrir ,,mjög sammála”. 

 Eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19. Í þriðja hluta könnunarinnar voru settar 

fram níu spurningar sem sneru að upplifun eftir að hertar aðgerðir vegna Covid-19 voru 

settar á. Spurningarnar voru ,,Andleg heilsa mín eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 

voru settar á er:”, ,,Líkamleg heilsa mín eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar 

á er:”, ,,Streita hjá mér eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er:”, ,,Álag í 

vinnu eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er:”, ,,Mórallinn á vinnustaðnum 

eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er:”, ,,Upplýsingaflæði milli stjórnenda 

og starfsfólks eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er:”, ,,Að vinna eftir 

gildum leikskólans eftir að aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er:”, ,,Eftir að hertar 

aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er ____ að mæta jákvæð/ur/tt til vinnu” og ,,Skipulag 

eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er:” (sjá Viðauka 1). 

Svarmöguleikarnir voru á fimm punkta skala þar sem þátttakendur voru beðnir um að 

merkja við hvað átti best við. Svarmöguleikarnir voru frá einum upp í fimm þar sem einn 

stóð fyrir ,,mun verri/a”, tveir stóð fyrir ,,verri/a”, þrír stóð fyrir ,,ekkert breyst”, fjórir stóð 

fyrir ,,betri/a” og fimm stóð fyrir ,,mun betri/a”. 

 DASS21. Í fjórða hluta könnunarinnar var settur fram DASS21 spurningalistinn. 

Þar voru settar fram 21 fullyrðing þar sem þátttakendur voru beðnir um að lesa hverja 

fullyrðingu og velja tölu 0, 1, 2 eða 3 sem sagði til um hve vel hver fullyrðing átti við í 

þeirra tilviki sl. viku miðað við þann dag sem þau svöruðu könnuninni. Tölurnar stóðu fyrir 

mismunandi svör þar sem núll stóð fyrir ,,átti alls ekki við mig”, einn stóð fyrir ,,átti við 

mig að einhverju leyti eða stundum”,  tveir stóð fyrir ,,átti töluvert vel við mig eða drjúgan 

hluta vikunnar” og þrír stóð fyrir ,,átti mjög vel við mig eða mest allan tímann” (sjá 

Viðauka 1). Fullyrðingarnar sem settar voru fram voru ,,Mér fannst erfitt að slappa af”, 

,,Ég fann fyrir munnþurrki”, ,,Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum 

tilfinningum”, ,,Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt of hröð öndun, mæði án 

líkamlegrar áreynslu)”, ,,Ég gat ekki byrjað á neinu”, ,,Ég hafði tilhneigingu til að bregðast 
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of harkalega við aðstæðum”, ,,Mér fannst ég vera óstyrk/ur (t.d. að fæturnir væru að gefa 

sig)”, ,,Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku”, ,,Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem 

ég fengi hræðslukast (panik) og gerði mig að fífli”, ,,Mér fannst ég ekki geta hlakkað til 

neins”, ,,Ég komst auðveldlega í uppnám”, ,,Mér fannst erfitt að ná mér niður”, ,,Ég var 

hrygg/hryggur og þunglynd(ur)”, ,,Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir að ég héldi 

áfram við það sem ég var að gera”, ,,Mér fannst ég nánast gripin(n) skelfingu”, ,,Ég gat 

ekki fengið brennandi áhuga á neinu”, ,,Mér fannst ég nánast einskis virði”, ,,Mér fannst 

ég frekar hörundsár”, ,,Ég varð var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki reynt á mig (t.d. 

hraðari hjartsláttur, hjartað sleppti úr slagi)”, ,,Ég fann fyrir ótta án nokkurrar 

skynsamlegrar ástæðu” og ,,Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því”. 

 Opin spurning. Í lokin var reitur til þess að skrifa inn ef þátttakendur vildu koma 

einhverju sérstöku á framfæri. Þar kom ýmislegt fram, bæði jákvætt og neikvætt. Dæmi 

um svör sem voru sett þar inn eru: ,,Mér leið svipað og í hruninu 2008. Það hvíldi einhver 

þungi á mér og ég var döpur”, ,,Það sem mér sárnaði mest var að við vorum aldrei spurð 

álits á því hvort við værum tilbúin að taka þá áhættu að vera í framlínu óvarin fyrir þessari 

ógn sem veiran er” og ,,Það jákvæða við þetta er að við erum loksins með eðlilegan fjölda 

inni á deildinni. Um 11-13 í stað 24 barna”. 

 

Framkvæmd 

Spurningarlistinn var settur fram á Google Forms og var linkur á könnunina settur 

á nokkra Facebook hópa t.a.m. ,,Leikur og leikskólastarf” til þess að fá sem mesta svörun. 

Könnunin fór fram dagana 7. apríl til 14. apríl og ekki þurfti að ítreka við fólk að svara því 

fyrstu þrjá dagana komu rúmlega 100 svör. Það tók um 10 mínútúr fyrir hvern þátttakanda 

að svara spurningunum. Á forsíðu könnunarinnar voru allar þær upplýsingar sem 

nauðsynlegt var að vita, m.a. út á hvað könnunin gekk og hvaða skilyrði þurfti að uppfylla 

til þess að taka þátt. 

 

Úrvinnsla 

Við úrvinnslu niðurstaðna var notast við forritið Microsoft Excel og tölfræðiforritið 

SPSS til þess að greina gögn auk þess sem Google Forms gefur myndrænar niðurstöður til 

þess að styðjast við. 
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Reiknað var út alvarleikamat DASS21 skalans en sjö spurningar af þeim 21 sem 

voru settar fram meta kvíða, sjö meta þunglyndi og sjö meta streitu. Með því að reikna út 

útkomu spurninganna út frá þessum þremur skölum er hægt að komast að því hvort 

einkennin séu eðlileg, væg, í meðallagi, alvarleg eða mjög alvarleg. 

 

 

NIÐURSTÖÐUR 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvort andleg heilsa starfsfólks og stjórnenda á 

leikskólum á Íslandi hefði versnað eftir að hertar aðgerðir vegna Covid-19 voru settar á. 

 Í fyrsta hluta könnunarinnar voru bakgrunnsspurningar og má sjá niðurstöður þeirra 

í kaflanum á undan, undir ,,þátttakendur”. Í öðrum hluta könnunarinnar var spurt út í 

almennar upplýsingar er varða heilsu og upplifun á ýmsum þáttum í starfi í leikskólum. Í 

þriðja hluta var spurt út í upplýsingar um heilsu og upplifun á vinnustað eftir að hertar 

aðgerðir vegna Covid-19 voru settar á. Í fjórða og síðasta hlutanum var settur fram 

spurningalistinn DASS21 sem metur þunglyndi, kvíða og streitu. 

 

Almennar upplýsingar  

 Í fullyrðingunni ,,líkamlega heilsa mín er almennt góð” voru 29,1% mjög sammála, 

hlutfall þeirra sem voru sammála var 46,9%, þeir sem sögðust vera hvorki sammála né 

ósammála voru 20,7%, þeir sem voru ósammála voru 2,9% og 0,4% sagðist vera mjög 

ósammála fullyrðingunni. Það var því lang stærsti hluti þátttakenda sem taldi líkamlega 

heilsu sína vera góða eða í meðallagi. Í fullyrðingunni ,,andleg heilsa mín er almennt góð” 

voru 32,7% sem voru mjög sammála, þeir sem voru sammála voru 45,8%, þeir sem voru 

hvorki sammála né ósammála voru 14,9%, þeir sem voru ósammála voru 5,8% og þeir sem 

voru mjög ósammála var 0,7%, niðurstöðurnar má sjá á Mynd 1. 
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Mynd 1. Andleg heilsa almennt 

Þegar spurt var út í starfsandann á vinnustaðnum almennt voru 83,2% sammála eða 

mjög sammála því að hann væri almennt góður. Þau sem voru ósammála eða mjög 

ósammála voru 6,6% þátttakenda og 10,2% voru hvorki sammála né ósammála. 

 Stór meirihluti var sammála eða mjög sammála um að upplýsingaflæði milli 

stjórnenda og starfsfólks væri almennt gott eða 72,3%. Hlutfall þeirra sem voru ósammála 

eða mjög ósammála var 11,6% og 16% voru hvorki sammála né ósammála. Við 

fullyrðingunni ,,skipulag er almennt gott á vinnustaðnum” voru 77,1% þátttakenda 

sammála og mjög sammála, 16% voru hvorki sammála né ósammála og 6,9% voru 

ósammlega og mjög ósammála. Niðurstöður þeirra spurninga má sjá á Mynd 2.  

 
Mynd 2. Skipulag á vinnustað almennt 
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Almennt mátu þátttakendur heilsu sína góða, bæði andlega og líkamlega. Lang 

flestir töldu starfsanda góðan og skipulag gott á vinnustaðnum sínum og að 

upplýsingaflæði milli stjórnenda og starfsfólks væri gott. Þátttakendur virtust almennt vera 

jákvæðir gagnvart starfi sínu í leikskólunum. 

 

Hertar aðgerðir vegna Covid-19 

Í spurningunni ,,andlega heilsa mín eftir að hertar aðgerðir vegna Covid-19 voru 

settar á er:” svöruðu 9,1% að andleg heilsa þeirra væri mun verri, 34,5% svöruðu að hún 

væri verri, 11,6% sögðu að andlega heilsa þeirra væri betri og 3,6% sögðu að hún væri mun 

betri. Hlutfall þeirra sem sögðu andlega heilsu sína ekkert hafa breyst var 41,1%. 

Þegar sett var fram spurningin ,,líkamleg heilsa mín eftir að hertar aðgerðir vegna 

covid-19 voru settar á er:” voru 4,4% sem svöruðu mun verri, 17,5% svöruðu verri, 14,9% 

sögðust vera við betri líkamlega heilsu og 4,4% við mun betri heilsu. Þó var rúmlega 

helmingur eða 58,9% sem sögðu líkamlega heilsu sína ekkert hafa breyst eftir að hertar 

aðgerðir vegna Covid-19 voru settar á. 

Streita virðist hafa aukist eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19 en 59,1% þátttakenda 

sögðu streitu sína vera verri eða mun verri eftir hertar aðgerðir. Þeir sem sögðu streitu sína 

ekkert hafa breyst voru 29,6% og 11,4% sögðu hana vera betri eða mun betri. Hlutfall svara 

má sjá á Mynd 3. 

 

 
Mynd 3. Streita eftir Covid-19 
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 Álag jókst einnig en við spurningunni ,,álag í vinnu eftir hertar aðgerðir vegna 

Covid-19 voru settar á er:” mátu 19% að álag væri mun verra, 28,8% sögðu það vera verra, 

16,1% sögði álag vera betra og 6,9% mun betra. Tæplega þriðjungur mat að álag hefði 

ekkert breyst eða 29,2%, niðurstöðurnar má sjá á Mynd 4. 

 
Mynd 4. Álag eftir Covid-19 

 Þegar spurt var út í starfsanda á vinnustaðnum var rúmlega helmingur eða 51,1% 

sem sagði hann hafa ekkert breyst, 25,9% sagði hann vera verra eða mun verri og 23% 

sögðu hann vera betri eða mun betri. 

 

 Hertar aðgerðir vegna Covid-19 virðast hafa margvíslegar afleiðingar á starfsfólk 

leikskóla og þá sérstaklega á andlega líðan. Flestir þátttakendur mátu líkamlega heilsu sína 

ekki hafa versnað en tæplega helmingur mat að andleg heilsa sín hefði versnað eftir hertar 

aðgerðir. Einnig voru tæp 60% þátttakenda sem mátu streitu sína verri eftir hertar aðgerðir 

og tæplega helmingur sagði álag vera verra. 

 

Andleg líðan 

 Niðurstöðurnar úr DASS21 voru þannig að 7,6% voru með mjög alvarleg 

þunglyndiseinkenni og 9,1% voru með alvarleg þunglyndiseinkenni. Þau sem voru með 

mjög alvarleg kvíðaeinkenni voru 12% en 5,8% voru með alvarleg kvíðaeinkenni. Um 

3,3% þátttakenda voru með mjög alvarleg streitueinkenni og 9,1% með alvarleg 

streitueinkenni (sjá Viðauka 2).  
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DASS21 er með spönnina frá 0 og upp í 21 fyrir hvern þátt, þar sem sjö spurningar 

tengjast þunglyndi, sjö tengjast kvíða og sjö tengjast streitu. Talið er eðlilegt að vera með 

0-4 stig í þunglyndi, 5-6 stig eru væg einkenni þunglyndis, 7-10 stig í meðallagi, 11-13 stig 

alvarleg og yfir 13 stig mjög alvarleg (Black Dog Institute, e.d.). Í spurningum tengdum 

kvíða er eðlilegt að vera með 0-3 stig, 4-5 stig eru væg einkenni, 6-7 stig í meðallagi, 8-9 

stig alvarleg og yfir 9 stig er talið vera mjög alvarleg einkenni (Black Dog Institute, e.d.). 

Spurningar tengdar streitu er talið eðlilegt að vera með 0-7 stig, 8-9 stig eru væg einkenni, 

10-12 stig í meðallagi, 13-16 alvarleg og yfir 16 stig mjög alvarleg einkenni (Black Dog 

Institute, e.d.). 

Sett var upp pivot tafla í Excel til þess að telja fjöldann á hverju gildi og má sjá 

niðurstöður þess á Mynd 5.  

 

 
Mynd 5. Tíðni stiga á DASS21 skalanum 

 Lýsandi tölfræði upplýsingar fyrir breytur sem snúa að andlegri heilsu má sjá í 

Töflu 1. Kvarðinn fyrir mat einstaklinga á andlega heilsu sinni almennt og andlega heilsu 

sinni eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19 var frá 1 til 5 með meðaltalið um fjóra fyrir báðar 

breytur (SD = 0,88; SD = 0,81). Það þýðir að þátttakendur mátu andlega heilsu sína vera 

nokkuð góða, bæði almennt og eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19, þó að hún sé örlítið 

verri eftir hertar aðgerðir. Streita meðal þátttakenda var ekki mjög mikil (M = 6,18, SD = 
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5,10) og það sam má segja um kvíða (M = 3,68, SD = 4,42) og þunglyndi (M = 4,93, SD = 

4,88). 

 

Tafla 1  

Lýsandi tölfræði breytna fyrir andlega líðan  

Breytur N Lágmark Hámark M SD 

Andleg heilsa almennt 275 1 5 4,04 0,88 

Andleg heilsa eftir Covid-19 275 1 5 4,01 0,81 

Streita DASS21 270 0 21 6,18 5,10 

Kvíði DASS21 267 0 21 3,68 4,42 

Þunglyndi DASS21 268 0 21 4,93 4,88 

 

 

 Notað var ,,Pearson correlation” til að finna fylgni á milli breytanna og má sjá 

niðurstöður þess í Töflu 2. Fylgni milli andlegrar heilsu almennt og andlegrar heilsu eftir 

hertar aðgerðir vegna Covid-19 var jákvæð og marktæk sem þýðir að því betri sem andleg 

heilsa var fyrir hertar aðgerðir vegna Covid-19, því líklegra er að andlega heilsa sé góð 

eftir hertar aðgerðir. Fylgni milli breyta sem snúa að andlegri heilsu var ekki mikil en var 

þó mest á milli þunglyndis og streitu r = 0,841; p<0,01. Fylgni var marktæk milli andlegrar 

heilsu almennt, andlegrar heilsu eftir Covid-19, kvíða, þunglyndis og streitu. 
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Tafla 2  

Fylgni andlegrar heilsu og DASS21 

 Andleg 

heilsa 

almennt 

Andleg 

heilsa eftir 

Covid-19 

Streita 

DASS21 

Kvíði 

DASS21 

Þunglyndi 

DASS21 

Andleg heilsa almennt 1 .204** -.429** -.379** -.411** 

Andleg heilsa eftir Covid-19 .204** 1 -.475** -.379** -.402** 

Streita DASS21 -.429** -.475** 1 .781** .841** 

Kvíði DASS21 -.379** -.379** .781** 1 .762** 

Þunglyndi DASS21 -.411** -.402** .841** .762** 1 

 
**Fylgni er marktæk við 0,01 (Tvíhliða). 
 
 

Einnig var könnuð fylgni á milli breytanna ,,andleg heilsa almennt”, ,,andleg heilsa 

eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19”, ,,streita eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19” og 

,,álag eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19”. Notað var ,,Pearson correlation” til að finna 

fylgni milli breytanna og má sjá niðurstöður þess í Töflu 3. Marktæk fylgni var á milli allra 

breytanna nema andlegrar heilsu almennt og álagi eftir hertar aðgerðir sem segir okkur að 

andleg heilsa almennt virðist ekki hafa áhrif á hvernig þátttakendur mátu álag sitt eftir 

hertar aðgerðir, hvort sem það mat álag mikið eða lítið. Fylgni var mest á milli andlegrar 

heilsu eftir hertar aðgerðir og streitu eftir hertar aðgerðir r = 0,707; p<0,01. Þá var fylgni 

einnig marktæk á milli streitu eftir hertar aðgerðir og álag eftir hertar aðgerðir r = 0,615; 

p<0,01. Það gefur til kynna að því meiri streita sem þátttakendur mátu sig upplifa eftir 

hertar aðgerðir, því meira álag mat það sig upplifa eftir hertar aðgerðir. 
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Tafla 3  

Fylgni andlegrar heilsu, streitu og kvíða eftir hertar aðgerðir 

 Andleg heilsa 

almennt 

Andleg heilsa 

eftir Covid-19 

Streita eftir 

Covid-19 

Álag eftir 

Covid-19 

Andleg heilsa almennt 1 .204** -.166** -.060 

Andleg heilsa eftir Covid-19 .204** 1 -.707** -.512** 

Streita eftir Covid-19 -.166** -.707** 1 .615** 

Álag eftir Covid-19 -.060 -.512** .615** 1 

 
**Fylgni er marktæk við 0,01 (Tvíhliða). 
 
 
 Þegar skoðuð er fylgni milli breyta sem tengjast andlegri líðan má sjá að andleg 

heilsa almennt hefur áhrif á hvernig einstaklingar meta andlega heilsu sína, streitu og álag 

eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19. Það gefur til kynna að því betri sem andleg heilsa 

einstaklings er almennt því líklegra er að einstaklingar finni fyrir minni streitu og álagi en 

ella á krísutímum, líkt og Covid-19. 

 
 

UMRÆÐA 

Megin tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort að andleg heilsa starfsfólks í 

leikskólum væri verri eftir að hertar aðgerðir vegna Covid-19 voru settar á hér á landi. 

Niðurstöður sýndu að almennt mátu þátttakendur heilsu sína, starfsanda og skipulag á 

vinnustað sínum gott sem og að upplýsingaflæði milli stjórnenda og starfsfólks væri 

almennt gott. Eftir hertar aðgerðir jókst álag og streita jókst auk þess sem rúmlega 40% 

þátttakenda mátu andlega heilsu sína verri eða mun verri samanborið við andlega heilsu 

fyrir hertar aðgerðir. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr DASS21 má sjá að meirihluti þátttakenda skorar 

frekar lágt en þó er ákveðinn fjöldi sem er að skora hátt og því með mikil einkenni 

þunglyndis, kvíða og/eða streitu. Það gefur til kynna að það sé ákveðinn hópur fólks sem 
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á erfitt með að takast á við breyttar aðstæður á krísutímum og að það hafi mögulega áhrif 

á andlega heilsu þeirra. 

Aukið álag og streita eftir hertar aðgerðir er í samræmi við aðrar rannsóknir sem 

hafa skoðað samband andlegrar heilsu og krísuástands (Kelly og Berthelsen, 1995; Garner 

og Shonkoff, 2012).  

Í opinni spurningu í þessari rannsókn nefndu nokkrir þátttakendur að með því að 

hafa barnahópinn minni, gæfist meiri tími til að sinna þeim betur og gera verkefni sem hafa 

alla jafnan setið á hakanum. Það má því velta fyrir sér hvort fjöldi barna á deildum sé 

almennt alltof mikill en það hafa verið niðurstöður í öðrum rannsóknum (Kelly og Donna, 

1995; Thomas, Clarke og Lavery, 2003). 

Þó svo að flestir þátttakendur meti sig með góða andlega heilsu og komi ágætlega 

út úr DASS21 spurningalistanum er hluti sem líður illa og finnur fyrir mikilli aukinni streitu 

og álagi sem hefur áhrif á andlega heilsu. Það er í takt við aðrar rannsóknir sem hafa kannað 

andlega líðan meðal starfsfólks í leikskólum þegar breytingar áttu sér stað á vinnustaðnum, 

þegar hættuástand hefur verið í samfélaginu og þar sem mikil óvissa hefur verið á vinnustað 

(Gui, Barriball og Whiley, 2009; Rout, 1999; NIOSH, 1999). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að neikvæð marktæk fylgni sé á milli andlegrar 

heilsu eftir hertar aðgerðir vegna Covid-19, og streitu, kvíða og þunglyndis mælt á DASS. 

Það gefur til kynna að þeir sem að telja andlega heilsu sýna góða eru ólíklegri til þess að 

skora hátt í DASS21 spurningalistanum. Það virðist því skipta máli að huga að andlegri 

heilsu sinni alla daga því þá er líklegra að auðveldara sé að takast á við breyttar aðstæður 

og nýjar áskoranir í lífi og starfi. 

Styrkleiki þessarar rannsóknar er að nafnleynd og trúnaður var og því ekki hægt að 

rekja svör til þátttakenda. Svörun var einnig góð en miðað við vefkönnun sem var bundin 

við að þátttakendur væru starfsfólk í leikskólum og eldri en 18 ára að þá var mjög gott að 

fá 275 þátttakendur. 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru að dreifni gæti verið mun meiri og annað sem 

gæti haft áhrif á breyturnar. Einnig var notast við sjálfsmælikvarða sem getur leitt til 

ónákvæmni í svörun.  

Áhugavert hefði verið að fá fleiri þátttakendur og vera viss um að þátttakendur 

kæmu allsstaðar að af landinu en staðsetning þátttakendanna kom ekki fram í þessari 
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rannsókn. Einnig hefði verið áhugavert að skoða betur hvernig stjórnendum fannst ganga 

að fara eftir breyttu fyrirkomulagi og hvort þeir hefðu verið undirbúnir fyrir að takast á við 

krísu af einhverju tagi. Það gæti verið fróðlegt að skoða það í frekari rannsóknum. Fyrir 

framtíðarrannsóknir væri áhugavert að sjá könnun á andlegri líðan á öðruvísi krísutímum 

til þess að sjá hvort líkindi séu á milli mati á andlegri heilsu eftir því hvers konar krísutíma 

einstaklingar eru að kljást við. 

 
 

LOKAORÐ 

Á fordæmalausum tímum líkt og heimsfaraldurinn vegna Covid-19 er mikilvægt að safna 

gögnum og læra af þeim afleiðingum sem komu í kjölfar faraldursins. Eitt af því sem 

mikilvægt er að skoða er andleg heilsa fólks og hvað má gera til þess að fólki líði sem best 

á erfiðum tímum. Krísustjórnun er frekar nýleg fræði og ekki mjög mikið rannsökuð en í 

þeim rannsóknum sem hafa farið fram á krísustjónun virðist það vera gott fyrir bæði 

fyrirtæki og stofnanir að hafa einhvers konar áætlanir til þess að fara eftir ef krísur koma 

upp.  

 Mikilvægt er fyrir fyrirtæki og stofnanir að skoða hvort áætlanir séu ef upp koma 

krísur og hafa þá einnig í huga hvað þarft sé að gera fyrir starfsfólk svo vinnuumhverfi 

þeirra sé sem best. 

Það sem helst hefði mátt skoða betur varðandi þessar rannsókn var að ræða við 

starfsfólk leikskólanna til að fá þeirra skoðun og virða það að t.d. eldra starfsfólk sem 

upplifir sig jafnvel hrætt í vinnu, hafi rödd og það sé komið til móts við það. 

Það munu alltaf koma upp einhvers konar krísur á nokkra ára eða áratuga fresti og 

því skiptir máli að samfélög séu viðbúin fyrir breyttum aðstæðum, hverjar svo sem þær 

geta verið. 
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VIÐAUKAR 
 
Viðauki 1 – Spurningalistinn í heild sinni 
 
Upplifun og andleg líðan stjórnenda og starfsmanna í leikskólum á krísutímum. 
 
Könnun þessi er partur af lokaverkefni í meistaranámi í verkefnastjórnun (MPM) í 
Háskólanum í Reykjavík. Tilgangur verkefnis er að skoða upplifun stjórnenda og 
starfsmanna í leikskólum á krísutímum, líkt og í dag þegar covid-19 er á hápunkti hér á 
landi.  
 
Þátttakendum er heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er á meðan þátttöku stendur. 
Fullum trúnaði er gætt við vörslu og meðferð gagna og það er ekki með neinu móti hægt 
að rekja svör til einstaka þáttakenda. Gögnum verður eytt eftir að unnið hefur verið úr 
niðurstöðum rannsóknar.  
 
Vinsamlegast athugaðu að til þess að taka þessa könnun þarf að vera 18 ára eða eldri. 
 
Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi verkefnis er Kamilla Rún Jóhannsdóttir, dósent. Ef það 
eru einhverjar spurningar eða ábendingar varðandi verkefnið þá vinsamlega sendið þær á 
netfangið: kamilla@ru.is 
 
Það tekur um það bil 10 mínútur að svara könnuninni. 
 
Kærar þakkir fyrir þína þáttöku! 
Sonja Björg Írisar Jóhannsdóttir 
Hvað er kyn þitt? 

o Kona 
o Karl 
o Annað 

 
Hver er aldur þinn? 

o 18-24 
o 25-34 
o 35-44 
o 45-54 
o 65-70 

 
Hversu mörg börn ertu með á þínu framfæri? 

o Ekkert 
o 1-2 
o 3-4 
o Fleiri en 4 

 
Hver er hæsta menntun þín sem þú hefur lokið? 

o Grunnskólapróf 
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o Stúdentspróf 
o Iðnnám 
o BSc, BEd, BA gráða 
o Meistaragráða 
o Annað 

 
Hver er staða þín í leikskólanum? 

o Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri 
o Deildarstjóri/sérkennslustjóri 
o Sérkennari 
o Leikskólakennari, M.Ed. 
o Leiðbeinandi 
o Eldhússtarfsmaður 
o Annað 

 
Hversu lengi hefur þú starfað á núverandi vinnustað? 

o Minna en 1 ár 
o 1-3 ár 
o 4-6 ár 
o Lengur en 6 ár 

 
Almennar upplýsingar 
Í þessum hluta eru settar fram fullyrðingar sem þú ert beðin um að svara á skalanum 1-5 
þar sem 1 stendur fyrir "mjög ósammála" og 5 fyrir "mjög sammála".  
Þegar þú svarar fullyrðingunum ertu beðin um að svara út frá hvernig umhverfið er 
almennt. 
Andleg heilsa mín er almennt góð 

o Mjög ósammála 
o Ósammála  
o Hvorki ósammála né sammála  
o Sammála 
o Mjög sammála 

 
Líkamleg heilsa mín er almennt góð 

o Mjög ósammála 
o Ósammála  
o Hvorki ósammála né sammála  
o Sammála 
o Mjög sammála 

 
Mórallinn á vinnustaðnum mínum er almennt góður 

o Mjög ósammála 
o Ósammála  
o Hvorki ósammála né sammála  
o Sammála 
o Mjög sammála 
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Upplýsingaflæði milli stjórnenda og starfsfólks er almennt gott 

o Mjög ósammála 
o Ósammála  
o Hvorki ósammála né sammála  
o Sammála 
o Mjög sammála 

 
Skipulag er almennt gott á vinnustaðnum 

o Mjög ósammála 
o Ósammála  
o Hvorki ósammála né sammála  
o Sammála 
o Mjög sammála 

 
Eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á 
Í þessum hluta eru settar fram fullyrðingar sem þú ert beðin um að svara á skalanum 1-5 
þar sem  

o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
Andleg heilsa mín eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er: 

o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
Líkamleg heilsa mín eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er: 

o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
Streita hjá mér eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er: 

o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
Álag í vinnu eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er: 
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o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
Mórallinn á vinnustaðnum eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er: 

o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
Upplýsingaflæði milli stjórnenda og starfsfólks eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 
voru settar á er: 

o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
Að vinna eftir gildum leikskólans eftir að aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er: 

o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
Eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er ______ að mæta jákvæð/ur/tt til 
vinnu 

o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
Skipulag eftir að hertar aðgerðir vegna covid-19 voru settar á er: 

o 1 = Mun verri  
o 2 = Verri 
o 3 = Ekkert breyst 
o 4= Betri 
o 5 = Mun betri 

 
DASS21 
Lestu hverju fullyrðingu og veldu tölu 0, 1, 2 eða 3 sem segir til um hve vel hver 
fullyrðing átti við í þínu tilviki sl. viku. 
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Það eru engin rétt eða röng svör. Eyddu ekki of miklum tíma í að velta fyrir þér hverri 
fullyrðingu. 
0 = Átti alls ekki við mig 
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 
 
Mér fannst erfitt að slappa af 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég fann fyrir munnþurrki 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum tilfinningum 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
 
Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt of hröð öndun, mæði án líkamlegrar áreynslu) 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég gat ekki byrjað á neinu 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég hafði tilhneigingu til að bregðast of harkalega við aðstæðum 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Mér fannst ég vera óstyrk(ur) (t.d. að fæturnir væru að gefa sig) 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
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o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem ég fengi hræðslukast (panik) og gerði mig að fífli 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég komst auðveldlega í uppnám 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Mér fannst erfitt að ná mér niður 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég var hrygg/hryggur og þunglynd(ur) 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir að ég héldi áfram við það sem ég var að gera 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 
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Mér fannst ég nánast gripin(n) skelfingu 
o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég gat ekki fengið brennandi áhuga á neinu 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Mér fannst ég nánast einskis virði 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Mér fannst ég frekar hörundsár 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég varð var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki reynt á mig (t.d. hraðari hjartsláttur, 
hjartað sleppti úr slagi) 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Ég fann fyrir ótta án nokkurrar skynsamlegrar ástæðu 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því 

o 0 = Átti alls ekki við mig 
o 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
o 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
o 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 
Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 2 – Niðurstöður úr DASS21 
 

D A S 

5 4 7 

12 16 14 

0 0 6 

11 11 9 

12 14 16 

13 11 9 

5 5 7 

1 0 0 

14 6 13 

4 1 9 

8 5 10 

7 11 13 

17 19 19 

0 1 0 

2 0 2 

2 0 2 

4 1 4 

12 13 17 

7 5 11 

2 4 4 

0 1 0 

0 0 3 

0 0 0 

4 1 5 

5 4 2 

1 2 3 

3 1 4 

3 3 6 

2 0 1 

4 3 8 

2 2 7 

11 5 11 

5 7 12 

7 2 6 

13 11 7 

9 12 18 

0 0 2 
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4 0 5 

5 1 8 

0 0 2 

5 9 9 

5 6 8 

0 1 0 

9 6 13 

17 19 20 

11 12 14 

5 5 4 

4 2 5 

6 2 10 

11 5 12 

4 0 3 

12 5 10 

6 8 9 

0 1 4 

0 0 0 

2 3 4 

9 5 11 

1 2 1 

7 6 9 

3 2 9 

5 4 10 

2 0 1 

21 12 18 

14 12 12 

1 0 2 

11 12 15 

10 14 13 

6 5 6 

1 0 0 

2 6 5 

1 2 4 

9 11 10 

3 5 0 

0 2 5 

0 0 0 

6 1 10 

15 4 14 
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4 4 6 

11 7 12 

2 0 2 

3 6 8 

0 0 0 

3 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

14 9 13 

1 3 2 

4 6 7 

11 9 11 

1 1 3 

0 0 0 

0 1 3 

7 2 7 

5 2 15 

15 1 17 

4 1 6 

0 0 2 

0 0 0 

0 0 1 

0 0 0 

0 0 0 

10 12 16 

0 0 0 

6 12 11 

6 6 12 

1 6 11 

2 1 2 

0 2 10 

6 0 2 

4 4 6 

3 0 2 

0 0 3 

0 0 0 

3 0 4 

3 6 10 

0 1 1 

15 8 17 
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13 7 12 

6 0 9 

1 2 6 

2 1 12 

13 2 12 

4 11 7 

3 1 5 

14 14 14 

4 3 8 

1 1 3 

7 1 6 

21 21 21 

0 0 0 

0 0 1 

1 0 2 

13 17 16 

15 12 14 

12 11 12 

1 6 7 

12 9 14 

1 0 2 

0 2 1 

0 4 6 

12 9 11 

11 13 17 

6 0 8 

0 0 0 

5 8 6 

5 0 1 

9 4 8 

6 0 8 

8 6 4 

1 0 0 

5 8 8 

0 0 0 

0 0 0 

0 2 3 

2 0 10 

0 0 0 

1 0 1 
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12 3 10 

10 5 12 

4 0 2 

4 0 4 

3 2 4 

8 2 8 

6 2 10 

1 3 2 

6 1 8 

0 4 7 

8 7 12 

1 1 5 

3 2 4 

0 0 0 

3 5 4 

1 5 6 

7 6 7 

0 0 0 

14 15 14 

0 0 2 

0 0 0 

3 2 2 

4 1 4 

9 3 10 

3 0 9 

0 0 0 

0 0 1 

6 5 8 

0 0 0 

2 0 0 

8 9 11 

1 0 0 

1 3 5 

14 15 14 

8 3 2 

0 0 0 

5 8 4 

3 1 3 

6 3 5 

7 9 11 
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9 2 10 

0 1 7 

0 0 0 

8 9 7 

14 2 8 

17 12 18 

3 2 3 

2 1 4 

10 11 12 

1 0 2 

3 0 3 

3 0 1 

0 0 2 

0 0 0 

2 4 3 

14 9 10 

5 3 5 

1 0 2 

0 0 0 

8 11 12 

0 0 2 

6 0 2 

11 2 16 

4 2 10 

2 0 1 

17 5 16 

11 7 7 

1 1 4 

8 9 10 

0 1 1 

6 4 7 

9 11 13 

3 0 3 

7 2 11 

0 0 1 

2 3 3 

3 5 10 

8 0 2 

8 5 10 

1 0 2 
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0 0 2 

17 14 16 

4 2 3 

0 1 2 

4 0 3 

5 7 11 

13 7 12 

0 0 0 

0 0 0 

6 5 3 

3 4 6 

3 0 5 

1 0 5 

9 8 7 

1 0 2 

0 0 3 

0 0 0 

3 0 9 

4 0 2 

0 5 4 

3 1 4 

11 9 8 

1 0 2 

0 0 0 

3 4 7 

7 2 9 

0 0 0 

2 2 5 

20 13 14 

3 0 1 

5 2 8 

1 1 0 

3 1 1 

0 0 0 

0 1 1 

2 3 5 

6 5 8 

14 8 15 
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D A S 

21 33 9 

25 16 25 

   

   

7,60% 12% 3,30% 

9,10% 5,80% 9,10% 

   
 
 


