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Ágrip 

Í rannsókninni skoðum við starfstengda kulnun meðal þroskaþjálfa. Markmið og tilgangur 

rannsóknarinnar var að vekja athygli á einkennum kulnunnar sem og áhættuþáttum í störfum 

þroskaþjálfa og benda á lausnir sem við teljum mikilvægar til að draga úr hlutfalli fagaðila sem 

verða fyrir starfstengdri kulnun. Við notuðum eigindlega rannsóknaraðferð í rannsókninni en 

tekin voru viðtöl við tvo þroskaþjálfa sem báðar hafa orðið fyrir kulnun í starfi. Megin 

rannsóknarspurning okkar var: Hvernig er hægt að draga úr áhættuþáttum til að koma í veg 

fyrir kulnun í störfum þroskaþjálfa? Við greindum sameiginlegan þráð milli viðmælanda sem 

og við fyrri niðurstöður rannsóknar sem við studdumst við. Niðurstöður rannsóknar okkar gefa 

til kynna að þroskaþjálfar eigi aukinni hættu á að verða fyrir kulnun í starfi en með aukinni 

fræðslu og vitundarvakningu á starfstengdri kulnun er hægt að koma í veg fyrir eða minnka 

líkur á kulnun. Eftirfylgni yfirmanna skiptir miklu máli og þurfa stjórnendur að þekkja einkenni 

kulnunnar og bregðast við slíkum aðstæðum sem fyrst og veita kost á handleiðslu. 
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Reykjavík, ____.__________________ 2022 

  

_________________________________   

Kristrún Karen Larsen 

_________________________________ 

Naomi Ruth Róbertsdóttir 
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Inngangur  

Í tímariti Þroskaþjálfafélagi Íslands sem kom út árið 2019, segir formaður félagsins að orðið 

kulnun hafi verið orð ársins 2018. Hún segir frá því að mikið hafi verið talað um streitu og 

kulnun og að staðreyndin væri orðin sú að sífellt fleiri séu að minnka við sig vinnu vegna 

langvarandi streitu og álags. Í máli hennar kemur fram að aukning er á útgjöldum sjúkra- og 

styrktarsjóða stéttarfélaga, aukin aðsókn að starfsendurhæfingu og fjölgun örorkuþega 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2019). Okkur finnst því vert að rannsaka hvernig er hægt að draga 

úr áhættuþáttum í störfum þroskaþjálfa til að koma í veg fyrir kulnun og minnka líkurnar á því. 

Við munum byrja ritgerðina á því að fara yfir sögulega þróun í menntun og störfum 

þroskaþjálfa til að skilja betur stöðu, starfskenningu og hlutverk þroskaþjálfa í samfélaginu. 

Þar á eftir förum við fræðilega yfir hugtakið kulnun, lykilþætti og helstu einkenni kulnunar. Í 

framhaldi af því tengjum við störf þroskaþjálfa við kulnun og greinum helstu áhrifaþætti, ásamt 

verndandi þáttum í starfi þroskaþjálfa og bendum á mikilvægi þess að vera meðvitaður um 

streituvalda og streituvarnir. Við munum síðan gera grein fyrir þeirri aðferð sem við notuðumst 

við í rannsókn okkar, tilgangi og markmiði, kynna þátttakendur rannsóknarinnar og hvernig við 

munum greina viðtölin. Í umræðukaflanum munum við tengja niðurstöður rannsóknarinnar 

við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar og að að lokum setja fram niðurstöðu við 

rannsóknarspurningu okkar. 
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1 Þroskaþjálfar 

1.1 Þróun í menntun og störfum 

Mikil þróun hefur átt sér stað í málefnum fatlaðs fólks með tilkomu nýrra laga, reglugerða, 

stefnumótunar og hugmyndafræði jafnframt hefur haft áhrif á menntun og störf þroskaþjálfa. 

Þroskaþjálfa stéttin hefur verið í mikilli þróun sem má rekja til breyttra áherslna og viðmiðanna 

í þjónustu við fatlað fólk og hefur stéttin þurft að takast á við ólíkar hugmyndir um hlutverk 

sitt og hefur það bæði haft áhrif á nám og störf þroskaþjálfa sem og stöðu fatlaðs fólks. Árið 

1958 var Gæslusystraskóli Íslands stofnaður. Skólinn var starfstækur á Kópavogshæli sem var 

heilbrigðisstofnun á vegum Landspítalans fyrir fatlað fólk. Á þessum tíma var litið á fötlun út 

frá læknisfræðilegu sjónarhorni sem skilgreinir fötlun sem galla sem þarf að lækna eða 

meðhöndla með endurhæfingu eða annarri þjálfun og meðferð. Út frá þessari hugmyndafræði 

voru fatlaðir einstaklingar aðgreindir frá samfélaginu og komið var fram við fatlað fólk sem 

sjúklinga sem þurfi að sinna, gæta og lækna. Gæslusystraskóli var ætlaður til að þjálfa 

starfsmenn sem störfuðu á Kópavogshæli og lögð var áhersla á umönnun, gæslu, vernd og 

hjúkrun í náminu (Þorvaldur Kristinsson, 2015).  

Áherslur þessar og skilgreiningin á fötlun breyttust í takt við tímann og þá þróun sem varð 

í málaflokkum fatlaðs fólks. Nafni Gæslusystraskólans var breytt í Þroskaþjálfaskóli Íslands árið 

1971 og breyttust þá áherslur námsins í uppeldi og þjálfun. Árið 1998 færðist 

þroskaþjálfanámið yfir á menntavísindasviðið í Háskóla Íslands en það var ekki fyrr en árið 

2012 sem námið tók verulegum breytingum með tilkomu nýrra reglugerða um störf 

þroskaþjálfa. Með þessum breytingum var farið að byggja félagslegri nálgun á fötlun sem 

leggur áherslu á þátt umhverfis sem og félagslegra-, menningalegra- og efnahagslegra þátta í 

að skapa fötlun. Á þessum tíma var áhersla í náminu lögð á réttindi og þátttöku fatlaðs fólk í 

samfélaginu, þær hindranir sem einstaklingar verða fyrir til dæmis þegar kemur að menntun, 

atvinnu, aðgengi, húsnæði, menningar- og frístundarstarfi sem og möguleikum til þátttöku til 

jafns við aðra. Árið 2013 voru ný hæfniviðmið gefin út fyrir þroskaþjálfanámið, lögð var þá enn 

meiri áhersla á fötlunarfræði, siðfræði og sálfræði. Þannig má sjá hvernig áherslur í náminu 

hafa færst frá læknisfræðilegu sjónarhorni yfir í félagslegt sjónarhorn. Störf þroskaþjálfa hafa 

jafnframt þróast frá umönnun og gæslu í að vera eflandi hlutverk til að styðja fatlað fólk til 

sjálfstæðis og aðlaga samfélagið að ólíkum þörfum allra. Starfsvettvangur er nú orðin 

fjölbreyttari og breiðari en áður (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015).  
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1.2 Starfskenning og hlutverk 

Þroskaþjálfar eru fagstétt sem hefur sérstaka menntun til að starfa með einstaklingum á öllum 

aldri sem búa yfir einhverskonar skerðingu og sinna fjölbreyttum störfum á breiðum og 

fjölbreyttum starfsvettvangi. Þroskaþjálfar starfa eftir lögum, reglugerðum og siðareglur, þ.e. 

reglugerð um menntunm réttindi. Þessi reglu- og lagarammi leggu áherslu á skyldu 

þroskaþjálfa til að veita stuðning og aðhald og þar koma jafnframt fram siðferðilegar og 

faglegar skyldur í starfi sem mynda þannig sameiginlegan siðferðilegan grundvöll fyrir 

fagstéttina. Þroskaþjálfar starfa samkvæmt reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

þroskaþjálfa (nr. 1120/2012) og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og lögum um 

heilbrigðisstarfsmenn (nr. 34/2012). Einnig ber þroskaþjálfum að viðhalda faglegri þekkingu 

sinni og tileinka sér nýjungar í starfi og auk þess leggja stund á siðferðilegra ígrundun til að efla 

gæði starfsframlags síns. Þá ber þroskaþjálfum að virða starfsaðferðir, skyldur og ábyrgð 

annarra þroskaþjálfa (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Sérsvið þroskaþjálfa eru víðtæk og taka 

meðal annars til hagnýtrar þekkingar á sviði stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar 

heildrænnar þjónustu og byggist sérþekking þroskaþjálfa á fötlunarfræði, félagsfræði og 

siðfræði. Nálgun þroskaþjálfa einkennist af mannréttindasýn sem einkennist af virðingu fyrir 

því að sérhver manneskja eigi rétt á frelsi, mannvirðingu og lífi án aðgreiningar og mismunar. 

Þroskaþjálfar þekkja nýjustu stefnur og taka mið af þróun í málefnum fatlaðs fólks og byggist 

hlutverk þeirra á því að nýta fagþekkingu sína til að styðja og efla samfélagslega þátttöku og 

leggja áherslu á einstaklingsmiðaða þjónustu með það markmið að efla færni, stuðla að 

sjálfstæði og jákvæðri sjálfsmynd. Hlutverk þeirra er einnig að tryggja það að fatlað fólk hafi 

réttindi til jafns við aðra með alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar og hagsmuni 

skjólstæðinga sína að leiðarljósi (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 
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2 Kulnun 

Um miðjan áttunda áratugsins var hugtakið kulnun fyrst kynnt í sálfræðilegum bókmenntum 

af Freudenberger (1974) og Maslach (1976). Freudenberger og Maslach höfðu bæði tekið eftir 

sameiginleg viðbrögð meðal sjálfboðaliða sem unnu við að leysa úr félagslegum vandamálum 

meðal fátækra borgara þegar þeir þróuðu hugtakið. Hugtakið var í upphafi ekki viðurkennt 

sem fræðilegt hugtak en þróaðist sem grasrótarhugtak sem varð þó fljótt farið að nota sem 

samhugtak yfir fjölda sálfræðilegra vandamála meðal fólks sem vann með fólki og við að 

aðstoða það. Á áttunda áratugnum var kulnun eitt mest rannsakað fyrirbæri í vinnu heilbrigðis 

sálfræði en þá beindist athyglin fyrst og fremst að fólki sem starfaði í iðnaði og minni athygli 

beindist að félagsráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum, kennurum og öðrum starfshópum. (Pihl-

Thingvad o.fl., 2019).  

Í nýjustu skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunina WHO á hugtakinu kulnun í ICD-11 er 

kulnun skilgreint sem vandamál tengd atvinnu eða atvinnuleysi en ekki læknisfræðilegt ástand. 

Skilgreiningin hljómar svo: 

„Kulnun er heilkenni sem er afleiðing langvarandi streitu á vinnustað sem ekki 

hefur tekist á árangursríkan hátt að ná stjórn á. Kulnun vísar til fyrirbæris í 

tengslum við vinnu umhverfið og ætti ekki að vera nýtt til að lýsa reynslu á öðrum 

sviðum lífsins.“ (World Health Organization, 28.maí, 2019). VIRK (7.ágúst, 2020) 

2.1 Lykilþættir kulnunnar 

Samkvæmt rannsókn Sun o.fl. (2020) eru margskonar þættir sem teljast til lykilþátta kulnunar. 

Þau nefna í fyrsta lagi upplifun á miklu vinnuálagi, en einnig óskýr hlutverk, ágreining um stöðu 

starfsmanna, tilfinningalegar kröfur, truflun heima fyrir eða á vinnustað, samband við 

yfirmenn, sjálfræði, sanngjarna umbun, stuðning frá verkefnishópnum og skilvirkni sem tíu 

helstu lykilþætti kulnunar þeirra starfsmanna sem voru hluti af rannsókninni. Einnig kom fram 

í rannsókn Sun og félaga að munur var á faglærðu og ófaglærðu starfsfólki varðandi hversu 

mikil einkenni kulnunar komu fram (Sun o.fl., 2020).  

Í bók Maslach (1982) segir hún að kulnun sé ekki vandamál fólksins sem verður fyrir kulnun 

heldur því félagslega umhverfi sem það starfar í. Maslach nefnir að þegar vinnustaðir gera sér 

ekki grein fyrir mannlegu hlið starfsins og mikið misræmi er milli eðli starfsins og eðli fólksins 
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að þá sé meiri hætta á kulnun. Hún telur þetta ósamræmi eiga sér stað á eftirtöldum sex 

sviðum: of mikið álag í vinnu, skortur á stjórnun, ófullnægjandi umbun, sundrun á vinnustaða 

samfélaginu, skortur á sanngirni og ágreiningur um gildi. Ef einstaklingur verður fyrir kulnun í 

starfi kemur það oft fram á löngun um að skipta um starfsvettvang, hins vegar þegar það er 

gripið fljótt inn í er líklegra að einstaklingurinn haldist í starfinu lengur (Maskach, 1982). Sömu 

þættir og komu fram í könnun Sun og félaga voru tengdir því að vilja hætta í starfi þ.e.a.s. álag 

í starfi og sú upplifun að virðingu skorti fyrir starfinu í samfélaginu (Pihl-Thingvad, 2019).  

Í bók Freudenberger The Staff Burn-Out Syndrom (1975) lýsir hann því að þegar 

starfsmenn á stofnunum verða fyrir kulnun í starfi að þá er upplifun þeirra oft að þeim sé að 

mistakast, brenna út eða verða örmagna af því að gerðar eru of miklar kröfur til þeirra um að 

hafa orku, styrk eða skapa lausnir í krefjandi aðstæðum. Hann nefnir líka að kulnunin getur 

lýst sér með mörgum mismunandi einkennum og er mjög einstaklingsbundin. Einn helsti 

aðdragandi kulnunnar virðist að hans mati vera, tap á innblæstri. Hann nefnir dæmi um 

starfsfólk sem á það til að lenda í kulnun þ.e.a.s. kulnun hins samviskusama starfsmanns, 

kulnun starfsmannsins sem er of skuldbundinn starfinu og líf hans utan vinnu er ófullnægandi, 

kulnun stjórnandans og að lokum kulnun fagmannsins, en einstaklingar með fagmenntun eru 

oft með meiri vinnuálag en ófaglærðir. 

2.2 Einkenni kulnunnar 

Kulnun var upphaflega skilgreind af bæði Freudenberger og Maslach sem heilkenni 

tilfinningalegrar þreytu, þar sem einstaklingur er ólíkur sér og sem starfsmaður getur ekki 

uppfyllt það sem hann gat áður. Þetta sáu þau hjá starfsfólki sem starfar með fólki eða í 

ummönnunarstörfum. Einkenni kulnunnar getur komið fram á þrenns konar hátt: orkuleysi 

eða örmögnun, skortur á einbeitingu í vinnu, neikvæð viðhorf eða tortryggni tengd vinnustað, 

ásamt minni afköstum í vinnu (Tage o.fl., 2005). Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur o.fl. (2016) 

kemur fram að streituvaldandi þættir í starfsumhverfi eru algengustu orsakir svefnvandamála 

og getur það haft neikvæð áhrif á bæði lengd og gæði svefns. Rannsóknir hafa sýnt að lítill 

svefn eykur líkurnar á kulnun og þreytu.  

Í bók Freudenberger The Staff Burn-Out Syndrom (1975) segir hann að líkamleg einkenni 

geti komið fram með kulnun en einnig hegðunar- og sálræn einkenni. Hann tekur sem dæmi 

að manneskja sem áður átti það til að tala mikið en er farinn að þeyja langtímum saman. 



12 

 

Starfsmaður sem áður lagði sitt af mörkum á starfsmannafundum situr nú úti í horni og tjáir 

sig ekkert. Þegar leitað er skýringa kemur fram að starfsmaðurinn er þreyttur, vonsvikinn og 

gremjulegur. Honum þykir hann vera tilgangslaus og getur ekki talað um það. Eins nefnir hann 

annað dæmi um starfsmann sem sýnir annars konar breytingu á hegðunarmynstri. 

Starfsmaður sem er fljótur að reiðast, sýnir gremju viðbrögð, hefur ekki stjórn á tilfinningum 

sínum og við minnsta atvik verður hann reiður, bregst í grátur eða verður mjög sár.  

Í rannsókn Marta Makara-Studzińska o.fl. (2021) kemur fram að helstu birtingamyndir 

kulnunar á vinnustað séu mikil starfsmanna skipti í stjórnendastöðum, langvarandi streita á 

vinnustað og mikil veikindaforföll. Kulnun er útskýrð með hjálp kenninga sem tengir saman 

streitu í vinnu, sem kemur fram vegna ójafnvægis milli krafna sem gerðar eru á starfsmenn í 

vinnunni og persónulegra úrræða fyrir starfsmenn með sálfræðilega streitu. Samtvinnun 

sálfræðings ójafnvægis og spennu getur leitt til þess að starfsmaðurinn grípi til varnaraðgerða. 

Slík viðbrögð teljast vera einkenni og birtingarmynd kulnunar ferlsins.  

Í rannsókn (Marta Makara-Studzińska o.fl., 2021) leiddu niðurstöður í ljós hversu mikil 

tengsl eru á milli vinnuþátta líkt og fjölda vakta á mánuði, starfsaldurs og kulnunnar í starfi. 

Rannsóknin sýndi að fjöldi vakta í mánuði eykur streitu og sálræna þreytu starfsfólks. Í lögum 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 55/1980) kemur fram að hámarks 

yfirvinnutími á viku má ekki fara yfir 48 klukkustundir að meðaltali á hverju fjögurra mánaða 

tímabili til að gæta öryggis- og heilsuverndar starfsmanna. 

Fjöldi ára í starfi getur jafnframt haft áhrif með því að auka alvarleika tiltekinna þátta 

kulnunar. Hækkuðum starfsaldri fylgir aukin reynsla. Í greiningu á niðurstöðum 

rannsóknarinnar þeirra (Marta Makara-Studzińska o.fl., 2021) kom fram að tengsl voru á milli 

metnaðar í starfi og faglegs árangurs en einnig komu fram tengsl á metnaði í starfi og vonbrigði 

í starfsgreininni. Þar sem það sýndi að metnaðarfullir starfsmenn geti oft orðið fyrir 

vonbrigðum þegar hugmyndir þeirra ganga ekki upp eða ekki er tekið vel á móti þeim. 
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3 Áhrifaþættir í störfum þroskaþjálfa 

3.1 Krafa um tilfinningalega nálægð 

Þroskaþjálfar eru fagstétt sem á í aukinni hættu á  að verða fyrir kulnun í starfi og er mikið 

vinnuálag og undirmönnum einn af stærstu neikvæðu áhrifaþáttum í störfum þeirra. Einnig 

eru starfsmenn í vaktavinnu í aukinni hættu á að verða fyrir kulnun í starfi (Ólafur Þór 

Ævarsson, 2018). Þroskaþjálfar vinna oft vaktavinnu og þurfa sömuleiðis að vera til staðar 

tilfinningalega og styðja þá sem þeir vinna með. Þroskaþjálfar þurfa að sýna skjólstæðingum 

sínum hlýju og umhyggju í starfi og aðstoða þá við að vinna úr sínum vandamálum og 

erfiðleikum og á því á hættu að verða tilfinningalega úrvinda (Maslach, 1982). Kristín 

Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir (2015) gerðu eigindlega rannsókn á stöðu, hlutverki og 

starfsábyrgð þroskaþjálfa og leiddi rannsókn þeirra í ljós að þroskaþjálfar eru oft á tíðum eini 

starfandi þroskaþjálfinn á vinnustaðnum. Viðmælendur í rannsókn þeirra voru sammála um 

það að skortur á fagfólki, óviðunandi starfslýsing, niðurskurður í þjónustu og starfsmannavelta 

voru helstu ástæður fyrir of miklu vinnuálagi (Kristín Lillirndahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 

2015).  

3.2 Krefjandi starfsumhverfi 

Álag og streita hefur oft verið sameiginlegur þáttur á vinnustöðum þroskaþjálfa. Það sem hefur 

áhrif á starfsánægju þroskaþjálfa eru meðal annars óviðunandi starfsaðstæður, krefjandi 

starfsumhverfi, líkt og ofbeldi, áreiti, hótanir og ógnandi atferli. Eins og Arnhildur 

Hálfdánadóttir (2016) bendir á eru þroskaþjálfar fagstétt sem á í hættu að verða fyrir andlegu 

og líkamlegu ofbeldi í starfi af hálfu skjólstæðinga sinna sem eykur líkur á að verða fyrir kulnun 

í starfi (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016). Gerð var könnun fyrir málþing þroskaþjálfa (2019) 

um ofbeldi í starfi og sögðu 84% þroskaþjálfa að þeir hefðu verið beittir ofbeldi í starfi og 66% 

sögðu að þeir óttuðust að verða fyrir ofbeldi í starfi. Á málþinginu kom einnig fram að forvarnir, 

viðbrögð við ofbeldi og verkferlum sé ábótavant í störfum þroskaþjálfa. Því er mikilvægt að 

það séu skýrir verkferlar til staðar varðandi viðbrögð við ofbeldishegðun þar sem réttarstaða 

starfsmanna, hugmyndafræði, gildismat og viðhorf þroskaþjálfastéttarinnar sé haft að leiðar 

ljósi.  

Í kjarasamning þroskaþjálfa kemur fram að ef starfsmenn verða fyrir ofbeldi í starfi eiga 

þeir rétt á veikindaleyfi, endurgreiðslu ef tjón verður á persónulegum munum, slysatryggingu 
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og ef þeir verða fyrir líkamlegu tjóni eiga þeir rétt á skaðabótum (Þroskaþjálfafélag Íslands, 

2019). Erna Guðmundsdóttir formaður þroskaþjálfafélags Íslands sagði í ræðu sinni á málþingi 

þroskaþjálfa (2016) að það þurfi að kortleggja betur réttarstöðu þroskaþjálfa sem starfa í 

krefjandi starfsumhverfi og tryggja starfsumhverfi þeirra betur. Sömuleiðis benti hún á að það 

þurfi að bæta verulega skráningu tilvika ofbeldis sem þroskaþjálfar verða fyrir í starfi. Hún taldi 

að ástæða þess sé að þroskaþjálfar eiga erfitt að tilkynna ofbeldi sem þeir verða fyrir sé vegna 

meðvirkni og að það stríði gegn því sem stéttin stendur fyrir og hefur sérstaklega menntað sig 

til að vinna með fólki sem býr við einhvers konar skerðingar. Hún sagði að atvikaskráningar 

samræmdust ekki siðareglum þroskaþjálfa, gildum, hugmyndafræðum og viðhorfum. 

Þroskaþjálfar telji oft ofbeldið vera hluti af starfinu, en mikilvægt sé að mati Ernu að tilkynna 

öll ofbeldis atvik til að bæta réttarstöðu stéttarinnar og geta skráningarnar valdið því að aukið 

sé við mönnun sem mikil þörf er á.  

Til að draga úr ofbeldi á vinnustöðum er mikilvægt að ráða fleira fagfólk og tryggja 

nægilegt fjármagn svo hægt sé að veita lögbundna þjónustu. Þroskaþjálfar hafa þurft að hætta 

í störfum vegna líkamlegra og andlegra veikinda eftir að hafa orðið fyrir ofbeldi á vinnustað 

(Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016). Kristinn Már Torfason (2018) fjallaði á málþingi þroskaþjálfa 

um að með innleiðingu á þjónandi leiðsögn og valdeflingar hafi tíðni ofbeldis minnkað. 

Rannsóknir sýna að reynsla og menntun getur dregið úr samskipta erfiðleikum sem leiða til 

ofbeldis, ásamt virðingu í samskiptum og skynjun á stigmögnun ofbeldishegðunar. Þjónandi 

leiðsögn og valdefling byggist á því að vera til staðar fyrir þjónustunotendann og veita virkan 

stuðning með það að markmiði að fólk nái að þróa og upplifa öryggi, virðingu, umhyggju og 

tengsl í samskiptum við aðstoða fólkið sitt. Refsingum, andlegum eða líkamlegum er aldrei 

beitt þar sem þær eru niðurlægjandi og skapa vanlíðan (Akureyrarbær, e,d.). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á samband þess að vinna á vinnustað þar sem búast má við að 

verða fyrir ofbeldishegðun og því að upplifa kulnun. Þessi tengsl milli ofbeldis á vinnustað og 

kulnunar komu sterkt fram í rannsókn sem gerð var á þroskaþjálfum í Danmörku (2019). Þar 

sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á að á einu ári mátti sjá kulnunareinkenni koma fram 

hjá starfsmönnum sem unnu á starfstað þar sem ofbeldishegðun tíðkaðist, en lítið sem ekkert 

af kulnunareinkennum hjá starfstöðum þar sem ofbeldi tíðkaðist ekki. Eins sáu þau frekari mun 

á starfsstöðum þar sem ofbeldishegðunin var algeng heldur en á stað þar sem ofbeldishegðun 

var ekki jafn algeng. (Pihl-Thingvad, J. o.fl., 2019).  
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4 Verndandi þættir í störfum þroskaþjálfa 

Til þess að sporna gegn starfstengdri kulnun eða kulnunareinkennum er mikilvægt að vera 

meðvitaður um streituvalda og streituvarnir. Gott er að skoða og greina hvað veldur stressi og 

álagi og taka heildstætt á öllum þeim þáttum sem varða heilsuna. Aðrir þættir sem jafnframt 

er mikilvægt að gæta að er góður svefn, slökun, núvitund, regluleg hreyfing, gott skipulag og 

passa það að hafa gott jafnvægi á milli vinnu og einkalífs (Velvirk, e.d.). Mikilvægt er að grípa 

til reyndra ráðstafana til að koma í veg fyrir kulnun í starfi (Marta Makara-Studzińska o.fl., 

2021). 

4.1 Vinnustaðurinn 

Mikilvægt er að álags- og streitustjórnun fari fram á vinnustaðnum. Félagslegur stuðningur frá 

yfirmönnum, öðrum stjórnendum og samstarfsfólki er mikilvægur þáttur í vellíðan í starfi. 

Vinnustaðurinn þarf að vera meðvitaður um streitu og álag í starfi og auka umræðu og 

fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir kulnun og brotthvarfi af vinnustaðnum. 

Stjórnendur þurfa því að fylgjast með veikindadögum, vinnuslysum og starfsmannaveltu á 

vinnustaðnum, þekkja einkenni kulnunar og bregðast við kulnunareinkennum eins fljótt og 

hægt er með því að gefa starfsmönnum sem hafa upplifað streitu og álag kost á handleiðslu 

hjá fagaðilum. Viðbragðáætlanir eiga einnig að vera til staðar ef kulnun eða streita greinist hjá 

starfsmönnum, ásamt því að undirbúa vinnustaðinn fyrir endurkomu starfsmannsins, jafnvel 

hlutastarf til að byrja með ef hann hefur þurft að fara í tímabundið leyfi (Kennarasamband 

Íslands, e.d.). Vinnuverndarlög kveða á um að stjórnendur eigi að stuðla að góðum aðbúnað, 

hollustuháttum og öryggi á vinnustað  (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum nr. 46/1980). Til að tryggja að þetta markmið laganna náist ber stjórnendum 

jafnframt að kanna líðan starfsmanna, skoða hvað getur verndað heilsu og öryggi starfsmanna 

með því að gera streitumælingar með reglulegum starfsmannaviðtölum. Einnig kemur fram að 

stjórnendur bera ábyrgð á skriflegu áhættumati til að meta áhættu í starfi með tilliti til öryggis 

og heilsu starfsmanna, áhættuþátta í vinnuumhverfi og fyrirbyggja og draga úr álagi, ofbeldi, 

vanlíðan og heilsutjóni. Áætlun um heilsuvernd er byggð á áhættumati og áætlun um forvarnir 

til að draga úr atvinnutengdum sjúkdómum, slysum og veikindum.  
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4.2 Handleiðsla 

Handleiðsla er sérhæfð þjónusta sem veitt er af fagaðila til að styðja við og leiðbeina 

starfsmönnum til að þroskast í starfi, nýta betur hæfni sína og beita faglegum aðferðum. 

Handleiðsla er meðal annars notuð til að fyrirbyggja kulnun og kulnunareinkenni, þekkja 

streituvalda, skilja eigin viðbrögð og líðan í starfi með það markmið að efla fagmennsku, 

tryggja það að fagaðilum líði vel í starfi með það að markmiði að efla gæði þjónustunnar og 

greina möguæegar lausnir á viðfangsefnum sem verið er að kljást við. Í handleiðslu fer 

starfsmaðurinn yfir eigið starf, líðan í starfi og annað sem varðar starfið til að auka ánægju í 

starfi (Kennarasamband Íslands, e.d.). Á málþingi þroskaþjálfa (2019) var fjallað um mikilvægi 

þess að þroskaþjálfar sæki sér handleiðslu og að það vanti almennt meiri skilning og 

viðurkenningu á mikilvægi handleiðslu hjá þroskaþjálfum (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2019). 

4.3 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð er samtalsmeðferð sem notuð er til að meðhöndla ýmsan 

tilfinningalegan vanda, svo sem kvíða, þunglyndi og fælni. Hugmyndafræðin á bak við hugræna 

atferlismeðferð leggur áherslu á samspil tilfinninga, hegðunar og viðbrögð við umhverfinu. 

Meðferðin byggist á því að greina tengsl á milli hugsana, tilfinningar, hegðunar og 

líkamsstarfsemi. Það sem hefur áhrif á líðan er hvernig atburður er túlkaður og síðan hvernig  

það er brugðist við honum hefur áhrif á hugsanir og tilfinningar. Í meðferðinni er reynt að finna 

lausnir á kvillum með því að endurskoða neikvæðu tilfinningarnar sem valda kvíða og meta 

þær á raunhæfan hátt. Oft á tíðum eru einhverssonar hugsanaskekkjur að baki og með því að 

koma auga á þær er hægt að draga úr neikvæðum tilfinningum og líkamlegum einkennum 

raskanna (Þórunn Erla ómarsdóttir, Sigfríður Inga Karlsdóttir og Sigríður Sía Jónsdóttir, 2021). 

Það hefur sýnt sig að þegar hugræn atferlismeðferð er notuð kemur það oft í veg fyrir því að 

starfsmenn í miklum álags stöfum verði fyrir kulnun (Markara-Studzińska ofl., 2021). 
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5 Aðferðafræði 

5.1 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Við upphaf 

rannsóknarinnar var byrjað á að útbúa rannsóknaráætlun. Lesnar voru fræðilegar heimildir um 

kulnun ásamt því að ákveða við hvaða heimildir yrði stuðst við í rannsókninni, jafnframt veita 

sterkara innsæi inn í rannsóknarefnið. Síðan voru viðtalsspurningar samdar til að spyrja 

viðmælendur. Við gerð viðtalsspurningana var búinn til listi  af spurningum þar spurningarnar 

voru opnar og þar af leiðandi með rými til að kafa dýpra ofan í efnið. Lögð var áhersla á að 

spurningarnar myndu endurspegla efnið vel til að fá sem best innsýn og skilning á upplifun 

viðmælenda á starfstengdri kulnun. Ákveðið var að nota eingöngu eigindlega rannsóknar 

aðferð til að geta fengið ítarlegri svör við rannsóknarspurningunni þar sem talið var að svarið 

við henni gæti verið víðtæk. Þá var talið að meira væri við hæfi að fá upplifun þroskaþjálfa sem 

höfðu orðið fyrir kulnun frekar en að leggja fram almenna könnun. 

Þegar notast er við eigindlega rannsóknaraðferð eru viðtölin gjarnan tekin á vettvangi. 

Viðtölin voru tvö talsins og voru tekin dagana 21. febrúar og 9. mars 2022. Fyrra viðtalið var 

tekið í gegnum Zoom þar sem viðmælandi býr í erlendis og seinna viðtalið tekið á vinnustað 

viðmælandans. Viðtölin voru í samtalsformi þar sem viðtals spurningarnar voru notaðar eins 

og rammi samtalsins en því var leyft að flæða. Bæði viðtölin voru um 30 mínútur að lengd. Að 

viðtölunum loknum voru þau afrituð sem auðveldar frekari greiningu og þeim siðan eytt. 

Ákveðið var að styðjast við þemagreiningu Braun og Clarke (2006) sem byggist á því að greina 

sameiginlegt mynstur úr gögnunum. Þema greining var talin vera hentug aðferð til að auðvelda 

okkur að sjá og greina sameiginlegan þráð beggja viðtala með auðveldum hætti. 

5.2 Þátttakendur og þemagreining 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru tveir þroskaþjálfar sem hafa báðar orðið fyrir kulnun í starfi 

og voru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Þar sem rannsóknin byggist á upplifun af 

starfstengdri kulnun voru upplýsingar viðkvæmar og var þess því gætt að halda nafnleynd og 

tryggja trúnað. Viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki fyrir þátttöku í viðtölunum og 

var upptökum eytt eftir að við höfðum afritað þau (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). 

Við greiningu gagna var leitað eftir sameiginlegum þáttum meðal svara þátttakenda og 

þeir síðan bornir saman viðrannsóknir á þessu sviði.  
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6 Umræður 

6.1 Lykilþættir 

Eins og kom fram hér fyrir ofan þá eru margs konar þættir sem eru taldir upp sem 

lykiláhrifaþætti kulnunnar. Sem dæmi má nefna of mikið álag í vinnu, óskýr hlutverk, 

ágreiningar um stöðu starfsmanna, skortur á stjórnun, tilfinningalegar kröfur, samband við 

yfirmenn, sjálfræði, ófullnægjandi umbun og skilvirkni. Gögnin leiddu í ljós sameiginlega þætti, 

meðal annars kom fram að báðar höfðu verið undir of miklu álagi og fundið fyrir skort á 

stjórnun.  

“Var að vinna á stað þar sem forstöðumaður var ekki að sinna sínu starfi, 

deildarstjóri ekki heldur. Þannig ég einhvernveginn tek þeirra vinnu líka og var 

eini aðilinn á staðnum sem var hægt að ná í alltaf, var aldrei í fríi. Þó ég hafði 

verið í sumarfríi eða eitthvað þá var bara hringt í mig tvisvar á dag.“ 

(viðmælandi) 

Í rannsókninni kom fram að oft skorti fagfólk á stofnanir þar sem viðmælendur höfðu 

unnið. Bent var á að starfslýsingar væru ekki fullnægjandi, sömuleiðis var bent á niðurskurð í 

þjónustu og starfsmannaveltu sem helstu ástæður fyrir of miklu vinnuálagi. En þá kom einnig 

í ljós að þroskaþjálfar eru oft á tíðum einu starfandi þroskaþjálfarnir á vinnustaðnum.  

“Þegar maður var lika eini þroskaþjálfinn á staðnum og látinn taka allt erfiðið á 

sig. Það er mjög erfitt þegar þú ert eini faglærði einstaklingurinn á staðnum og 

þá er sett svo mikil ábyrgð á þig. Ef ég var ekki í standi til að mæta til vinnu þá 

hugsaði ég alltaf hvað aðrir hugsa um mig sem fagaðila. Pressa frá sjálfum sér, 

ég fór í þetta nám og sem þroskaþjálfi þá þarft þú að miðla þinni þekkingu svo að 

það sé ekki bara alltaf einn sem tekur á þessu. Samvinna er stór og mikilvægur 

partur. Þvegfaglegt starf og að vaktirnar séu alltaf vel mannaðar.“ (viðmælandi) 

Eins og fram hefur komið í rannsókninni þá er aukin hætta á kulnun þegar stjórnendur á 

vinnustað gera sér ekki næga grein fyrri mikilvægi mannlegu hliðar starfsins og mikið misræmi 

ríkir milli eðli starfsins og hugarfars og gilda starfsfólksins. Þetta kom fram í viðtölum við þá 

sem rætt var við þegar talið barst að álagi á vinnustað. Þá er bent á að þegar yfirmenn vinna 

ekki samhliða starfsmönnum sínum að þeir geri sér í raun ekki grein fyrir álaginu.  
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“Ég myndi segja að utanumhald utan um mann í starfinu, semsagt eins og ég 

vann á ofbeldisfullum stað í mörg ár og mér finnst eftirlitið svona lítið. Þetta 

hefur mikil áhrif á mann að vera í þannig starfi, bæði að vera menntaður og 

ómenntaður.“ (viðmælandi) 

Fjöldi vakta á mánuði hefur líka áhrif á streitu starfsfólks og þreytu þeirra. Lög voru sett 

(nr. 55/1980) til að gæta hámarks vinnutíma fólks með þeim tilgangi að þau væru ekki að vinna 

of mikið jafnframt til að gæta þá að heilbrigði starfsfólks og reyna að koma í leiðinni í veg fyrir 

kulnun starfsmanna. Hins vegar er oft ekki næg eftirfylgni á vinnustundum starfsmanna eins 

og einn viðmælandinn okkar greindi frá: 

“Ég svaf ekki neitt í margar vikur og var bara alltaf að vinna. Svo tók ég mánuð 

þar sem ég var bara alltaf að vinna og var að fá 1.2 milljónir í laun sem var bara 

kjaftæði.“ (viðmælandi) 

Eins og kom fram hér að ofan þá sýna rannsóknir (Freudenberg, 1975) á að ákveðnir 

eiginleikar einkenni gjarnan þá starfsmenn sem eiga frekar á hættu að verða fyrir kulnun en 

þeir eru, samviskusemi, starfsmaður er gerir alltaf mun meira en er krafist af honum, 

fagmenntun, og að vera í stjórnunarstöðu. Þetta getur gefið ákveðnar upplýsingar um hvaða 

starfsmönnum er frekar hætt við kulnun og því gætu yfirmenn fylgst sérstaklega með hvort 

einkenni kulnunar komi fram hjá þessum einstaklingum.  

6.2 Einkenni 

Eins og fram hefur komið eru helstu einkenni kulnunar talin vera: orkuleysi eða örmögnun, 

skortur á frumkvæði, neikvæð viðhorf eða tortryggni tengd á vinnustað, ásamt minni afköstum 

í vinnu og svefnvandamál. Einnig var bent á að streituvaldandi þættir í starfsumhverfi séu 

algengustu orsakir svefnvandamála sem hefur neikvæð áhrif á bæði hvað varðar lengd og gæði  

svefns sem síðar getur leitt til langvarandi þreytu og að lokum kulnunnar. Fram komu einkenni 

svefntruflanna hjá báðum viðmælendum: 

“Fyrstu einkennin mín voru kvíði, svefnleysi, ofhugsun. Ég var búin að ímynda mér 

hvernig vinnudagurinn yrði áður en ég mætti í vinnu. Ég var svo kvíðin fyrir hvað 

gæti gerst, tilbúin í varnar viðbragðsstöðu og var búin að keyra mig út áður en ég 
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mætti í vinnuna.“ (viðmælandi) 

 

“Þessar hæðir sem voru bara rugl sko og ég svaf ekki neitt í margar vikur og var 

bara alltaf að vinna.” (viðmælandi) 

Viðmælendur töluðu um að þær hefðu upplifað breytingar í hegðunarmynstri og 

andlegri líðan sem einmitt líkt og fram hefur komið eru einkenni kulnunar. Slík einkenni geta 

til dæmis verið að fólk verður uppstökkvara í samskiptum við aðra og missir jafnvel stjórn á 

tilfinningum sínum við hin minnstu atvik. 

“Styttri þráður í skapi, minni þolinmæði og miklu fljótari upp. Mér fannst þetta 

ekkert mál fyrstu árin en svo þegar ég var að klára tankinn minn þá mátti ekkert 

koma upp á þá var ég strax kvíðinn. Þér á ekki að þurfa að fá kvíða við það að 

fara í vinnuna.“ (viðmælandi) 

 

“Aðal einkennin voru að ég var komin með svona bipolar einkenni þannig að ég 

var annaðhvort bara ógeðslega lágt niðri eða ógeðslega hátt uppi, ég hafði bara 

enga stjórn á neinu og var alltaf grátandi bara randomly.”(viðmælandi) 

6.3 Upplifanir 

Upplifun fólks sem verður fyrir kulnun í starfi sýnir oft að þeim finnst sér vera að mistakast, 

brenna út eða verða örmagna af því að of miklar kröfur eru gerðar til þeirra um orku, styrk og 

úrræði. Þessi einkenni mátti greina í svörum viðmælenda okkar. 

“Mér fannst alltaf eins og ég þyrfti að vera sterk fyrir aðra. Ég mátti ekki feila svo 

að aðrir feila ekki. Það var bara skömm. Það er ekkert gott að vera í uppgjöf og 

reyna að halda öllu saman. Það þarf alltaf einhver að halda utanum einhvern. En 

mín upplifun var eins og ég var bara ein að reyna halda öllu uppi, þetta tók 

mikið.” (viðmælandi) 

 

“Rosa mikið svona uppgjöf, fannst ég vera algjör aumingi að fara í veikindaleyfi 

og einhvernvegin að hafa ekki geta spottað þetta fyrr einhvern veginn.“ 
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(viðmælandi) 

 

“Ég bara skammaðist mín ógeðslega mikið fyrst, fannst bara ógeðslega asnalegt 

að vera eitthvað í veikindaleyfi 25 ára nýútskrifuð nánast og bara já, þetta var 

ekki skemmtilegt. En svo tók ég bara mikla sjálfsvinnu og það breytti bara 

ótrúlega miklu fyrir mig.”(viðmælandi) 

Í rannsókn Freudenberg (1975) kom fram að einn helsti aðdragandi kulnunnar virðist vera 

tap á innblæstri. Bent hefur verið á að oft gerist það þannig að skortur á innblæstri byrjar hjá 

yfirmönnum eða öðrum í leiðtogahlutverki og leiðir síðan niður í starfsmannahópinn. 

Starfsmenn byrja að missa áhuga og vilja fyrir nýjum hugmyndum/vinnuaðferðum og verða 

ekki eins skapandi og gefandi í starfi. Með tímanum geturu það leitt til þess að starfsmenn 

brenni út. 

“Ég var búin að starfa lengi með fötluðu fólki áður en ég byrjaði í 

þroskaþjálfanáminu. Ég var í raun ekki búin að vinna lengi sem þroskaþjálfi, bara 

strax brunnin út og ekki með þennan drifkraft eins og ég var með áður. Bara 

búinn og ný komin í starfið.” (viðmælandi) 

 

“Þóttist kunna allt og geta allt og mér fannst ég svo ómissandi og það var svona 

stærsti hlutinn af þessu var hugsunin að ef ég er ekki að sinna þessu þá er allt að 

fara til fjandans.” (viðmælandi) 

Það hefur líka sýnt sig að einstaklingar með fagmenntun eru oft undir meira vinnuálagi og 

getur það líka leitt til þess að fagmenntaður einstaklingur upplifi alvarlegra stigi kulnunnar þar 

sem á vinnustöðum geta oft komið upp ójafnvægi milli þeirra krafna sem gerðar eru til 

mismunandi starfsmanna sem getur skapað óánægju þegar starfsmenn bera sig saman.  

“Ég veit það alveg sjálf eftir að hafa unnið úr þessu að þetta var bara soldið mér 

að kenna en það var einhvern veginn ekkert sem greip mig áður en ég fór út í 

kulnun. Ég held að það sé aðal ástæðan fyrir því að ég varð fyrir þessu er það að 

ég tók að mér bara öll verkefni og öllum hlutverkum.” (viðmælandi) 
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6.4 Vinnustaðurinn og viðbrögð yfirmanna 

Mikilvægt er að stjórnendur á vinnustað séu meðvitaðir um streitu og álag í starfi hjá starfsfólki 

og auki umræðu og fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir kulnun og brotthvarfi af 

vinnustaðnum. Komið hefur fram að oft finna þeir starfsmenn sem eru byrjaðir að upplifa 

einkenni kulnunar finna fyrir þörf og löngun til að skipta um vinnustað. Hins vegar er oft hægt 

að koma í veg fyrir það ef gripið er fljótt inn í. Annar viðmælandinn talaði um sína reynslu á að 

vilja skipta um vinnustað:  

“Ég var bara þetta er ömurlegt, ég hata þetta, ég ætla aldrei að vinna með fólki 

aftur, ég hata að vera þroskaþjálfi, þetta er bara viðbjóður. Svo já, ég hætti og 

fór í umhverfis- og auðlindafræði í master en svo einhvern veginn bara get ekki 

hætt. Þá fór ég líka bara að vinna á öðrum stöðum.” (viðmælandi) 

Meðal þess sem bent hefur verið á í þessu sambandi er að á vinnustöðum fari fram 

markviss álags- og streytustjórnun, sömu leiðis að starfsmenn finni félagslegan stuðning frá 

sínum yfirmönnum og samstarfsólki til að auka vellíðan í starfi. Yfirmenn þurfa að fylgjast með 

veikindadögum, vinnuslysum og starfsmannaveltu. Eins og fram hefur komið er einnig 

mikilvægt að þeir þekki einkenni kulnunar og grípa til ráðstafana eins fljótt og hægt er fyrir þá 

starfsmenn sem hafa upplifað streitu og álag og veita kost á handleiðslu hjá fagaðilum til að 

koma í veg fyrir kulnun. Eins og fram kom í kaflanum vinnustaðurinn þá ber yfirmönnum 

samkvæmt lögum (lög nr. 55/1980) að stuðla að góðum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á 

vinnustaðnum. Til að tryggja að þetta markmið laganna náist ber stjórnendum jafnframt að 

kanna líðan starfsmanna og hvað getur verndað heilsu og öryggi starfsmanna. 

“Yfirmenn og allt starfsfólk þurfa að vera meðvituð um það hvað svona störf hafa 

mikil áhrif á mann andlega. Svona störf eru mjög krefjandi, það er mikið áreiti og 

ofbeldi. Það þarf að hlúa betur að manni. Líðan starfsmanna skiptir máli, því fyrr 

sem þú grípur inn í því betra. Þú ert að missa fullt af fólki úr vinnu út af álagi.“ 

(viðmælandi) 

 

“Held að allir samstarfsfélagarnir, að þeir alveg áttuðu sig á því að þetta væri að 

fara að gerast, þetta kom engum á óvart. En yfirmaðurinn var soldið hissa, held 
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að þetta hafi verið soldið sjokk fyrir hann að átta sig á því að hvað ég hafði verið 

að gera mikið undir niðri því ég var ekkert að auglýsa það eitthvað mikið.” 

(viðmælandi) 

Rannsóknir (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016) hafa bent á að þroskaþjálfar eru fagstétt sem 

á í hættu að verða fyrir ofbeldi í starfi af hálfu skjólstæðinga sinna sem eykur líkur á því að 

verða fyrir kulnun í starfi. Komið hefur fram að það er oft sem sem þroskaþjálfar telja ofbeldi 

vera hluti af starfinu. Í þeim tilfellum hefur sömuleiðis komið fram að þeir tilkynna oft ekki um 

ofbeldisatvik. Hins vegar til þess að bæta réttarstöðu stéttarinnar, auka við fagfólki og mönnun 

sem mikil þörf er á þarf að skrá niður atvikin og tryggja nægilegt fjármagn svo að það sé hægt 

að veita lögbundna þjónustu. Annar viðmælandinn lýsir því hvað honum var brugðið við að 

finna fyrir miklu ofbeldi og kvíða í starfi.  

“Ég var í sálfræðingi alveg í hálft ár bara að reyna að vinna útúr þessu og þetta 

var alveg já, ég skammaðist mín mjög mikið fyrir það. Ég var bara 25 ára og búin 

að brenna út í starfi, þetta var bara það ruglaðasta sem ég hef upplifað.” 

(viðmælandi) 

Einnig er mikilvægt fyrir yfirmenn að taka eftir því að ef miklar breytingar eru á skapi 

starfsmanns að hunsa það ekki heldur velta því frekar fyrir sér af hverju þessi starfsmaður sýnir 

allt í einu snögga reiði og gremjuviðbrögð. Eins með ef starfsmenn sem hafa ekki stjórn á 

tilfinningum sínum við minnstu atvik. Þetta eru allt vísbendingar á einkennum kulnunnar, líkt 

og kom fram í rannsókn Freudenberg (1975). Viðmælendur voru sammála um að yfirmenn 

mættu bregðast betur við með því að: 

“Þau hefðu getað tekið betur við kvörtunum mínum. Ég sagði alltaf allt upp hátt 

sem ég var að reyna að benda á að væri að og það var einhvern veginn ekki hægt 

að gera neitt í því.” (viðmælandi) 

 

“Það ætti að vera meiri sálfræðiþjónusta. Þjónustan ætti að vera aðgengilegri. 

Handleiðsla og sálfræðimeðferð þ.e.a.s. Það þarf meira aðhald og hjálp til að 

vinna út úr atvikum.” (viðmælandi) 
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“Ég held að það hafi verið soldið svona ef einhver hefði bara komið inn og sagt 

heyrðu þetta er ekki þitt hlutverk, þú átt ekki að gera þetta. Líka ef það hefði bara 

verið sagt við starfsfólk bara heyrðu þegar (nafn viðmælanda) er ekki að vinna 

hérna þá eru þið ekki að hringja í hana. Þú veist og verið bara ógeðslega skýr 

með skipulagið. Það hefði líka kannski náð að stoppa mig af í þessari biluðu 

meðvirkni að ég er ómissandi, ég verð alltaf að vita allt, ég er eina sem get þetta, 

ég er eina sem get labbað inn í þessar aðstæður og eitthvað svona.” 

(viðmælandi) 

6.5 Bataferli og bjargráð 

Yfirmenn á vinnustað þurfa að vera meðvitaður um streitu og álag í starfi og auka umræðu og 

fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir kulnun og brotthvarfi af vinnustaðnum. Þeir þurfa 

að þekkja einkenni kulnunar og bregðast við kulnunareinkennum eins fljótt og hægt er með 

því að gefa starfsmönnum sem hafa upplifað streitu og álag kost á handleiðslu hjá fagaðilum. 

Einnig eiga viðbragðsáætlanir að vera til staðar ef kulnun eða streita greinist hjá 

starfsmönnum, ásamt því að undirbúa vinnustaðinn fyrir endurkomu starfsmannsins, jafnvel 

hlutastarf til að byrja með. 

“ Ég þurfti bara að sækja mér sálfræðiþjónstu sjálf og það er mjög dýrt. Ég þurfti 

að sækja alla aðstoð sjálf. Ég fór til sálfræðings tvisvar sinnum í einn mánuð en 

þyrfti að vera lengur sko en ég hafði það einhvern veginn ekki í mér. Það var svo 

mikil pressa hvenær ég kæmi til baka. Ég byrjaði í fullu starfi, ég hefði kannski átt 

að byrja rólega aftur. En maður veit náttúrulega ekki hvað það tekur langan tíma 

að vinna úr svona andlegum þáttum og hvenær maður er í rauninni tilbúin. Við 

erum öll misjöfn. En tankurinn var fljótur að klárast.” (viðmælandi) 

Bent hefur verið á mikilvægi þess að þroskaþjálfar njóti handleiðslu sem annar 

viðmælandinn mælir með og bar hún saman tvo vinnustaði sem hún hafði unnið á og hvernig 

munurinn var á hvernig þau brugðust við atvikum:  

“Í nýju vinnunni lenti ég í atviki með einum notenda og ég fékk rosalega mikinn 

kviða og vildi forðast notendann og lét yfirmann minn vita en þá ráðlagði hann 

mér að fara í handleiðslu einu sinni í viku og kvíðinn hætti strax sem triggeraði 



25 

 

mig, svo ég myndi segja að snemmtæk íhlutun er mjög mikilvæg. Ég var búin að 

læra úr fyrra starfi að biðja um hjálp sem skiptir máli.“ (viðmælandi) 

“En á hinum staðnum var bara spurt hvort að það væri ekki allt í lagi og svo 

áttaði ég mig ekki á því hvað þetta getur setið mikið í mér. Alveg löngu seinna. 

Stundum grípur maður sig ekki sjálfur og biður ekki sjálfur um hjálp. Bæði 

yfirmenn og aðrir eiga að grípa inní. Og það er ekkert skömmustulegt að biðja 

um hjálp.” (viðmælandi) 

Það hefur einnig sýnt sig að þegar hugræn atferlismeðferð (HAM) er notuð geti hún oft 

komið í veg fyrir því að starfsmenn í miklum álags stöfum verði fyrir kulnun.  

“Ég hef verið að nota það í gegnum rosalega mikið gegnum álagið í vinnunni og  

kvíða og það virkaði alveg rosalega vel. Mér fannst eins og ég hafi tekist á við 

kulnunina í fyrstu þremur tímunum hjá sálfræðingi og þá var ég farin að átta mig 

á öllu.” (viðmælandi) 

Það er líka komið í ljós að skýr mörk skipta töluverðu máli í störfum þroskaþjálfa og getur 

það breytt til muna hvort að fólk fari í kulnun eða ekki. Talið er að það sé mjög mikilvægt að 

skrá öll atvik þar sem atvikaskráning getur hjálpað til við að sökstyðja rökstyðja aukna mönnun 

á vinnustöðum sem myndi þarf af leiðandi vinnustaðina kleift á að geta frekar komið í veg fyrir 

kulnun á þeirra starfsstað.  

“Ég held að besta tips gegn því að lenda í kulnun er það að hugsa að maður sé 

ekki ómissandi. Það hugarfar er það sem ég hef bara náð mest út úr þessu öllu út 

af því að ég hef lent í þessu þá er ég bara okei þú ert ekkert ómissandi það er 

alltaf einhver sem kemur í þinn stað, sama hvar þú ert, sama hver þú ert. Þú 

getur verið forsetinn og það er alltaf einhver annar sem getur tekið við þínu 

starfi. Þannig að þú ert alls ekki ómissandi“. (viðmælandi) 
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Niðurstöður og lokaorð 

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar var að skoða kulnun í starfi þroskaþjálfa, helstu 

einkenni og áhrifaþætti. Spurningin sem við leituðum svari við er: 

“Hvernig er hægt að draga úr áhættuþáttum til að koma í veg fyrir kulnun í starfi 

þroskaþjálfa?” 

Mikil þróun hefur átt sér stað í menntun og störfum þroskaþjálfa með tilkomu nýrra laga, 

reglugerða, stefnumótunar og hugmyndafræði hvað varðar þjónustu við fatlað fólk.   

Þroskaþjálfar störfuðu alfarið inn á stofnunum en hefur nú þróast í fjölbreytt störf á breiðum 

starfsvettvangi með það markmið að efla færni, stuðla að sjálfstæði og jákvæðri sjálfsmynd.  

Kulnun er skilgreind sem afleiðing langvarandi streitu á vinnustað sem ekki er hægt að 

hafa stjórn á. Einkenni kulnunnar getur komið fram sem orkuleysi eða örmögnun, andlega 

fjarverandi í vinnu, neikvæð viðhorf eða tortryggni tengd vinnustað, ásamt minni afköstum í 

vinnu. Helstu orsakir kulnunar eru talin vera of tíðra starfsmannavelta í stjórnendastöðum, 

langvarandi streita á vinnustað, of mikið álag, undirmönnun og skortur á starfsfólki. Ljóst er að 

þroskaþjálfar eiga í aukinni hættu á að verða fyrir kulnun í starfi vegna of mikils vinnuálags, 

undirmönnun, skorts á fagfólki, óviðunandi starfslýsingu á vinnustað, niðurskurðar í þjónustu 

og starfsmannaveltu. Einnig hefur krefjandi starfsumhverfi áhrif á álag og streitu í störfum 

þroskaþjálfa, en krefjandi starfsumhverfi getur verið ofbeldi, áreiti, hótanir og ógnandi atferli.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru tvær ungar konur sem höfðu orðið fyrir starfstengdri 

kulnun. Út frá viðtölunum má sjá marga sameiginlega þætti og voru þær báðar undir of miklu 

álagi, of miklar kröfur gerðar til þeirra og fundu fyrir skort á stjórnun og stuðningi frá 

yfirmönnum. Þær eru báðar sammála um að yfirmenn brugðust ekki nægilega vel við, gerðu 

sér ekki grein fyrir álaginu sem var á viðmælendum og höfðu ekki eftirfylgni á vinnustundum 

starfsmanna. Þær töluðu báðar um að það hefði átt að grípa miklu fyrr inn og hlúa betur að 

þeim.  

Hægt er að draga úr áhættuþáttum og koma í veg fyrir kulnun í starfi með aukinni fræðslu 

og vitundarvakningu. Mikilvægt er að þroskaþjálfar, yfirmenn og aðrir stjórnendur þekki 

einkenni kulnunar, séu meðvitaðir um streituvalda og áhættuþætti í starfi og leiti leiða til að 

koma í veg fyrir orsakaþætti. Þau atriði sem mikilvægt er að gæta að er andleg vellíðan, hafa 
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gott jafnvægi á milli einkalífs og vinnu. Einnig þarf vinnustaðurinn að vera meðvitaður um 

streitu og álag í starfi og auka umræðu og fyrirbyggjandi aðgerðir. Bregðast þarf við 

kulnunareinkennum eins fljótt og hægt er og grípa til ráðstafana. Til þess að tryggja 

starfsumhverfi þroskaþjálfa þarf að kortleggja betur réttarstöðu stéttarinnar og bæta 

skráningar tilvika ofbeldis sem þroskaþjálfar verða fyrir í starfi til að hægt sé að auka við 

mönnunina, auka fagfólki og tryggja gott fjármagn. 

Hér hefur verið dregin athygli að mikilvægi þess að gæta að áhættuþáttum í starfi 

þroskaþjálfa svo að þau verði ekki fyrir kulnun í starfi. Það skiptir miklu máli fyrir starfsstétt 

líkt og þroskaþjálfa sem oft starfa í mjög krefjandi umhverfi og þurfa oft að geta mætt 

óvæntum og ófyrirsjáanlegum aðstæðum að andlegri heilsu þeirra sé gætt sérstaklega af 

yfirmönnum. Umræða um kulnun er mikilvæg og nauðsynlegt að henni á lofti þegar verið er 

að ræða um starfsvettvang og menntun þroskaþjálfa.   
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Viðauki A: Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki vegna viðtals sem er hluti af eigindlegri rannsókn sem unnin er í tengslum 

við BA ritgerð í þroskaþjálfafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2022. 

-Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu. 

-Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu. 

-Markmið rannsóknar er að fá innsýn í starfstengda kulnun. Varpa ljósi á reynslu og upplifun 

þroskaþjálfa á kulnun. 

-Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við tvo þroskaþjálfa. 

-Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd. Allir þátttakendur fá dulnefni. 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka 

mín er fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 
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Viðauki B: Viðtalsvísir  

1. Hvernig kom það til að þú varst fyrir kulnun? 

2. Hvaða einkenni byrjaðir þú að finna fyrir og hvað voru þau lengi? 

3. Hver var þín upplifun af kulnun? 

4. Hvernig bregst yfirmaður þinn og aðrir samstarfsaðilar við þinni kulnun? 

5. Hvað þyrfti að gera til að bregðast betur við? 

6. Hvað varstu lengi í burtu? 

7. Hvaða aðstoð fékkst þú? 

8. Hvernig var bataferlið? 

9. Hvaða aðferðir notaðir þú til að vinna á þinni kulnun? 

10. Er einhvað annað sem þú vilt bæta við? 

 

  


