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Ágrip 

Erlendar rannsóknir sýna að það er atgervisflótti úr stétt grunnskólakennara og hefur 

hann verið viðvarandi í um tvo áratugi. Orsakir brotthvarfs kennara úr starfi reynast 

einkum af þrennum toga, þ.e. lágum launum, ófullnægjandi starfsumhverfi og 

almennum skorti á virðingu fyrir starfi grunnskólakennara. Eftirfarandi rannsóknar-

spurningar voru settar fram. Hvað veldur flótta grunnskólakennara úr stéttinni? Er 

flóttinn aðeins eðlileg starfsmannavelta eða er hægt að tala um atgervisflótta úr 

stéttinni og hvað þarf að gera til að halda reyndum kennurum í starfi og draga þannig 

úr eftirspurn eftir fagmenntuðum kennurum? 

Sett var upp eigindleg rannsókn sem byggðist á viðtölum við 10 fyrrverandi 

grunnskólakennara. Unnið var úr viðtölunum með því að greina þau í fjögur megin 

þemu: Áhuga, álag, umbun og viðhorf. Úrvinnslan er síðan notuð til að svara rann-

sóknarspurningum og niðurstaðan borin saman við erlendar rannsóknir. Niðurstaðan 

er sú að atgervisflótti er til staðar meðal íslenskra grunnskólakennara og eru forsendur 

svipaðar og fram kemur í þeim erlendu rannsóknum sem kannaðar voru. Ekki verður 

séð að sá mannauður sem fólginn er í burtflognum kennurum verði auðveldlega sóttur 

aftur til starfa þar sem skólayfirvöld hafa hvorki sýnt áhuga né vilja til að bæta úr 

þeim ágöllum á kennarastarfinu sem valdið hefur atgervisflótta.  

 

Abstract 

Foreign research show that teachers’ brain drain has been going on in the teacher 

profession for about two decades. The reasons for teachers leaving their position turn 

out to have three origins, e.a. low wages, inadequate working conditions and a general 

lack of respect for the teachers’ profession. The following research questions were 

established: What is the reason for the teachers leaving the profession? Is this only a 

normal personel turnover or is it a brain drain and what is there to do to keep 

experienced teachers within the profession and in that way decrease the demand for 

educated teachers. 
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A qualitative research was established, based on interviews with ten former teachers. 

The interviews were analyzed into four main themes: Interest, stress, reward and 

attitude. The processing is used to answer the research questions and the result 

compared with foreign research. The conclusion is that brain drain is a fact amongst 

Icelandic teachers and the reasons are similar as documented in the foreign research 

that were studied. It is not easy to see how the human resource consulting in the 

teachers that have already left their profession can easily be employed as teachers 

again. The reason is that the school authorities’ interest and will to fix the defects 

plaguing the profession having caused the brain drain.  
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1 Formáli 

Rannsóknin „Falskur tónn. Atgervisflótti grunnskólakennara“ er 30 eininga loka-

ritgerð í mannauðsstjórnun við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands. Eins og 

undirtitillinn ber með sér snýr rannsóknin að flótta grunnskólakennara úr starfi. Sjálf 

er ég menntaður grunnskólakennari og kenndi í 12 ár við grunnskóla á höfuðborgar-

svæðinu. Óánægja með ákveðna þætti kennarastarfsins og litlir möguleikar á fram-

þróun urðu til þess að ég ákvað að venda mínu kvæði í kross og fara í frekara nám. 

Fyrstu vikurnar á skólabekk varð mér ljóst að margir menntaðir grunnskólakennarar 

eru í meistaranámi í mannauðsstjórnun við HÍ. Þeir eru þarna í sömu erindagjörðum 

og ég, að víkka sjóndeildarhringinn til að vera betur í stakk búnir að takast á við nýjan 

starfsvettvang. Þarna kviknaði hugmyndin að þessari rannsókn. Að athuga hvort þessi 

flótti grunnskólakennara gæti talist vera atgervisflótti og til hvaða aðgerða þarf að 

grípa til að fá þá aftur til kennslu ef það er yfirleitt hægt. Að fá tækifæri til að setjast 

aftur á skólabekk og víkka sjóndeildarhringinn eftir mörg ár í starfi er mér afar 

dýrmætt. Ekki voru aðeins lögð inn í þekkingarbankann þau fræði sem reidd voru 

fram af fræðimönnum Háskólans heldur fékkst einnig reynsla af vinnu við krefjandi 

verkefni með fólki með ólíkan bakgrunn. 

Leiðbeinandi lokaverkefnisins var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson lektor við Háskóla 

Íslands. Ég þakka honum fyrir þá hvatningu og þann innblástur sem hann veitti mér 

við vinnslu rannsóknarinnar. Ég vil þakka eiginmanni mínum Jóni H. Sigurðssyni alla 

þá hvatningu og þann stuðning sem hann hefur sýnt meðan á vinnslu þessarar 

rannsóknar stóð. Börnunum mínum þremur vil ég einnig þakka þá þolinmæði sem þau 

sýndu móður sinni við lestur fræðigreina og vinnslu rannsóknar yfir sólríka sumar-

mánuði. Að lokum vil ég þakka föður mínum Sigmundi Einarssyni fyrir yfirlestur 

þessa rannsóknarverkefnis.  
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2 Inngangur  

Það var á vormánuðum árið 1995 að ung kona, sem stefndi á að útskrifast sem 

grunnskólakennari frá Kennaraháskóla Íslands, hugðist freista gæfunnar og leita sér 

að kennarastöðu fyrir komandi skólaár. Hún hafði augastað á grunnskólunum í einu af 

úthverfum Reykjavíkur vegna nálægðar við heimili sitt og hélt af stað með hand-

skrifuð umsóknareyðublöð eins og tíðkuðust á þeim tíma. Hvar sem hún kom var 

enga kennarastöðu að hafa en tekið á móti umsóknareyðublaðinu með þeim orðum að 

haft yrði samband ef eitthvað losnaði. Nokkrum vikum og skólaheimsóknum síðar var 

haft samband við hana frá grunnskóla í nágrannasveitarfélagi Reykjavíkur þar sem 

hún hafði einnig sótt um, svona til vara, ef annað myndi bregðast. Þar réði hún sig til 

starfa og kenndi næstu sjö árin. Á þessum tíma var ekki hlaupið að því að fá 

kennarastöðu í Reykjavík. Margir félagar unga grunnskólakennarans réðu sig til 

kennslu í grunnskólum á landsbyggðinni til að öðlast reynslu sem gat hugsanlega 

fleytt þeim síðar inn í grunnskólana á höfuðborgarsvæðinu. Skólastjórnendur gátu 

yfirleitt valið úr umsóknum um lausar stöður og menntaðir kennarar voru í nær hverri 

skólastofu.  

Unga konan sem um ræðir stundaði kennslustörf samfleytt í 12 ár en gafst þá upp og 

ákvað að leita sér frekari menntunar og leita síðan eftir starfi á nýjum vettvangi. Og 

nú situr hún hér og reynir að ráða í vanda grunnskólans.  

Nú, 13 árum eftir að hún sótti fyrst um kennarastarf, er allt önnur staða uppi á 

teningnum. Undanfarin misseri hefur í viku hverri birtst fjöldinn allur af auglýsingum 

í blöðunum þar sem grunnskólarnir auglýsa lausar kennarastöður. Ljóst er að það 

vantar fjöldann allan af grunnskólakennurum til starfa við skólana. Fáir sækja um 

þessar stöður og hafa skólastjórnendur þurft að grípa til þess að ráða leiðbeinendur til 

starfa til að ekki verði röskun á kennslu. Ef menntaður grunnskólakennari birtist á 

skrifstofu skólastjóra leikur lítill vafi á að hann yrði ráðinn án tafar.  

Á hátíðis- og tyllidögum ræða ráðamenn þjóðarinnar gjarna um mikilvægi menntunar 

og þróun þekkingarsamfélagsins. Eitt þeirra markmiða sem þar hafa verið nefnd er að 
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Ísland skipi sér í flokk fremstu þjóða á sviði menntamála (úr áramótagrein í Morgun-

blaðinu, Geir H. Haarde). 

Ritgerðin skiptist í tvo meginþætti, fræðilegan og rannsóknarhluta. Í fræðilega 

hlutanum er m.a. fjallað um kjarabaráttu kennara, erlendar rannsóknir á atgervisflótta 

úr stétt grunnskólakennara og innlendar rannsóknir á starfsánægju stéttarinnar (2.-7. 

kafli). Í rannsóknarhlutanum (8.-11. kafli) er kynntur fræðilegur grunnur rannsóknar-

innar, gagnasöfnun, úrvinnsla og niðurstöður. Síðast koma svo vangaveltur höfundar 

(12.-13. kafli) um stöðu mála í þjóðfélagslegu samhengi. 
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3 Sögulegt ágrip 

Frá því að fyrstu lög um fræðsluskyldu barna litu dagsins ljós fyrir 100 árum hefur 

kennarastarfið tekið stakkaskiptum og breyst mikið. Þá voru börn skólaskyld frá 10 

ára aldri til 14 ára. Árið 1936 voru samþykkt ný fræðslulög og voru þá öll börn á 

aldrinum 7-15 ára skólaskyld. Fyrstu 6 árin gengu nemendur í svo nefndan barnaskóla 

og síðan í gagnfræðaskóla og luku þaðan skólaskyldunni með unglingaprófi á 15. 

aldursári (Fræðsluskrifstofa Reykjavíkur, 1958). Árið 1974 var skólaskyldan lengd 

með lögum nr. 63/1974 um grunnskóla. Þar voru unglingapróf og landspróf lögð af og 

samræmd próf litu dagsins ljós. Síðan þá hefur grunnskólinn verið lengdur og eru börn 

nú skólaskyld frá 6-16 ára. 

Á 19. öld var meirihluti barnakennara karlmenn en í upphafi 20. aldarinnar tóku konur 

að streyma inn á vinnumarkaðinn í kjölfar iðnbyltingar og flutnings fólks úr sveitum í 

þéttbýli. Margar konur fóru að kenna enda hefur kennsla í gegnum tíðina talist 

hentugur starfsvettvangur fyrir konur sökum náinna tengsla starfsins við uppeldis-

hlutverk þeirra (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Árið 1963 voru konur orðnar 35% allra 

grunnskólakennara í landinu og fór hlutfall þeirra stækkandi með hverjum áratug sem 

leið. Árið 1980 voru konur komnar í meirihluta og voru 60% allra starfandi grunn-

skólakennara á landinu. Talið er að þróun kynjaskiptingar í starfsstéttum sé 

áhyggjuefni þegar hlutfall kynjanna víkur meira en 10% frá jafnri skiptingu (Héðinn 

Unnsteinsson, 1999). Stétt grunnskólakennara getur því með fullum rétti talist 

kvennastétt og hefur verið það síðustu 30 árin. 

Fyrir um það bil 30 árum var grunnskólinn rekinn af ríkinu og þá öðluðust grunn-

skólakennarar verkfallsrétt ásamt öðrum ríkisstarfsmönnum. Verkfallsréttur þeirra átti 

aðeins við um helstu grunnatriði kjarasamnings á milli launþega og atvinnurekenda 

eða svokallaðs aðalkjarasamnings (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005). Á þessum 

tíma voru hugtök eins og einsetinn skóli og skóli án aðgreiningar ekki til í almennu 

orðasafni grunnskólanna. Skólarnir í landinu voru að jafnaði tvísetnir og var bæði 

kennt fyrir og eftir hádegi.  
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3.1 Verkföll og breytingar 

Með rétti ríkisstarfsmanna til verkfalla var brotið blað í skólamálum hér á landi. Þar 

með skyldu laun kennara ekki ákveðin einhliða af vinnuveitanda þeirra heldur skyldi 

semja um launin og kennurum heimilt að stöðva vinnu ef ekki næðust samningar. Oft 

er litið svo á að verkföll séu þvingunaraðgerð af hálfu annars deiluaðilans en að hálfu 

launþega er litið á verkfall sem neyðarúrræði þegar viðsemjandi gerist ósanngjarn úr 

hófi fram. Grunnskólakennarar nýttu sér rétt sinn og fóru í 14 daga verkfall í október 

1977 ásamt öðrum starfsmönnum ríkis og sveitarfélaga. Næstu árin liðu í friði og 

spekt en sjö árum síðar eða í byrjun október 1984 skall á allsherjarverkfall hjá BHMR 

og BSRB sem náði til 12.000 manns. Það verkfall stóð í 5-30 daga eftir því hvaða 

starfsstéttir áttu í hlut (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005). Verkfallið nánast lamaði 

allt venjulegt líf landsmanna. Engin kennsla í grunnskólanum, strætisvagnasamgöngur 

lágu niðri sem og útsendingar hjá ríkisútvarpinu hvort sem var í sjónvarpi eða útvarpi. 

Tíu árum síðar eða um miðjan tíunda áratug 20. aldar urðu miklar breytingar í ytra 

umhverfi grunnskólans sem höfðu mikil áhrif á kröfur sem gerðar eru til kennslu. Ný 

lög um grunnskóla nr. 66/1995 kváðu á um að stefna bæri að aukinni valddreifingu 

innan skólakerfisins. Ákvarðanataka skyldi vera sem næst grunnskólunum sjálfum og 

ábyrgð þeirra og sveitarfélaganna aukin. Þessi lagasetning varð til þess að rekstur 

grunnskólanna var í kjölfarið fluttur alfarið frá ríki til sveitarfélaga (sú þróun hófst 

árið 1974). Við þennan flutning var skólaárið lengt þannig að öllum grunnskóla-

nemum skyldi tryggð kennsla í 170 daga á ári. Á sama tíma komu fram á sjónarsviðið 

hugtök eins og skóli án aðgreiningar í kjölfar Salamanca-yfirlýsingarinnar og 

hugmyndafræðin um einstaklingsmiðað nám til handa öllum grunnskólanemendum. 

Salamanca-yfirlýsingin varð til í kjölfar UNESCO-ráðstefnu sem haldin var árið 1994 

um málefni grunnskóla í heiminum. UNESCO-ráðstefnan var haldin í borginni 

Salamanca á Spáni sem skýrir nafngift yfirlýsingarinnar. Hún felur í sér að skólar eigi 

að taka við öllum börnum hvernig sem líkamlegu, sálrænu, tilfinningalegu eða 

félagslegu atgervi þeirra er háttað (Erna Árnadóttir, e.d.). Grunnskólarnir í landinu 

fengu það verkefni að þróa nýja kennsluhætti sem tækju mið af þörfum hvers 

nemanda fyrir sig og tryggðu öllum nemendum góða kennslu og árangursríkt nám. Að 

mati grunnskólakennara hefðu átt að koma til kjarabætur með svo miklum breytingum 
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í starfsumhverfi þeirra og þann 17. febrúar 1995 fóru grunnskólakennarar í verkfall 

sem stóð í 39 daga.  

Vorið 1999 sögðu fjölmargir grunnskólakennarar upp störfum vegna óánægju með 

kjör sín. Þeir töldu ójöfnuð vera í launum grunnskólakennara í Reykjavík miðað við 

kennara á landsbyggðinni. Þessi óánægja kom upp á sama tíma og verið var að ræða 

tilraunakjarasamning á milli Reykjavíkurborgar og grunnskólakennara í Reykjavík 

sem sneri að framkvæmd bókunar um breytingar á vinnutíma gegn ákveðnum 

launaviðmiðunum. Þessi bókun varð til í kjarasamningi grunnskólakennara sem gerður 

var árið 1997. Engin tengsl voru á milli tilraunakjarasamningsins og deilu 

grunnskólakennaranna sem flestir drógu uppsagnir sínar til baka í ljósi loforða 

borgarstjóra um auknar fjárveitingar til skólastarfs („Góðar líkur á“, 1999; „ Kennarar 

í Reykjavík“, 1999). 

3.2 Til móts við 21. öldina  

Snemma árs árið 2004 voru samningar grunnskólakennara lausir. Beðið var eftir því 

að hlutaðeigandi aðilar settust að samningaborði og viðræður hæfust. Það dróst og um 

haustið boðuðu grunnskólakennarar verkfall. Verkfall hófst þann 20. september og var 

búist við löngu og ströngu verkfalli enda voru grunnskólakennarar langþreyttir á 

kjörum sínum samfara mikilli og krefjandi vinnu. Þetta verkfall stóð í 44 daga. Þann 

12. nóvember 2004 lagði ríkisstjórnin fram frumvarp þess efnis að kæmust deiluaðilar 

ekki að samkomulagi fyrir miðjan desember yrði kjaradeilan lögð fyrir gerðardóm 

sem myndi ákveða kaup og kjör grunnskólakennara („Nær eingöngu“, 2004). Lög 

voru sett á verkfall kennara og þeim gert að mæta aftur til starfa. Samningur var 

undirritaður áður en lögin tóku gildi og það var reið og ósátt kennarastétt sem mætti til 

starfa eftir langt og strangt verkfall. Kjarabótin sem fékkst úr þessari deilu var rýr að 

mati kennara en stéttin samþykkti kjarasamninginn með naumum meirihluta. Á 

þessum tíma var sú umræða hávær meðal grunnskólakennara að við þetta yrði ekki 

búið og fyrstu merki um flótta grunnskólakennara úr starfi gerðu vart við sig. Vorið 

2005 hófu grunnskólakennarar að segja upp störfum. Samningurinn frá nóvember 

2004 gilti til ársloka 2007. Að fenginni reynslu ályktuðu margir grunnskólakennarar 
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að samningaviðræður myndu ekki fara fram fyrr en í lengstu lög. Með verkfallsvofuna 

hangandi yfir sér er erfitt að vera ánægður í mikilvægu og krefjandi starfi (Riggio, 

2008) og svo fór að enn fleiri grunnskólakennarar sögðu upp störfum vorið 2006 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Þegar ekkert var farið að bóla á samningaviðræðum hjá 

aðilum vinnumarkaðarins á haustmánuðum árið 2006, var ekki laust við að þeirri 

hugmynd skyti niður hjá grunnskólakennurum að von væri á öðru verkfalli. 

Verkfallsvofan var þó kveðin í kútinn því forysta grunnskólakennara og samtök 

sveitarfélaga sömdu um launahækkun til handa grunnskólakennurum, þá mestu í 

langan tíma. Það vakti athygli margra hve samningstíminn var stuttur eða aðeins eitt 

ár. Þessi kjarabót var samþykkt af meirihluta grunnskólakennara í maí 2008. 

Samningurinn hljóðaði upp á 25.000 króna hækkun mánaðarlauna strax til handa 

grunnskólakennurum. Í kjölfarið fylgja breytingar á launaþrepum ásamt frekari 

launahækkunum yfir tímabil samningsins. Einnig er möguleiki á viðbótargreiðslum 

vegna tímabundins álags eða verkefna sem falla út fyrir eðlilegan vinnuramma 

(Launanefnd sveitarfélaga, e.d.).  

Laun almenns grunnskólakennara ná þó ekki enn viðmiði markaðslauna samkvæmt 

launatölum VR (Virðing og réttlæti, e.d.) en friður ríkir í kjarabaráttunni, í bili að 

minnsta kosti. En dugar þessi kjarabót til að laða þá grunnskólakennara, sem lögðu á 

flótta úr starfinu, aftur til kennslu? Tvö erfið verkföll með tíu ára millibili hafa ekki 

skilað grunnskólakennurum þeim launum sem þeir telja eðlileg. Verkföllin hafa 

höggvið skörð í þeirra raðir og ekki verður séð að þessi skörð verði fyllt meðan 

núverandi kjarasamingar gilda.  

Í nútíma menntakerfi er og verður alltaf þörf fyrir kennara á grunnskólastigi. Skil-

greiningin á því hvað er nýtur kennari liggur hjá hverjum einstaklingi fyrir sig. Lög 

um grunnskóla nr. 66/1995 segja til um hlutverk umsjónarkennara og hlutverk grunn-

skólans í heild sinni. Hlutverk umsjónarkennarans í grunnskóla er að fylgjast náið með 

námi þeirra nemenda sem hann ber ábyrgð á, leiðbeina þeim í námi og starfi, aðstoða 

þá og ráðleggja um persónuleg mál og efla samvinnu heimila og skóla. 
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4 Hver er staðan? 

Þann 14. október 2003 birtist grein í Morgunblaðinu þess efnis að Ríkisendurskoðun 

spái því að grunnskólar landsins yrðu mannaðir réttindakennurum skólaárið 2008-

2009. Mat Ríkisendurskoðunar var að draga muni úr þenslu á þessum tíma og launa-

greiðslur til handa grunnskólakennurum muni aukast í kjölfar kjarasamninga sem 

gerðir voru árið 2001. Þetta mat Ríkisendurskoðunar var byggt á nokkurri fjölgun 

réttindakennara í grunnskólum á árunum 2001 og 2002 og miklum fjölda nema í 

kennaranámi („Nær eingöngu“, 2003). Þann 14. júlí 2008 voru um 40 grunn-

skólakennarastöður auglýstar lausar á vefsíðu Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 

e.d.). Telja má að staðan sé sambærileg hjá sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu og 

varla er hún betri á landsbyggðinni. Árið 2000 voru grunnskólakennarar í Reykjavík 

1174 og þeim fór fjölgandi á næstu árum og nær fjöldi þeirra hámarki árið 2005 en þá 

voru þeir skráðir 1419. Árið 2007 voru skráðir 1378 grunnskólakennarar með 

kennsluréttindi starfandi í grunnskólum Reykjavíkur (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Grunnskólinn er að ganga í gegnum talsverðar breytingar. Breytingum á skipulags-

heildum fylgja gjarna átök hjá starfsmönnum þeirra. Átök sem fylgja því að losa takið 

af gömlum hugmyndum og gildum og þróa grunnskólann sem skipulagsheild í áttina 

að nýrri og breyttri hugmyndafræði (Heifetz og Laurie, 2001; Heifetz og Linsky, 

2002; Moss Kanter, 2003; Ruvolo og Bullis, 2003).  
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5 Um starfsánægju og atgervisflótta 

5.1 Starfsánægja 

Frá landnámi hafa Íslendingar lifað og starfað í náinni sambúð við harðneskjuleg 

náttúruöflin með það eitt að markmiði að þreyja þorrann. Í gegnum tíðina hefur 

viðhorf almennings hér á landi gagnvart vinnu endurspeglað þessa hugsun. Litið var á 

vinnuna sem brauðstrit til að hafa í sig og á. Því meira sem einstaklingar unnu, því 

meira báru þeir úr býtum og mikil líkamleg vinna hefur oft verið álitin ein af helstu 

dyggðum landsmanna. Því til stuðnings var oft sagt hér áður fyrr um lærða menn að 

bókvitið yrði ekki í askana látið. Með auknu menntunarstigi almennings og tengingu 

við umheiminn hefur þessi hugsun verið á undanhaldi og vinnan ekki lengur 

brauðstritið eitt. Að meðaltali eyðir hver einstaklingur átta klukkustundum á dag í 

vinnunni, fimm daga vikunnar. Þetta er um það bil helmingur vökutíma fullorðins 

einstaklings. Vinnan tekur því stóran hluta af ævi okkar og því er mikilvægt að hugað 

sé vel að starfsvali og að starfið veiti þeim ánægju sem það stundar. Velji 

einstaklingar sér starf í samræmi við áhuga þeirra og hæfni til starfsins eru meiri líkur 

á að starfið verði þeim til ánægju og að vinnan verði markmið í sjálfu sér (Sölvína 

Konráðs, 1993). Ánægja einstaklinga í starfi er mikilvæg fyrir starfsemi þeirra 

skipulagsheilda sem þeir starfa fyrir og er oft vendipunktur í að ná markmiðum 

skipulagsheildanna hvort sem um er að ræða þjónustu, arðsemi eða annað það sem 

þær stefna að.  

Starfsánægja hefur verið skilgreind sem jákvæðar og neikvæðar tilfinningar ásamt 

viðhorfi til eigin starfs (Riggio, 2008). Starfsánægja er ekki mælikvarði á það hversu 

mikið einstaklingur vinnur eða hversu vel hann leysir verkið af hendi, heldur hvernig 

hverjum og einum líkar það sem hann er að gera. Starfsánægja er viðhorf og 

tilfinningar sem einstaklingar finna gagnvart starfinu sjálfu, launum, stöðuhækkunum, 

starfsþróun, stjórnun, samstarfsmönnum og vinnuálagi svo eitthvað sé nefnt (Saal og 

Knight, 1998; Judge, Thoresen, Bono og Patton, 2001; Smithey-Fulmer, Gerhart og 

Scott, 2003).  
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Misjafnt er hvernig fólk metur starfsánægju. Á að meta starfið í heild sinni eða á 

einungis að skoða vissa þætti þess eða umhverfi? Starfsfólk getur verið mjög ánægt 

með starfsgreinina eða viðfangsefnið en verið óánægt með laun, hlunnindi eða 

stjórnanda. Samt sem áður getur það verið ánægt með það starf sem það hefur valið 

sér ef á heildina er litið. Starfsánægja er einstaklingsbundin og utan að komandi 

breytur eins og starfsumhverfi og tengsl samstarfsaðila hafa áhrif á ánægju 

einstaklinga í starfi sem og sálfræðilegi samningurinn á milli starfsmanns og 

yfirmanns hans. (Campell og Hyne, 1995; Williams, 1995; Brown og Mitchell, 1993, 

Ray og Miller, 1991; McAfee og Glassman, 1992). Þessa þætti er hvorki auðvelt að 

mæla né henda reiður á þeim.  

Fræðimenn hafa á síðustu áratugum glímt við skilgreininguna á starfsánægju í 

skipulagsheildum. Dregnar hafa verið fram tvær nálganir á skilgreiningu á 

starfsánægju. Annars vegar er skilgreiningin byggð á heildarstarfsánægju (global 

approach) þar sem starfsmenn skipulagsheilda eru ánægðir með starfið í heild sinni. 

Hins vegar er notuð þáttanálgun (facet approach) þar sem ákveðnir þættir í starfi og 

starfsumhverfi eru metnir sérstaklega. Á þann hátt er hægt að skoða gaumgæfilega 

ýmsa þætti starfa eins og vinnuaðstöðu, vinnutíma, samstarf og laun svo eitthvað sé 

nefnt. Skiptar skoðanir hafa verið á milli fræðimanna um það hvor nálgunin sé betri 

(Highhouse og Becker, 1993; Nagy, 2002; Scarpello og Campell, 1983; Schneider, 

1985). Í fljótu bragði virðist þáttanálgun starfsánægju henta betur en heildarnálgun 

starfsánægju við rannsóknir á stétt grunnskólakennara hér á landi. Þetta má sjá af því 

að undirþættir í starfi þeirra koma misjafnlega út í vinnustaðagreiningu Menntasviðs 

Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 2007). 

Málsvarar þáttanálgunarinnar telja hana betri því hún tekur á einstökum þáttum 

starfsánægjunnar og gefur rannsakendum betri mynd af viðvangsefninu og hvað 

einstaklingum finnst um starf sitt og vinnuaðstæður. Misjafnt er hvernig einstaklingar 

meta einstaka þætti starfsánægjunnar (Rice, Gentile og McFarlin, 1991; Nagy, 2002; 

Wanous, Reichers og Hudy, 1997). Á einum og sama vinnustað getur einstaklingur 

verið óánægður með vinnuaðstöðuna án þess að sá þáttur hafi áhrif á aðila sem vinnur 

við hlið hans í sams konar starfi. Sá síðarnefndi getur verið óánægður með 

vinnutímann og lítinn sveigjanleika í starfi. Sumir þættir eiga hreinlega ekki alltaf við 
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vegna aðstæðna hjá starfsmanni eða innan skipulagsheildarinnar. Til dæmis getur 

framkvæmdastjórinn ekki átt von á stöðuhækkun innan skipulagsheildarinnar en sá 

þáttur getur haft áhrif á starfsánægju einhvers sem er lægra settur í skipulagsheildinni. 

Talsmenn þáttanálgunarinnar eru á því að hún geri mönnum auðveldara að ná tökum á 

óánægjuþáttum og vinna úr þeim þegar þeir eru tilgreindir sérstaklega (Rice, Gentile 

og McFarlin, 1991; Nagy, 2002). 

5.2 Þörfin fyrir starfsánægju 

Þættir í starfsumhverfinu eru taldir hafa mikil áhrif á fólk í starfi og eiga sinn þátt í 

líðan þess. Á sama hátt geta ákveðnir þættir valdið vanlíðan og leitt til kulnunar ef 

ekkert er að gert. Þessir þættir eru m.a. vinnuálag, óskýr hlutverk og hlutverka-

togstreita, samskipti á vinnustað, upplýsingaflæði, aðbúnaður og tækjakostur á vinnu-

stað ásamt umboði til athafna. Einnig kemur til stuðningsleysi, skortur á umbun og 

endurgjöf og litlir möguleikar á þátttöku á ákvörðunum um eigið starf (Macdonald 

1999; Chen og Millier, 1997; Farber, 1991; Ray og Miller, 1991; Mellor, Moore og 

Loquet, 2004). 

Um miðja tuttugustu öldina setti bandaríski sálfræðingurinn Abraham Maslow fram 

kenningu um þá þætti sem hvetja einstaklinga áfram í lífi og starfi. Hann setti 

kenningu sína upp í svo nefndan þarfaþríhyrning (Maslow, 1943; Alderfer, 1969). 

Þarfaþríhyrningi Maslows er skipt í fimm lög. Þrjú neðstu lög þríhyrningsins fela í sér 

grunnþarfir einstaklinga sem snúa að fæði, klæðum, húsnæði og félagsskap. Efri hluti 

þríhyrningsins inniheldur vaxtarþarfirnar sem stundum eru kallaðar hinar æðri þarfir. 

Næst efsta lag hans hefur að geyma þörfina fyrir viðurkenningu og virðingu og er þá 

bæði átt við sjálfsvirðingu og virðingu annara. Sjálfsvirðing og sjálfsmynd vaxa í 

samræmi við viðurkenningu annarra og virðingu þeirra. Þessi þörf gerir einstaklingum 

fært að meta eigin hæfni og færni og hjálpar til við að ná ákveðnum takmörkum og 

fullnægju í lífi og starfi. Fimmta og efsta lag þríhyrningsins hefur að geyma þörfina 

fyrir sjálfsbirtingu einstaklinga. 
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Þó ósamkomulags gæti á meðal manna í fræðiheiminum um skilgreiningu á þörfinni 

fyrir viðurkenningu þá eru ekki margir sem deila um tilveru hennar. Að fá tækifæri til 

að vinna við það sem viðkemur áhuga og færni og að borin sé virðing fyrir 

einstaklingnum getur ekki annað en veitt ánægju í starfi (Blanchard og Thacker, 2007; 

Koretz, 1998; Gardner og Pierce, 1998; Henig, 2001; Steers og Porter, 1991; Zemke, 

1998). 

Starfsmaðurinn verður að finna að hann sé einhvers virði innan skipulagsheildarinnar, 

að hann sé metinn að verðleikum og að hann hafi áhrif. Rannsóknir hafa sýnt að fólk 

er ánægðara með störf sem fela í sér áhrif innan skipulagsheildar (organizational 

citizenship behaviours) (Hughes, Ginnett og Curphy, 2006; Ilies, Scott og Judge, 

2006; Podsakoff, MacKenzie, Paine og Bachrach, 2000). Skortur á áhrifum starfsfólks 

eða virði þess innan skipulagsheildar getur orðið til þess að það gefst upp og leitar sér 

að vinnu annars staðar, sérstaklega ef nýtt starf felur í sér eitthvert takmark eða 

hlunnindi sem litin eru hýru auga (Buchko,1992; Lee og Mitchell, 1994; 

Schminke,1993; Elangovan, 2001; Mellor, Moore og Loquet, 2004). Duglegt, 

verðmætt starfsfólk sem fær ekki vinnutengda umbun eins og stöðuhækkun eða 

Mynd 1. Þarfaþríhyrningur Maslows 
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launahækkun eða nýtur ekki virðingar í starfi er líklegt til að segja upp starfi sínu og 

leita fyrir sér annars staðar á vinnumarkaði (Trevor, Gerhardt og Boudreau, 1997; 

Griffith og Gaertner, 2001). 

5.3 Starfsmannavelta og atgervisflótti 

Ákveðin starfsmannavelta hjá skipulagsheildum er eðlileg og heilbrigð. Starfsfólk 

hættir störfum sökum aldurs, finnur sig ekki í starfi hjá skipulagsheildinni eða er ekki 

að standa sig í starfi. Þegar starfsfólk sem stendur sig í starfi og nær árangri hættir, þá 

telst starfsmannaveltan óeðlileg (disfunctional turnover). Óeðlileg starfsmannavelta 

telst þegar starfsfólk finnur til óánægju og hættir störfum vegna hennar. Þetta á sér 

oftast stað þegar einhvers konar samdráttur hefur orðið í skipulagsheildum, t.d. 

sameining skipulagsheilda, uppsagnir eða lækkun launa. Þá yfirgefa skipulagsheildina 

fyrst þeir hæfustu sem eiga mesta möguleika á nýjum starfsvettvangi. Þeir sem eftir 

sitja eiga erfitt uppdráttar sökum vinnuálags og skipulagsheildin á í erfiðleikum með 

að fá hæfa einstaklinga til starfa þannig að hægt sé að rétta úr kútnum. Efnilegir 

einstaklingar sækja ekki um stöðurnar og skipulagsheildin er ekki samkeppnishæf 

(Bedeian og Armenakis, 1998; Tye og O’Brien, 2002; McElroy, Morrow og Rude, 

2001; Rigby, 2002). Þessi óeðlilegi flótti starfsmanna frá skipulagsheildum hefur verið 

nefndur atgervisflótti (brain drain).  

Atgervisflótti er skilgreindur í alfræðiorðabókinni Wikipedia (2008) á veraldarvefnum 

sem flótti menntaðra og hæfileikaríkra einstaklinga frá störfum jafnt sem landsvæðum. 

Þegar flett er í Íslenskri orðabók (Árni Böðvarsson, 1992) kemur hugtakið 

atgervisflótti ekki fyrir sem sýnir að þá er hugtakið lítt eða ekki notað hér á landi. 

Samkvæmt Orðabanka íslenkrar málstöðvar (2008) er merking orðsins vitsmunaflótti 

eða vitsmunaleki. Atgervisflótti á meðal grunnskólakennara innan íslenska skóla-

kerfisins virðist vera til staðar. Samkvæmt tölum frá Menntasviði Reykjavíkurborgar 

(2008) fækkaði grunnskólakennurum í Reykjavík um 34 frá 2006 til 2007. Á sama 

tíma hækkaði hlutfall leiðbeinenda í grunnskólum úr 2,5% í 4,6% (Reykjavíkurborg, 

2007). Við fyrstu sýn virðast 34 grunnskólakennarar á milli ára ekki vera mikið, en sá 

fjöldi nægir til að kenna yfir 600 nemendum ef miðað er við 18 nemendur í bekk. 
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Þessi fjöldi grunnskólakennara nægir til að manna einn heildstæðan grunnskóla á 

Reykjavíkursvæðinu.  

Erfitt er að halda uppi virkni skipulagsheilda ef margir af bestu og verðmætustu 

starfsmönnunum yfirgefa þær. Aukinn atgervisflótti eða áhrif minnkandi tryggðar við 

skipulagsheildina eru það mikil og mikilvæg að stjórnendur geta ekki litið framhjá 

vandanum. Skipulagsheildir sem leggja tíma og fyrirhöfn í að laða að, þróa og halda í 

gott starfsfólk standa uppi að lokum með betri afkomu og ánægðara starfsfólk 

(McElroy, Morrow og Rude, 2001; Krug, 2003; Chen, Yang, Shiau og Wang, 2006; 

Mellor, Moore og Loquet, 2004; Tye og O´Brien, 2002). Þekking og kunnátta flúinna 

grunnskólakennara hér á landi er kannski ekki með öllu töpuð. Hún er til, bara ekki á 

þeim stað þar sem hennar er mest þörf, þ.e. innan veggja grunnskólanna.  
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6 Hvað er að gerast úti í hinum stóra heimi?  

Fyrir 20 árum ríkti jafnvægi í starfsmannaveltu grunnskólakennara víðast hvar í ríkjun 

OECD. Kennsla í grunnskólum þurfti ekki að keppa við aðrar starfsstéttir um nýliðun í 

starfi. Eldri kennarar létu af störfum sökum aldurs og nýútskrifaðir grunnskóla-

kennarar tóku við. En þessi staða hefur breyst í tímans rás. Stétt kennara hefur elst um 

heim allan og í dag eru um 30% grunnskólakennara yfir fimmtugt og um helmingur 

allra nýliða í kennslu hættir á fyrstu 5 árum í starfi. Sú þróun hefur einnig átt sér stað 

að kennarar með 5-15 ára starfsreynslu og góðan árangur í farteskinu eru að hverfa frá 

kennslu (Liu, 2007; McKenzie, 2004; Tye og O´Brien, 2002). Af þessu leiðir að mörg 

ríki heimsins búa nú við skort á grunnskólakennurum eða koma til með að upplifa 

hann á næstu árum eða áratugum. 

Í Bandaríkjunum hafa ráðamenn innan skólakerfisins viðurkennt að kennaraskorturinn 

sé hvorki tilkominn vegna aukins fjölda nemenda né skorts á hæfum grunnskóla-

kennurum heldur vegna aukins flótta þeirra úr stéttinni. Tölur þaðan sýna að hlutfall 

kennara sem hætta störfum er mun hærra en gengur og gerist í öðrum atvinnugreinum. 

Bandaríkjamenn hafa af þessu miklar áhyggjur, ekki síst vegna þess að kennarar af 

svokallaðri „baby boom“ kynslóð eru að reskjast og hætta störfum og reiknað er með 

auknum fjölda nemenda í skólum á næstu áratugum samkvæmt mannfjölda-

útreikningum (Liu, 2007; Baker og Smith, 1997; Whipp, Tan og Yeo, 2007). Þessar 

aðstæður leiða af sér vanda við að manna skólana hæfum kennurum og getur skilað 

verri námsárangri hjá nemendum þegar fram líða stundir. 

6.1 Atgervisflótti kennara í Bandaríkjunum 

Í rannsókn sem bandaríski prófessorinn Richard M. Ingersoll gerði árið 2001 komu í 

ljós innbyrðis tengdar aðstæður innan skólastarfsins sem tengjast brotthvarfi grunn-

skólakennara. Samkvæmt rannsókninni má rekja 42% alls brotthvarfs grunnskóla-

kennara til óánægju í starfi, þrár eftir betra starfi eða öðrum starfsvettvangi og nýjum 

tækifærum hvort sem er í kennslu eða utan hennar. Óánægju grunnskólakennara í 

starfi sem leiðir til brotthvarfs þeirra má rekja til lágra launa, álags, ófullnægjandi 
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stuðnings yfirmanna og foreldra, agavandamála hjá nemendum og áhrifaleysis í eigin 

starfi (Ingersoll, 2001; Tye og O´Brien, 2002; Kaff, 2004; Brownell o.fl., 1997).  

Rannsókn Ingersoll (2001) sýnir að rót vandans liggur hvorki í auknum nemenda-

fjölda í grunnskólum né fleiri kennurum sem fara á eftirlaun eins og margir fræðimenn 

innan bandaríska skólakerfisins hafa lengi haldið fram. Ójafnvægi er á framboði og 

eftirspurn eftir grunnskólakennurum. Lögmálið um framboð og eftirspurn er þannig að 

þar sem eftirspurnin er meiri en framboðið þarf annað hvort að auka framboðið eða 

minnka eftirspurnina. Jafnvægi á þessum forsendum getur ekki komist á þegar 

stjórnvöld virðast ekki skynja þörfina fyrir góða kennslu í grunnskólum. Einfaldasta 

leiðin er eflaust sú að auka framboð á kennurum og laða efnilega einstaklinga að 

kennaranámi. En í ljósi þess að helmingur nýliða í kennslu hættir störfum á fyrstu 5 

árum í starfi, þarf að leita annarra leiða. Í stað þess að auka framboðið þarf að draga úr 

eftirspurninni með því að koma í veg fyrir flótta kennara út úr skólunum (Ingersoll, 

2001; Tye og O´Brien, 2002). Það verður helst gert með bættu starfsumhverfi og/eða 

bættum launakjörum, sem jafnframt ætti að skila til baka nokkrum hluta þeirra sem 

horfið hafa úr starfi og þannig komist á nýtt jafnvægi. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar er lagt til að skólarnir leggi sig fram við að bæta 

aðstæður, til að mynda að auka stuðning yfirmanna, ráðast gegn agavanda, auka þátt 

grunnskólakennara í ákvarðanatöku innan skólanna og hækka laun. Þessir þættir ættu 

að minnka kennaraflóttann og þar með hafa áhrif á eftirspurnina (Ingersoll, 2001; 

DuFour, 2004; Dinham og Scott, 2000).  

6.2 Launamál kennara erlendis 

Á meðan efnahagur og menntun í flestum löndum heimsins hafa vaxið og dafnað 

hefur staða grunnskólakennara í samfélaginu orðið veikari. Kennarar í grunnskólum 

eru yfirleitt starfsmenn ríkis eða sveitarfélaga og eru á lægri launum en gengur og 

gerist á almennum vinnumarkaði en laun þeirra hafa lækkað hlutfallslega miðað við 

markaðslaun á heimsvísu. Á árunum 1996-2001 hækkuðu kennaralaun í 16 af 21 af 

ríkjum OECD minna en verg landsframleiðsla (McKenzie, 2004).  
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X. S. Liu (2007) gerði rannsókn á atgervisflótta grunnskólakennara í Bandaríkjunum. 

Listi með sextán atriðum sem fræðimenn þar ytra töldu að gætu átt þátt í að grunn-

skólakennarar hættu störfum var lagður fyrir fyrrverandi grunnskólakennara. Þrjú 

þessara sextán atriða fengu áberandi flest atkvæði eða samtals 67%. Flestir 

þátttakenda eða 37% vildu hærri laun eða meiri hlunnindi í tengslum við starfið. 21% 

þátttakenda vildu betri tök á agavanda og meira öryggi innan grunnskólans og 9% 

töldu að kennarar þyrftu að hafa meiri áhrif í eigin starfi. Ekki reyndist marktækur 

munur á því hvort kennararnir sem tóku þátt í könnuninni höfðu verið nýliðar í 

kennslu eða reyndir kennarar. Niðurstaða þessarar rannsóknar er í samræmi við eldri 

kannanir sem Liu (2007) vitnar til og gerðar hafa verið vestan hafs. Þær sýna að 

launamál eru helsti þyrnir í augum grunnskólakennara. Þar ytra eru laun þeirra að 

jafnaði 20% undir launum sambærilegra starfsstétta á almennum vinnumarkaði. 

Bandarískir grunnskólakennarar sem hætt hafa störfum eru sammála um að hærri laun 

yrðu til þess að halda betur í kennara og koma í veg fyrir flótta þeirra úr stéttinni (Liu, 

2007; Inman og Marlow, 2004: McKenzie, 2004).  

Skammtímalausnir eins og ráðning leiðbeinenda og álagsgreiðslur til handa grunn-

skólakennurum hafa verið notaðar í Bandaríkjunum til að létta á vandanum en þetta 

eru aðeins skammtímalausnir og leysa ekki vandann til frambúðar. Þörfin á að leysa 

þennan vanda er mikil. Launahækkun til handa grunnskólakennurum yrði kannski til 

þess að hægt væri að halda í góða og vel menntaða kennara. Þó niðurstöður 

rannsóknarinnar segi til um hvað þurfi að gera til að vandinn verði leystur er ekki þar 

með sagt að málið leysist á auðveldan hátt. Þetta eru taldar mjög fjárfrekar aðgerðir og 

það er sagt mjög dýrt fyrir samfélagið að hækka laun grunnskólakennara bara svona 

einn, tveir og þrír. Margir þættir flækja málin eins og mat á stöðu hvers 

grunnskólakennara, staða stéttarfélaga svo ekki sé minnst á holskeflu annara háskóla-

menntaðra starfsmanna sem sagt er að myndu fylgja í kjölfarið með svipaðar 

launakröfur (Ingersoll, 2001; Liu, 2007; McKenzie, 2004). En sums staðar hefur bein 

launahækkun til handa grunnskólakennurum gefist vel. Í Danmörku, Englandi og 

Noregi hækkuðu ráðamenn laun hjá nýliðum í kennslu og þar hefur tekist að nokkru 

leyti að sporna við kennaraflóttanum. Ráðamenn í Svíþjóð stigu skrefi lengra en þar 
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semja grunnskólakennarar beint við yfirmenn og skólastjórnendur um kaup og kjör 

(McKenzie, 2004). 

6.3 Vinnuumhverfi  

Ekki eru fyrirliggjandi sannanir á því að hærri laun grunnskólakennara skili betri 

kennslu, áhugasamari nemendum eða betri árangri nemenda. Þó að launin skipti miklu 

máli frá sjónarhóli grunnskólakennara, þá eru einnig aðrir þættir sem skipta máli. 

Grunnskólakennarar eru í miklum samskiptum við nemendur sína, foreldra þeirra og 

forráðamenn og samfélagið í heild sinni. Þeim finnst mikilvægt að starf þeirra sé virt 

og styrkt af bæði skólayfirvöldum og samfélaginu. Kennarar þurfa góða aðstöðu til að 

sinna sínum störfum og tækifæri til að þróast í starfi. Þessi staða hefur beint sjónum 

manna að þeim þáttum sem geta laðað reynda grunnskólakennara aftur til kennslu-

starfa (Liu, 2007; McKenzie, 2004; Tye og O´Brien, 2002).  

Rannsakendur hafa beint sjónum sínum að vinnuumhverfi kennara og lausnum á 

agavanda innan skólanna og hvernig gera megi þá að öruggari og betri vinnustað. 

Slæm hegðun nemenda, skortur á athygli, vanvirða, einelti og ofbeldi getur hæglega 

skemmt það vinnuumhverfi sem kennarar treysta á til að geta sinnt starfi sínu af 

heilindum og áhuga. Slíkar aðstæður í starfi leiða mjög auðveldlega til óánægju í starfi 

og þess að kennarar hætta störfum (Liu, 2007; Timms, Graham og Caltabiano, 2006; 

Kaff, 2004, Tye og O´Brien, 2002). 

6.4 Álag og togstreita í kennslu 

Atgervisflótti grunnskólakennara er ekki einskorðaður við Bandaríkin og Evrópu. Í 

Ástralíu hefur einnig komið upp vandi við mönnun grunnskóla en hann er af öðrum 

toga en vestan hafs. Suzanne Rice er kennari við Háskólann í Melbourne og hefur 

rannsakað og skrifað greinar um stöðu grunnskólakennara í Ástralíu. Í grein sem Rice 

skrifaði árið 2005 um stöðu kennara, bendir hún á að kennsla í grunnskóla sé 

fjölbreytt starf og geti verið erfitt á köflum. Grunnskólakennari þurfi að taka að sér 

mörg hlutverk og sinna störfum sem mörg hver séu ekki nægilega vel skilgreind. Hann 

þurfi að hafa mikla þolinmæði og skilning á þörfum nemenda en vera samt sem áður 
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agaður og fylginn sér. Einnig þurfi kennari í grunnskóla að sinna nemendum bæði á 

einstaklingsgrundvelli og sem hóp þannig að hlutverk kennarans í daglegri kennslu 

séu dæmd til að stangast á. Rice (2005) telur þetta flókna samspil geta valdið 

togstreitu og öryggisleysi í starfi. Mörgum grunnskólakennurum finnst þeim mistakast 

í einhverju eða mörgum af hlutverkum sínum og yfir þá hellist samviskubit og reiði 

yfir því að valda ekki starfinu. Fræðimenn annars staðar í heiminum hafa einnig 

komist að svipaðri niðurstöðu þegar kemur að reiði og samviskubiti grunnskóla-

kennara gagnvart krefjandi starfi. (Macdonald, 1999; Travers og Coopers, 1996; 

Farber, 1991; Inman og Marlow, 2004; Tye og O´Brien, 2002).  

Ástralskir grunnskólakennarar eru nánast sammála um að staða þeirra innan 

samfélagsins sé veik og starf þeirra vanmetið. Rannsóknir þar að lútandi hafa sýnt að 

innri þættir kennarastarfsins eru fullnægjandi eins og nálægð við nemendur, þróun í 

starfi og samstarf við vinnufélaga innan skólans. Óánægja grunnskólakennara í 

Ástralíu er hins vegar til komin vegna samfélagslegrar stöðu stéttarinnar og 

virðingarleysis gagnvart kennarastarfinu úti í samfélaginu. Kennarar sæta gagnrýni í 

fjölmiðlum fyrir störf sín, foreldrar krefjast einstaklingsmiðunar til handa börnum 

sínum og almenningur virðist telja kennslu starf sem auðvelt sé að inna af hendi (Rice, 

2005; Dinham og Scott, 2000). Ástralskir grunnskólakennarar sem og þeir bandarísku 

álíta að verið sé að hlaða á þá verkefnum umfram kennsluna. Eineltisáætlun, 

fíkniefnavarnir og alls kyns pappírsvinna taka mikinn tíma. Margir þessara þátta eru 

góðra gjalda verðir en aðrir eiga frekar heima inni á heimilunum í höndum foreldranna 

(Rice, 2005; Kaff, 2002; Tye og O´Brien, 2002).  

Mörg sjónarmið eru í gangi um störf grunnskólakennara og þau mörgu hlutverk sem 

þeir sinna í starfinu. Hlutverkaskipanin er sérlega viðkvæm fyrir endurgjöf að mati 

Rice (2005) og auðvelt að draga af henni rangar ályktanir. Þessi staða er nú þegar 

komin upp í Ástralíu. Hlutverkatogstreita í starfi og veik samfélagsleg staða 

grunnskólakennara hefur getið af sér neikvæða ímynd kennarastarfsins. Neikvæð 

sjálfsmynd ástralskra grunnskólakennara gengur svo langt að margir þeirra eru tregir 

til að viðurkenna á mannamótum að þeir starfi við kennslu og margir hverjir ráða 

nemendum sínum sem og öðrum frá því að fara í kennaranám (Rice, 2005; Tye og 

O´Brien, 2002).  
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Rannsóknir á starfsstéttum eru yfirleitt í formi samanburðar við aðrar starfsstéttir með 

svipaða menntun eða innan sama geira, til dæmis samanburður grunnskólakennara og 

leikskólakennara. Það er því erfitt að finna flöt á rannsókn sem gerð er innan einnar 

ákveðinnar starfsstéttar, ekki síst vegna skorts á gögnum bæði til skoðunar og 

viðmiðunar. Árangur nemenda og skóla er rannsakaður reglulega. Grunnurinn að 

árangri þeirra er að miklu leyti í höndum grunnskólakennara og því er mikilvægt að 

rannsaka hvers vegna þeir eru á flótta úr starfsgreininni og hvað þarf til að halda þeim 

innan veggja skólanna (Rice 2005; Ingersoll, 2001; Tye og O´Brien, 2002). 
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7 Íslenskar rannsóknir á vinnuumhverfi grunnskólanna 

7.1 Vinnustaðagreining Menntasviðs Reykjavíkurborgar 

Frá árinu 2002 hefur Capacent Gallup framkvæmt vinnustaðagreiningu, byggða á 

svörum grunn- og leikskólakennara, fyrir Menntasvið Reykjavíkurborgar. Markmið 

vinnustaðagreiningarinnar er að greina sterka og veika þætti í innra umhverfi leik- og 

grunnskóla borgarinnar og bera saman við mælingar fyrri ára. Vinnustaðagreiningar 

hjálpa stjórnendum og starfsmönnum skipulagsheilda til að vinna að umbótum til 

dæmis hvað varðar stjórnun, samskipti og starfsánægju. Niðurstöður vinnustaða-

greiningar hjá Capacent Gallup eru á stofnanagrunni en ekki á einstaklingsgrunni 

þannig að meðaltöl sem birtast eru meðaltöl skipulagsheilda en ekki einstakra 

skipulagsheilda. Einkunnargjöf vinnustaðagreiningar Menntasviðs Reykjavíkur notast 

við skiptingu meðaltala á kvarðanum 1-5.  

Styrkleikabil Meðaltalseinkunn spurningar er 4,2 eða hærri. 

Starfshæft bil Meðaltalseinkunn spurningar er á bilinu 3,7-4,19. 

Aðgerðabil Meðaltalseinkunn spurningar er 3,69 eða lægri. 

 

Þannig teljast þær spurningar í vinnustaðagreiningunni, sem fá meðaleinkunn sem er 

4,20 og hærri, vera á svonefndu styrkleikabili. Starfshæft bil er með meðaltalseinkunn 

frá 3,70-4,19 og þær spurningar sem hljóta lægri meðaltalseinkunn en 3,69 teljast vera 

á aðgerðabili. Þessi flokkunaraðferð er byggð á tengslum starfsánægju og framleiðni 

starfsfólks í skipulagsheildum (Reykjavíkurborg, 2007).  

Capacent Gallup býr yfir gagnabanka sem notaður er til samanburðar í 

vinnustaðagreiningum sem þessari. Gagnabankinn er safn 100 vinnustaðagreininga frá 

ýmsum skipulagsheildum sem Capacent Gallup hefur framkvæmt á undanförnum 

árum. Með því að bera saman niðurstöður vinnustaðagreininga við gagnabankann er 

hægt að meta stöðu skipulagsheildar miðað við aðrar og gera sér grein fyrir þeim 

kostum sem skipulagsheildin býr yfir og þeim göllum sem bæta þarf úr (Reykja-

víkurborg, 2007). Í vinnustaðagreiningu Menntasviðs frá árinu 2007 voru þættir á 
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svonefndu styrkleikabili hjá grunnskólum Reykjavíkur 15% en mældust 21% í 

gagnabanka Capacent Gallup. Þættir á aðgerðabili voru að sama skapi mun fleiri hjá 

grunnskólunum en hjá gagnabanka Capacent Gallup eða 42% hjá skólunum á móti 

27% hjá gagnabankanum. Ef vinnustaðagreiningin frá árinu 2007 er borin saman við 

þá sem gerð var tveimur árum áður þá kemur í ljós að prósentustig styrkleikabils hefur 

lækkað úr 26% árið 2005 í 22% árið 2007. Á sama tímabili hækkaði prósentustig 

aðgerðabils úr 34% árið 2005 í 40% árið 2007. (Reykjavíkurborg, 2007). 

Ef litið er á grunnskóla Reykjavíkur í heildina þá eru það spurningar sem snúa að 

samskiptum innan og utan skólans sem hljóta hæstu meðaltalseinkunnirnar úr 

vinnustaðagreiningu Menntasviðs árið 2007. Átt er við samskipti grunnskólakennara 

við yfirmenn þeirra, foreldra og forráðamenn nemenda og svo samskipti kennara á 

milli. Inn á milli fléttast spurningar sem snúa að starfsvitund kennara eða stolti þeirra 

af starfi sínu og nýtingu hæfileika og þekkingar í starfi. Þeir þættir sem verma 

botnsæti vinnustaðagreiningarinnar einkennast af miklu vinnuálagi, streitu, 

launamálum og ósveigjanleika í starfinu. Einnig kemur fram óskýr stefna Reykja-

víkurborgar í menntamálum að mati grunnskólakennara (Reykjavíkurborg, 2007). 

En í hverju liggja styrkleikar grunnskólanna samkvæmt vinnustaðagreiningu 

Menntasviðs og hvaða þættir þarfnast úrbóta? Hér á eftir verður skyggnst í nokkra 

styrk- og veikleika í innra umhverfi grunnskólanna samkvæmt vinnustaðagreiningu 

Menntasviðs. Allar meðaltalseinkunnir sem gefnar eru upp eru meðaltöl úr flokki leik- 

og grunnskólakennara. Vert er að geta þess að röðun fullyrðinganna í umfjölluninni er 

ekki sú sama og í vinnustaðagreiningu Menntasviðs Reykjavíkurborgar.  

7.2 Starfsánægja  

Þegar spurt er beint um ánægju kennara í starfi eru um 80% þeirra mjög eða frekar 

sammála þeirri spurningu. Athygli vekur að aldurshópurinn 30 ára og yngri virðist 

minnst ánægður í starfi en starfsánægja grunnskólakennara virðist samkvæmt 

vinnustaðagreiningunni verða meiri með aldrinum. Starfsánægja grunnskólakennara 

mælist á starfhæfu bili eða 3,92. Þó starfsánægja grunnskólakennara megi vera meiri 

eru þeir að jafnaði stoltir af starfi sínu og virðist það eiga jafnt við um unga sem eldri 
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grunnskólakennara. 85,9% svarenda sögðust vera mjög eða fremur stoltir af starfinu 

og mælist stoltið á styrkleikabili með meðaltal einkunna 4,31. Annar styrkur 

grunnskólakennara er að þekking þeirra og hæfileikar nýtast mjög vel í starfi. Þessu 

voru 91,1% svarenda mjög eða frekar sammála og meðaltal spurningarinnar er 4,31, 

þ.e. á styrkleikabili. Þessi þáttur hefur haldist stöðugur hjá grunnskólakennurum frá 

því að vinnustaðagreiningar á vegum Menntasviðs Reykjavíkur hófust. Spurning um 

hvort grunnskólakennarar fái þá þjálfun og fræðslu sem þeir telja nauðsynlega til að 

standa sig vel í starfi er aftur á móti á aðgerðabili með meðaltalseinkunnina 3,56 

(Reykjavíkurborg, 2007). 

Öðru máli gegnir þegar grunnskólakennarar eru inntir eftir því hvort þeim finnist 

hlutverk og starfsemi grunnskólanna í Reykjavík gefa það til kynna að starf þeirra sé 

mikilvægt. Aðeins 52,7% grunnskólakennara töldu sig vera mjög eða frekar sammála 

þessu. Þessi þáttur mælist á aðgerðabili með aðeins 3,39 í meðaltalseinkunn. 

Spurningin um hvort starfsmenn skynji hvert hlutverk þeirra innan skipulagsheilda sé 

er ein af kjarnaspurningum Gallup. Þær eru afrakstur ítarlegra rannsókna Gallup í 

Bandaríkjunum og leggja grunninn að öllum vinnustaðagreiningum sem gerðar eru á 

þeirra vegum. Samkvæmt skilgreiningu spurningarinnar er hlutverk starfsmanns eða 

vinnuframlag hans mikilvægur hlekkur í tilvist skipulagsheildarinnar. Mikill árangur 

getur einungis fengist þegar einstaklingum finnst þeir hafa tilgang í lífi eða starfi. 

Starfsmenn vilja og verða að fá að vita að þeir skipti máli innan skipulagsheildarinnar. 

Grunnskólakennarar virðast ekki fá þau skilaboð frá sínum æðstu yfirmönnum að 

hlutverk þeirra sé mikilvægt samkvæmt vinnustaðagreiningunni (Reykjavíkurborg, 

2007). 

7.3 Álag 

Kennsla í grunnskólum er fjölbreytt starf og næstum hægt að ganga að því vísu að 

morgundagurinn beri skauti sér önnur og ný verkefni. 93,9% grunnskólakennara eru 

því mjög eða frekar sammála að þeir reyni iðulega að leita nýrra leiða til að vinna starf 

sitt betur. Grunnskólakennarar eru greinilega að leggja sitt af mörkum hvað þetta 

varðar því þessi þáttur lendir inni á styrkleikabili rannsóknarinnar með meðaltals-
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einkunn upp á 4,36. Annar styrkur í starfi grunnskólakennara er framlag þeirra til að 

koma til móts við nemendur og foreldra þeirra eða forráðamenn. Þarna voru 

grunnskólakennarar nær allir mjög eða frekar sammála eða 96,6% (meðaltalseinkunn, 

4,54). Viljinn til að vinna verk sitt vel af hendi og leggja sig fram í starfi getur 

hæglega komið niður á vinnutíma grunnskólakennara. 64,8% þeirra segja að þeir hafi 

mjög oft eða frekar oft þurft að vinna lengri vinnudag en þeir gerðu ráð fyrir að 

morgni á síðast liðnum 3 mánuðum. Þessi þáttur fær aðeins meðaltalseinkunnina 2,36 

og er því á aðgerðabili. Í kjölfarið er ekki að undra að þáttur vinnustaða-

greiningarinnar sem snýr að því hvort grunnskólakennarar séu útbrunnir eða stressaðir 

í lok vinnudags sé einnig á aðgerðabili með meðaltalseinkunn upp á 2,68. Í heildina 

telja 92,3% grunnskólakennara vinnuálag sitt vera mjög eða frekar mikið. Ekki 

reyndist vera mikill munur á milli aldurshópa nema ef vera skyldi í aldurshópnum 61 

árs og eldri þar sem vafalítið gætir áhrifa minni kennsluskyldu. Fyrri vinnustaða-

greiningar sýna svo ekki verður um villst að álag í starfi grunnskólakennara er að 

aukast. Árið 2002 mældist meðaltalseinkunn fyrir vinnuálag vera 1,89 en var komin 

niður í 1,64 fyrir árið 2007. Þarna er borið saman heildarmeðaltal allra þeirra sem 

vinna í leik- og grunnskólum. Þegar einungis eru skoðaðar tölur fyrir kennara árið 

2007 kemur í ljós að meðaltalseinkunnin er í 1,58 sem er á neðanverðu aðgerðabili. Í 

samræmi við aukið álag í kennslu finnst grunnskólakennurum þeir hafa lítinn 

sveigjanleika í starfi sínu. Tæplega helmingur svarenda eða 47,6% töldu sig hafa 

frekar eða mjög lítinn sveigjanleika hvað varðar sinn vinnutíma. Meðaltal þessa þáttar 

var 2,70 og þarfnast aðgerða (Reykjavíkurborg, 2007). 

7.4 Kaup og kjör 

Þegar kemur að kaupi og kjörum eru 94,4% grunnskólakennara mjög eða frekar 

ósammála staðhæfingum að laun þeirra séu sanngjörn miðað við ábyrgð þeirra í starfi. 

Þarna virðist hvorki lífaldur grunnskólakennara né starfsaldur breyta neinu um skoðun 

þeirra. Flestir eru óánægðir með launin enda fær þessi þáttur ekki nema 1,27 og vermir 

botnsæti einkunnalistans. Grunnskólakennarar voru í vinnustaðagreiningunni einnig 

beðnir um að meta launakjör sín miðað við önnur sambærileg störf og svipaðan 

vinnutíma. 94,3% þeirra töldu laun sín vera nokkuð eða mikið slakari en annars staðar 
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á almennum vinnumarkaði. Á sama hátt eru grunnskólakennarar óánægðir með 

gildandi kjarasamning eða 94,4% þeirra. Allir þættir vinnustaðagreiningar Mennta-

sviðs árið 2007 sem snúa að kaupum og kjörum grunnskólakennara mælast með 

meðaltal á aðgerðabili (Reykjavíkurborg, 2007).  

7.5 Flótti frá störfum 

Þrátt fyrir mikið álag og lág laun finnst ekki nema 31% grunnskólakennara það líklegt 

eða mjög líklegt að þeir muni skipta um vinnustað á næstu 12 mánuðum. Þarna vekur 

athygli að hlutfall yngri kennara sem geta hugsað sér að skipta um vinnustað er hærra 

eða 45,7% þeirra sem eru 30 ára eða yngri og 40,4% þeirra sem eru á aldrinum 31-40 

ára. Ef litið er á líkurnar miðað við starfsaldur þá segjast 32,6% kennara á fyrsta ári í 

kennslu telja líklegt að þeir reyni að skipta um vinnustað og 38,6% þeirra sem kennt 

hafa í 1-3 ár. Þessar prósentutölur gefa af sér meðaltalseinkunnina 3,35 sem er á 

aðgerðabili. Rétt er þó að benda á að annar vinnustaður í þessum skilningi getur verið 

annar grunnskóli. Svipaðar niðurstöður eru þó uppi á teningnum þegar grunnskóla-

kennarar eru inntir eftir áhuga sínum á að skipta um starfsvettvang (Reykjavíkurborg, 

2007).  

Um síðustu aldamót rannsakaði Anna Þóra Baldursdóttir (2002) samspil kennslu og 

kulnunar í kennarastarfi. Þar kom fram að 64,8% þátttakenda í rannsókninni hefðu í 

hyggju að skipta um starfsvettvang sökum neikvæðra þátta í starfi. Þegar þátttakendur 

í þeirri rannsókn voru inntir eftir ástæðum þess að þeir hyggðust hætta gáfu þeir upp 

launakjör, álag og virðingarleysi í þjóðfélaginu. Þetta háa hlutfall kennara í rannsókn 

Önnu Þóru sem höfðu í hyggju að skipta um starfsvettvang ásamt niðurstöðum sömu 

atriða úr vinnustaðagreiningu Menntasviðs, sem eru á aðgerðabili, leiðir í ljós að 

kennarar virðast ekki sáttir í starfi og hyggjast yfirgefa kennslustofurnar, væntanlega 

þegar tækifæri býðst. 

Í niðurstöðum skýrslu vinnustaðagreiningar Menntasviðs eru tíundaðir þeir þættir 

grunnskólanna sem víkja mest frá gagnabanka vinnustaðagreininga Capacent Gallup. 

Mesta frávikið er varðandi launaþáttinn. Launin þykja ekki sanngjörn miðað við þá 

ábyrgð sem grunnskólakennarar bera í starfi. Álag er mikið í kennslu og mörgum 
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grunnskólakennurum finnst þeir stressaðir eða útbrunnir í lok vinnudags. Framtíðarsýn 

Reykjavíkurborgar í menntamálum þykir ekki nægilega skýr og grunnskólakennurum 

finnst hlutverk sitt ekki metið sem skyldi af hálfu Reykjavíkurborgar. Ef ekkert er að 

gert og ekki gripið inn í aðstæður þegar syrta fer í álinn hjá starfsmönnum í 

skipulagsheildum geta áðurnefndir þættir leitt til kulnunar í starfi eða þá að 

einstaklingurinn tekur þá afstöðu að hætta störfum og leita annað (Gold og Roth, 

1993; Trevor, Gerhardt og Boudreu, 1997; Griffith og Gaertner, 2001). 

Grunnskólarnir víkja þó ekki einungis frá gagnabanka Capacent Gallup á neikvæðan 

máta. Í grunnskólunum eiga kynin jafnari rétt á möguleikanum á starfsframa en í 

öðrum skipulagsheildum. Grunnskólakennarar og aðrir starfsmenn innan skólanna 

vinna saman sem ein heild og almennt hrós virðist meira notað á meðal starfsmanna 

en gengur og gerist á almennum vinnumarkaði (Reykjavíkurborg, 2007). 

7.6 Vinnuumhverfishandbók verður til 

Þegar niðurstöður lágu fyrir úr vinnustaðagreiningu Menntasviðs árið 2002 var 

brugðið á það ráð að stofna starfshóp um bætt vinnuumhverfi í grunnskólum 

Reykjavíkur. Eitt af hlutverkum þessa starfshóps var að hvetja til þess að innan hvers 

grunnskóla yrði stofnað teymi sem hefði það að markmiði að bæta vinnuumhverfið. Í 

tíu af 36 grunnskólum höfuðborgarinnar var vinnustaðagreiningunni fylgt eftir með 

frekari greiningar- og lausnarvinnu með ráðgjafa í þessum efnum til fulltingis. Árið 

2005 var svo einnig var gefin út vinnuumhverfishandbók sem byggð er á niðurstöðum 

vinnustaðagreiningar Menntasviðs árið 2002. Samkvæmt henni reyndust starfsmenn 

grunnskóla vera í stöðugu návígi við börn og foreldra þeirra. Slíku návígi fylgir mikið 

álag. Verkefnin innan skólanna verða sífellt fjölbreyttari og kröfurnar aukast með 

hverju árinu. Markmiðið með útgáfu Vinnuumhverfishandbókarinnar var að taka 

saman þær bjargir sem gætu minnkað neikvæð áhrif vegna álags á starfsanda 

grunnskólakennara, starfsáhuga þeirra og starfsgleðina í grunnskólum Reykjavíkur 

(Auður Jónsdóttir o.fl., 2005). 

Samkvæmt handbókinni eru helstu streitu- og álagsvaldar í starfi grunnskólakennara 

fólgnir í samskiptum við nemendur og þá helst virðingarleysi nemenda hvað varðar 



 

-33- 

 

aga og reglur innan skólans. Einnig eru tíunduð atriði eins og slæm tengsl við 

samstarfsfélaga, skortur á samkennd og lélegur starfsandi veldur streitu sem og ójöfn 

dreifing vinnuálags á meðal kennara innan grunnskólanna. Verkefnum kennara fjölgar 

stöðugt, launin eru lág og almennur efi um hlutverk og stöðu kennara úti í samfélaginu 

er ekki til að bæta stöðuna. Aukin þátttaka foreldra og samskipti við heimilin taka sinn 

toll ásamt áhyggjum grunnskólakennara af velferð nemenda sinna. Einnig má nefna 

þætti eins og lélegt fundaskipulag innan skólanna með löngum og illa skipulögðum 

fundum ásamt slakri stjórnun sem getur hæglega aukið streitu hjá 

grunnskólakennurum (Auður Jónsdóttir o.fl., 2005). Vert er að benda á að þetta er 

aðeins brot af þeirri upptalningu á álags- og steituvöldum sem taldir eru upp í 

vinnuumhverfishandbókinni.  
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8 Starfsáætlun menntasviðs 2008 

Í starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2008 er dregin upp mynd af 

þeim verkefnum sem framkvæma þarf til að styrkja og efla starf grunnskólanna. Eitt af 

þessum verkefnum er að búa starfsmönnum í grunnskólum Reykjavíkur áhugavert 

starfsumhverfi og veita þeim tækifæri til starfsþróunar. Menntasvið ætlar að stofna 

starfshóp í samstarfi við kennarasamtök til að efla jákvæða ímynd kennarastarfsins. 

Samkvæmt stefnukorti Menntasviðs eiga leik- og grunnskólar borgarinnar að vera 

eftirsóknarverður starfsvettvangur og þar þarf að ríkja jákvæð starfsímynd. 

Kennaramenntun og samfélagslegri stöðu leik- og grunnskólakennara á samkvæmt 

starfsáætluninni að gefa aukinn gaum í tilefni af því að öld er liðin síðan fyrstu 

fræðslulög um menntun bæði barna og kennara tóku gildi (Reykjavíkurborg, 2008). 

Samkvæmt vinnustaðagreiningu Menntasviðs 2007 eru æði margir þættir sem taka 

þarf á en í starfsáætlun Menntasviðs eru sett fram markmið og leiðir sem lúta að 

niðurstöðu greiningarinnar. 

Menntasvið hyggst efla tækifæri leik- og grunnskólakennara til símenntunar og 

starfsþróunar með hliðsjón af niðurstöðu vinnustaðagreiningar. 

 Menntasvið hyggst endurheimta það hlutfall starfsmanna grunnskóla sem telja 

góðan starfsanda ríkja á vinnustað. Hlutfallið var 85% árið 2006 en fór niður í 

78% árið 2007.  

 Menntasvið hyggst lækka hlutfall þeirra sem telja of mikið álag í starfi úr 77% 

í 66%.  

 Menntasvið hyggst hækka það hlutfall starfsmanna sem sjá sig í sama starfi 

eftir 3 ár úr 47% í 52% (Reykjavíkurborg, 2008). 

Samanburður niðurstöðu vinnustaðagreiningar Menntasviðs við gagnabanka Capacent 

Gallup er forvitnilegur en hvernig ætli hún komi út í samanburði við aðrar kannanir 

sem gerðar eru á íslenskum vinnumarkaði. Fyrr á þessu ári var gerð könnun á vegum 

VR á því hvert væri fyrirtæki ársins 2008. Í könnuninni voru félagsmenn VR beðnir 

um að velja af fyrirfram ákveðnum lista þá þætti sem félagsmenn telja skipta þá máli í 

tarfi. Velja átti fimm atriði af sautján mögulegum og forgangsraða þeim. Niðurstöður 
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könnunarinnar eru vísbending um hvað félagsmenn VR telja mikilvægast þegar kemur 

að starfsvali. Í ljós kom að 45% félagsmanna töldu mikilvægast að launin væru góð í 

starfi. Fimmtungur félagsmanna töldu að starfið þyrfti að vera áhugavert og á eftir 

fylgdi óskin um þægilegt samstarfsfólk á vinnustað. Í fjórða og fimmta sæti komu svo 

hugmyndir um starfsöryggi og möguleika á frama í starfi (Virðing og réttlæti, 2008).  

Sama staða virðist vera uppi á tengingnum hjá félagsmönnum VR og hjá grunnskóla-

kennurum. Launin virðast skipta miklu máli þegar kemur að umræðu um starf og 

starfsval hér á landi. Við samanburð þessa vinnustaðagreininga vaknar sú spurning 

hvort staðan sé kannski orðin sú að grunnskólakennarar hætta því starfi sem þeir 

menntuðu sig til vegna þess að þeir hafa ekki efni á að stunda það? Ef sú er raunin þá 

er arðsemi kennaramenntunar orðin neikvæð og vart hægt að segja að mennt sé máttur 

í þeim skilningi (Þorgerður Einarsdóttir, 2001; Tye og O´Brien, 2002). Mannauðs-

missir úr stétt grunnskólakennara er til staðar og þekkingin sem er bundin í menntun 

og starfsreynslu þeirra lekur út fyrir veggi grunnskólanna. Verði ekki gripið í taumana 

er hugsanlega verið að leggja niður stétt grunnskólakennara hér á landi hægt og 

bítandi. Þetta vekur upp þá spurningu hvort viðbrögð Reykjavíkurborgar með 

framsetningu starfsáætlunar fyrir árið 2008 séu nægjanleg?  
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9 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

9.1 Eigindleg rannsóknarhefð 

Rannsóknir sem notaðar eru í aðferðafræði eru tvíþættar. Annars vegar eru 

megindlegar rannsóknaraðferðir (quantitative research methods) sem byggja á 

tölulegum staðreyndum. Niðurstöður þeirra eru birtar í tölfræði, meðaltölum og 

dreifingu þeirra ásamt tengslum á milli niðurstaðna. Hins vegar eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (qualitative research methods). Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

byggja ekki á tölulegum staðreyndum heldur dýpka þær nálgunina á viðfangsefninu. Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er hlustað á hvað einstaklingar hafa að segja um 

eigin reynslu af viðfangsefninu og viðhorfi þeirra til þess. Gögnum er safnað á 

vettvangi, þau greind og reynt að finna hvað þau hafa að segja. Þannig eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir túlkandi, lýsandi og merkingarbærar fyrir samskipti við þann 

félagslega veruleika sem við lifum í og hrærumst (Crotty, 1998). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir geta einnig hjálpað til við að skilja tölfræðilegar niðurstöður sem 

megindlegar rannsóknaraðferðir gefa af sér og það sem býr þeim að baki. 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum hefur helst verið beitt í tengslum við félagsfræði, 

mannfræði og sagnfræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 

Rannsóknir sem eru unnar með eigindlegri aðferð eru oft sagnfræðilegs eðlis og geta 

verið bundnar við einn einstakling, eina skipulagsheild eða jafnvel heilt samfélag.  

Söfnun gagna fyrir eigindlega rannsókn getur verið með ýmsum hætti en algengast er 

að taka opin viðtöl við einstaklinga, setja upp rýnihópa eða gera svokallaða 

þátttökuathugun. Gögn í eigindlegum rannsóknum eru lýsandi (descriptive) og byggja 

á aðleiðslu (induction). Ályktað er frá gögnunum sjálfum eftir viðtöl eða aðrar 

athuganir en ekki reynt að sanna einhverjar fyrirfram gefnar tilgátur (Taylor og 

Bogdan, 1998; Bogdan og Biklen, 2003). Styrkur eigindlegra rannsókna felst í 

upplýsingum og gögnum sem fengin eru milliliðalaust frá viðmælendum. Þessi 

rannsóknaraðferð byggir á skoðunum einstaklinga og viðhorfi þeirra, en getur um leið 

verið lýsandi um eitthvert tilvik sem rannsóknin fjallar um (Taylor og Bogdan, 1998). 

Þessu er ekki auðvelt að ná fram með megindlegri rannsóknaraðferð. Aftur á móti 
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takmarkast eigindlegar rannsóknaraðferðir af því að ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum þeirra. Þannig þykja þær í margra augum ekki jafn áreiðanlegar eins og 

tölfræðilegar niðurstöður megindlegra rannsókna (Cooper og Schindler, 2006). 

Tilviksathugun (case study) er ein af fimm hefðbundnum leiðum í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Hinar eru: Grunduð kenning (grounded theory study), etnógrafía 

(ethnography), lífsögurannsóknir (biographical study) og fyrirbærafræðilegar rann-

sóknir (phenomenological study). Um er að ræða fræðilega ólík sjónarhorn 

(theoretical perspective) innan eigindlegra rannsóknaraðferða og hefur hvert þeirra 

sína nálgunaraðferð og nálgast má viðfangsefnið. Einnig getur hún haft áhrif á túlkun 

rannsóknarinnar. Fræðilegt sjónarhorn þarf að vera í samræmi við rannsóknina og þá 

aðferðafræði sem notuð er (Crotty, 1998).  

9.2 Tilviksathugun 

Tilviksathugun er rannsókn þar sem notast er við opin einstaklingsviðtöl og 

vinnustaðagreiningar sem gerðar hafa verið. Einnig er stuðst við sögulegar staðreyndir 

og innlend sem erlend greinaskrif og þá sérstaklega í fræðilegum kafla rannsóknar-

innar. Gerð var rannsóknaráætlun í maí 2008 og lauk rannsókninni með skilum í 

september sama ár. Hugmyndin vaknaði á haustmánuðum 2007 og á nýju ári þróaðist 

hugmyndin og varð að rannsóknarspurningum og loks rannsóknaráætlun ásamt 

drögum að spurningalista fyrir eigindlega rannsókn.  

9.3 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á flótta grunnskólakennara úr því starfi 

sem þeir hafa menntað sig til. Samkvæmt vinnustaðagreiningu Menntasviðs 

Reykjavíkurborgar fyrir árið 2007 eru grunnskólakennarar stoltir af starfi sínu og 

starfsánægja þeirra virðist með ágætum. Samt sem áður segja þeir upp störfum sínum 

og hægt er að telja þá grunnskóla á fingrum annarrar handar sem ekki vantar kennara 

til starfa. Ætlunin er að komast að niðurstöðu sem getur hugsanlega leitt í ljós hvað 

þurfi til bragðs að taka til að koma í veg fyrir aukinn flótta grunnskólakennara úr 
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stéttinni þannig að þeir vilji starfa áfram í grunnskólum Reykjavíkurborgar. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru hafðar að leiðarljósi í rannsókninni: 

 Hvað veldur flótta grunnskólakennara úr stéttinni? 

 Er flóttinn aðeins eðlileg starfsmannavelta eða er hægt að tala um 

atgervisflótta úr stétt kennara? 

 Hvað þarf að gera til að halda reyndum kennurum í starfi innan veggja 

grunnskólanna og draga þannig úr eftirspurn eftir fagmenntuðum 

kennurum? 

 

Þeir sem eru best til þess fallnir að vísa á lausn vandans eru grunnskólakennarar sem 

hætt hafa störfum á síðastliðnum árum. Þeir búa yfir ákveðinni reynslu og hafa oft 

svarið við þessum spurningum á reiðum höndum. Þeir vita að minnsta kosti hvað 

aftraði þeim að halda áfram störfum innan veggja grunnskólanna og hvað þarf að 

koma til, eigi þeir að sækjast eftir kennarastarfi á nýjan leik. Margar og mismunandi 

ástæður liggja að baki þeirri ákvörðun grunnskólakennara að hætta að kenna en 

vafalítið eru þar einhverjir þættir sameiginlegir og forvitnilegt að draga þá fram.  

9.4 Gagnasöfnun og öflun heimilda 

 Gagnasöfnun vegna rannsóknarinnar hófst um miðjan maí 2008. Fyrsta skrefið var að 

skoða uppbyggingu meistaraprófsritgerða á Háskólabókasafni og skoða fræðibækur og 

greinasöfn á veraldarvefnum til heimildaöflunar. Fljótlega upp úr því myndaðist 

fullunninn spurningalisti til að styðjast við í eigindlegri rannsókn. Spurningalistinn 

samanstóð af 8 grunnspurningum og 15 spurningum sem snúa beint að rannsóknar-

efninu. Aukaspurningum var bætt við eftir atvikum. Þegar spurningalistinn var 

fullgerður var tekið eitt viðtal til reynslu (pilotviðtal). Gallar reyndust vera í 

spurningalistanum og orðalag sumra spurninganna var ekki nógu þjált. Gerður var listi 

yfir hugsanlega viðmælendur og beiðni um viðtal send til þeirra með tölvuskeyti. 

Tekin voru viðtöl við 10 fyrrverandi grunnskólakennara. Viðtölin voru tekin á 

tímabilinu frá 16. júlí – 28. júlí 2008. Reynt var eftir fremsta megni að hafa 

andrúmsloft í viðtölunum afslappað þannig að oft varð munurinn á viðtali og samtali 
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óljós án þess að farið væri mikið út fyrir efnisramma spurningalistans. Viðtölin voru 

misjafnlega viðamikil og tóku frá 15 mínútum upp í eina klukkustund og 13 mínútur. 

Skráð viðtalsgögn til greiningar og kóðunar í rannsókninni urðu alls um 110 blaðsíður.  

9.5 Skráning og greining 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð svo fljótt sem kostur var. Við greiningu voru þau 

yfirfarin ítarlega og skoðuð í heild sinni. Efni viðtalanna var flokkað í þemu út frá 

innihaldi þeirra og þau kóðuð. Leitað var eftir innihaldsgreiningu (content analysis) 

(Esterberg, 2002). Við greiningu viðtalsgagnanna komu fram fjögur meginþemu 

(tafla 1.). Hvert þema var síðan flokkað í þrjú undirþemu og eru þau tilgreind undir 

meginþemum. 

 

1. Áhugi 2. Álag  3. Umbun 4. Viðhorf 

    

●  námið ●  agavandi ●  starfsþróun ●  virðingarleysi 

●  starfið  ●  binding/ósveigjanleiki ●  kjör ●  vanmat á starfi 

●  nemendur ●  erfitt starf ●  kjarabarátta ●  skortur á skilningi 

 

 

Undir þáttinn áhugi koma undirþemu sem endurspegla þá ákvörðun viðmælenda að 

hafa farið í kennaranám, áhugavert starf og skemmtilega nemendur í grunnskólunum. 

Agavandi þessara annars skemmtilegu nemenda, erfitt starf og niðurnjörvun vinnutíma 

ásamt ósveigjanleika falla undir annað þema sem einkennist af álagi. Meginþemað 

sem nefnist umbun hefur að geyma þætti eins og kjör grunnskólakennara, kjarabaráttu 

og tækifæri þeirra til starfsþróunar. Síðasta þemað er svo viðhorf þar sem tekið er á 

þáttum eins og vanmati, skorti ásamt skilningi og virðingarleysi gagnvart starfi 

grunnskólakennara. 

1. tafla. Meginþemu sem fram komu við greiningu gagna ásamt undirþemum. 
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9.6 Hugsanleg vandamál 

Tengsl höfundar við starfsstéttina og viðfangsefni rannsóknarinnar verða ekki umflúin 

þar sem hann starfaði sem grunnskólakennari í 12 ár. Samkvæmt eigindlegri 

rannsóknaraðferð er reynt eftir fremsta megni að gæta hlutleysis, setja sig í spor 

viðmælenda og beina rannsókninni að upplifunum þeirra og viðhorfum gagnvart 

viðfangsefninu. 

9.7 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni þurftu að uppfylla þær kröfur að vera menntaðir 

grunnskólakennarar, hafa kennt í grunnskóla og hætt kennslu á undanförnum 5 árum. 

Ekki reyndist erfitt að finna viðmælendur sem uppfylltu þessi skilyrði. Fyrrum 

samstarfsmenn sem og samnemendur í meistaranámi við Háskóla Íslands brugðust vel 

við beiðni um viðtal. Ætlunin var að ræða við grunnskólakennara af báðum kynjum 

með mislanga reynslu af kennslu í grunnskólum. Kennslureynslan reyndist ekki vera 

fyrirstaða en allir viðmælendur voru konur. Það ætti ekki að hafa mikil áhrif á gang 

rannsóknarinnar því 80% allra starfandi grunnskólakennara með kennsluréttindi eru 

konur (Hagstofa Íslands, 2008).  

Nafn Aldur Hjúskaparstaða Starfsaldur Kennslustig Hætti kennslu: 

      

Anna Björg 42 ára  gift 14 ár unglingastig vor 2007 

Elín 38 ára gift 10 ár yngsta stig vor 2007 

Helga Guðrún 37 ára gift 1 ½ ár yngsta stig vor 2004 

Hjördís 29 ára gift 3 ár yngsta stig vor 2007 

Klara 33 ára í sambúð 4 ár miðstig vor 2007 

Margrét Rún 27 ára einhleyp 1 ár yngsta stig vor 2008 

Ragnheiður 43 ára í sambúð 7 ár unglingastig vor 2007 

Sigrún 37 ára gift  12 ár miðstig vor 2007 

Þóra 35 ára einhleyp 8 ár sérgrein vor 2007 

Valdís 43 ára gift 10 ár unglingastig árslok 2007 

 

 
2. tafla. Upplýsingar um viðmælendur í rannsókn ásamt dulnefnum sem notuð eru í texta. 
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Kennararnir 10 sem veittu viðtölin hafa allir kennt á Reykjavíkursvæðinu. 

Viðmælendur eru á aldrinum 27 til 43 ára og er meðalaldur þeirra um 37 ár. 

Starfsaldur þeirra í kennslu í grunnskóla var frá einu ári upp í 14 ár en 

meðalstarfsaldur þeirra var 7 ár. Jöfn skipting er á milli viðmælenda þegar kemur að 

því að meta á hvaða stigi grunnskólans þeir hafa aðallega kennt. Þrír kennaranna 

kenndu á unglingastigi, þrír á miðstigi, þrír á yngsta stigi og einn kennaranna kenndi 

sérgrein sem náði yfir öll stig grunnskólans. Átta af viðmælendunum eru í hjónabandi 

eða í sambúð og tveir þeirra eru einhleypir. Átta viðmælendanna eru í námi, þar af sjö 

í framhaldsnámi á háskólastigi og einn í listnámi. Af þeim tveimur sem eru á hinum 

almenna vinnumarkaði, starfar annar við kennslu, en utan grunnskólans. Fyllstu 

nafnleyndar er gætt við þessa rannsókn, bæði hvað varðar nöfn grunnskólakennaranna 

og þeirra skóla sem þeir störfuðu við. Öllum viðmælendum í rannsókninni voru gefin 

dulnefni.  
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10 Unnið úr rannsókninni 

10.1 Góður grunnur 

Viðmælendur í rannsókninni eru allir með B.ed. gráðu í grunnskólakennarafræðum 

frá Kennaraháskóla Íslands og stunduðu þar nám á árunum 1988-2007. Þættir í 

uppeldis- og sálarfræði virðast eiga vel við viðmælendur því þær Þóra og Elín hófu 

nám í uppeldisfræði eftir stúdentspróf og þær Klara og Sigrún völdu á milli 

kennaranámsins og sálfræðináms við Háskóla Íslands. Hjördís og Margrét Rún 

unnu sem stuðningsfulltrúar í grunnskóla áður en leiðin lá í Kennaraháskólann. 

Allir viðmælendur voru á því að hafa farið í námið af áhuga og þótt grunnskóla-

kennaranámið spennandi valkostur og starfið hljóma áhugavert og heillandi. Fram 

kemur í viðtölunum að námið hafi þótt skynsamlegur kostur og ýmsar leiðir opnar 

eftir námið hvort sem stefnt væri í frekara framhaldsnám eða út á almennan 

vinnumarkað. Sjö af viðmælendunum tíu í rannsókninni sögðust þó hafa verið 

ákveðnar í því að fara í grunnskólakennslu eftir námið við Kennaraháskólann. 

Áhugi á starfi með börnum þarf að vera fyrir hendi ef stefnt er á kennslu og kemur 

það bersýnilega fram í viðtalinu við Önnu Björgu: 

Ég hef alltaf haft alveg rosalega mikinn áhuga á börnum, það er 

aðallega það, alltaf að passa og var í skátunum og svona 

skátaforingi og var að kenna alltaf, meira og minna og kenna 

undir tröppunum heima. Þetta var alltaf ofarlega í huga mér. 

Mér fannst þetta mjög spennandi að vinna með börnum.  

10.2 Skemmtilegt og fjölbreytt starf 

Kennsla í grunnskóla er samkvæmt viðmælendum í rannsókninni mjög fjölbreytt 

og lifandi starf. Þeir eru á einu máli um að það hafi verið gaman að kenna ef aðeins 

er horft á kennsluna sem slíka og ekki horft á neina aðra þætti innan grunnskólans. 

Kennsla sé áhugavert, skemmtilegt og lifandi starf og alltaf eitthvað nýtt til að 

glíma við hvort sem það er nýtt námsefni eða móttaka nýs bekkjar að hausti. Í 
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kennslu í grunnskóla er hægt að ganga að því vísu að morgundagurinn beri eitthvað 

nýtt og spennandi í skauti sér eða eins og Hjördís komst að orði:  

...það eina sem grunnskólakennari veist fyrir víst að gerist, er að 

hann fer í vinnuna að morgni og kemur heim frá vinnu seinna 

þann sama dag. Allt annað sem gerist þann daginn er óskrifað 

blað.  

Þegar talið berst að kennslunni sjálfri örlar á glampa í augum viðmælenda og það 

er augljóst að þeir hafa notið sín í þeirri miðlun námsefnis sem felst í starfinu. 

Kennsla í grunnskóla er að þeirra mati bæði gefandi og þroskandi eða eins og 

Margrét Rún segir eftir aðeins eitt ár í kennslu: 

... ég kom út úr þessu ári bara ...heyrðu ókei, grasið var í 

alvörunni grænna og himininn blárri, það bara einhvern veginn, 

maður fór að sjá alla hluti öðruvísi ... ég fór að verða miklu 

meira inni í því sem var að gerast bara á Íslandi og svona 

erlendis, ég veit ekki hvað það var, manni fannst þetta skipta 

mann meira máli ... ég meina mér fannst ég fullorðnast alveg 

heilmikið. 

10.3 Börn eru dásamlegt fólk 

Annar stór kostur sem viðmælendur nefna við starf grunnskólakennara er nemenda-

hópurinn. Hann er stór og fjölbreyttur. Nemendur grunnskólanna eru í nánu 

samstarfi við kennara á hverjum degi og viðmælendur í rannsókninni eru á því að 

börn séu dásamlegt og yndislegt fólk sem gaman er að vinna með. Ragnheiður 

sparar ekki lýsingarorðin þegar hún talar um nemendur: 

Dásamlegt fólk, börn eru dásamlegt fólk, ofboðslega gaman að 

kenna þeim ... fjölbreytt starf og það er svo lifandi, það er aldrei 

neinn dagur eins og þú getur sko mótað svo unglingana ... það er 

svo gaman að sjá þetta vakna ...það er svo gaman að opna þessa 

veröld fyrir þeim. Það fannst mér mesti kosturinn, þetta gaf 
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manni alveg ótrúlega flott í bankann ...svona minningabankann 

og reynslubankann. 

Það var misjafnt hvort viðmælendur voru í vinnu á hverjum degi með sínum 

umsjónarbekk eins og gengur og gerist á yngsta stigi og miðstigi grunnskólans, eða að 

þeir hittu bekkinn sinn tvisvar til þrisvar í viku eins og venjan er í unglingadeildum 

grunnskólanna. Hvort sem grunnskólakennari kennir sínum umsjónarbekk eða öðrum 

nemendum þá eru samskiptin að mati viðmælenda gefandi og þeir segjast hafa lært 

alveg ofboðslega mikið á því að vinna með börnunum í grunnskólanum. Barnsleg 

hreinskilni, kærleikur og ógleymanleg gullkorn sem falla af vörum yngri nemenda við 

minnsta tilefni eru þættir sem Margrét Rún segir vera ómetanlega í starfi kennarans. 

...ofboðslega gott að fá knús og þú veist fá þvílíka kærleikinn frá 

þessum krökkum sem að bara þú veist grættu mann í byrjun ...og 

finna bara hvað maður skiptir máli. Ég gleymi aldrei fyrsta sinn 

sem ég fattaði; bíddu, krakkinn hlustaði á það sem ég sagði .... 

bíddu hann tók það til sín og hann breytti samkvæmt því. 

10.4 Samskipti 

Samskipti á vinnustað geta haft mikið að segja um vellíðan og ánægju starfsfólks í 

vinnu. Viðmælendur í rannsókninni bera samkennurum og samstarfsfólki sínu í 

grunnskólanum vel söguna og segja starfsandann innan skólanna hafa verið ágætan 

svona þegar á heildina er litið og það hafi skipt miklu máli í daglegu starfi. Hjördís, 

Elín og Margrét Rún minnast sérstaklega á það hversu hjálpsamir eldri og reyndari 

kennarar hafi verið þegar þær hófu kennslu og var þá alveg sama hvort um væri að 

ræða vandræði með skipulag kennslustunda, orðalag í skilaboðum til foreldra eða 

bara öxl til að halla sér að þegar gekk ekki sem skyldi eins og Hjördís minnist á í 

viðtalinu:  

...ég hef rosalega góða reynslu af öðrum kennurum eins og 

leiðbeinandakennara mínum og öðrum kennurum sem ég bara lá 
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á öxlinni á, af því að ég vissi að þeir voru góðir og maður gat 

treyst þeim og maður gat vælt í þeim... 

Yfirmenn skólanna reyndust viðmælendum einnig vel og flestir fundu þar bakland 

sem hægt var að reiða sig á í starfinu. Einn viðmælenda tók svo til orða að hann 

hefði helst viljað flytja yfirmanninn með sér á næsta vinnustað. En samskipti og 

samvinna á sér ekki aðeins stað innan veggja grunnskólanna á meðal kennara og 

yfirmann þeirra heldur einnig út fyrir skólann. Samskipti við foreldra og við 

forráðamenn nemenda eru stór hluti af starfi grunnskólakennara. Viðmælendur 

voru á því að hafa að jafnaði verið heppnir með foreldrasamstarf og bera 

foreldrasamskiptunum yfirleitt vel söguna. Elín talar um að foreldrarnir sem hún 

hafði samskipti við, árið sem hún hætti að kenna, hafi verið verið ósparir á hrós 

henni til handa í starfinu og létu vita að þeir væru ánægðir með kennslu barna 

sinna.  

10.5 Kennsla hefst stundvíslega kl. 8:10 

Óhjákvæmilegur hluti skólastarfs er stundatafla nemenda og þá í leiðinni 

stundatafla kennara. Viðmælendur í rannsókninni telja hana veita aðhald og 

skipulag á kennslu. Það er hins vegar galli á gjöf Njarðar að þeir telja hana að sama 

skapi vera mjög bindandi. Anna Björg og Sigrún minnast báðar á þann þátt að ef 

grunnskólakennari er ekki vel fyrir kallaður að morgni, þá byrjar hann ekki daginn 

í rólegheitum og fær sér kaffi og sest svo við tölvuna heldur byrjar kennsludagurinn 

stundvíslega klukkan tíu mínútur yfir átta með bros á vör. Ekki er heldur gefið að 

grunnskólakennari getið gengið að sínum kaffi- og matartímum vísum. Ef eitthvað 

kemur upp á í kaffitíma er ekki hægt að bæta sér þann tíma upp. Næsta 

kennslustund hefst innan örfárra mínútna. 

Stundataflan er ekki eini þátturinn innan skólans sem veitir grunnskólakennurum 

bæði aðhald og ákveðna bindingu. Utan að komandi þættir eins og aðalnámsskrá, 

samræmd próf sem og námskrá hvers skóla fyrir sig hafa áhrif á starf grunnskóla-

kennarans. Viðmælendur í rannsókninni eru ekki á eitt sáttir um ágæti þessara 

þátta. Anna Björg er ekki sátt við námskrána og lætur skoðun sína í ljós:  
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Svo finnst mér náttúrlega við vera svolítið bundin af 

námsskránni... sérstaklega eins og í þessu fagi sem ég var með 

síðast ...ég hefði viljað sjá áherslurnar aðeins öðruvísi í þessu ... 

það eru ákveðnir hlutir þar sem eru dálítið sérkennilegir, svo 

jafnvel erum við að kenna erfiða þætti sem eru ekki einu sinni 

teknir í framhaldsskóla ...mér finnst hún [námskráin] ekki alveg 

vera í takt við það sem ætti að vera. 

10.6 Oft til góðs en oft ekki 

Þeir viðmælendur í rannsókninni sem hafa lengstan starfsaldur tala mikið í 

viðtölunum um breytingar í vinnuumhverfi grunnskólans. Eitt af því sem þeim 

liggur hvað mest á hjarta er binding vinnutíma og minni sveigjanleiki í starfi 

grunnskólakennarans miðað við hvernig var hér fyrir 10 árum eða svo. Valdís, 

Anna Björg, Sigrún og Þóra eru á einu máli um að sveigjanleikinn hafi minnkað í 

starfi grunnskólakennara. Hér áður hafi þeim verið óhætt að fara heim þegar 

kennslu dagsins var lokið og búið að leggja drög að þeim næsta. Þær álíta þennan 

kost að miklu leyti horfinn úr starfinu eins og Valdís segir:  

Það er orðið allt of mikið af svona fundum og nefndum og ráðum 

...og alls konar svona bundin viðvera ...sem að maður tekur þátt í 

...oft til góðs en oft ekki. Oft bara óttalegt prump, maður er að 

sitja á einhverjum fundum klukkutíma, tvo tíma og það er bara 

bull ... sem maður gæti notað frekar til að undirbúa kennslu...  

Flestir viðmælenda í rannsókninni telja bindingu vinnutímans fara að mestu leyti í 

mikla fundarsetu í stað undirbúnings. Fundirnir eru að þeirra mati margir hverjir of 

langir, illa undirbúnir og skila stundum afar litlu. Það virðist ekki skipta máli hvort 

um er að ræða starfsmannafundi, teymisfundi eða aðra fundi á vegnum skólans. 

Viðmælendur telja að illa sé farið með tíma þeirra og Valdís segir að nær væri að 

geta nýtt tímann í undirbúning kennslu og geta einbeitt sér betur að henni.  
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Vinnutímabinding í grunnskólum og minni tími til að sinna undirbúningi 

kennslunnar situr í viðmælendum í þessari rannsókn. Sveigjanleiki í starfi er í dag 

orðinn einn af helstum kostum skipulagsheilda á almennum vinnumarkaði. Að 

vinna hluta starfsins á vinnustað og hluta þess heima er eftirsóknarverður þáttur í 

starfi. Aukinn sveigjanleiki í starfi er alltaf að verða fyrirferðarmeiri í umræðunni í 

samfélaginu og viðmælendur í rannsókninni fara ekki varhluta af þeirri umræðu. 

Þeir álíta að vinnutímabinding grunnskólakennara sé afturhvarf og skerðing á 

sveigjanleika eins og Anna Björg kemst að orði:  

...á flestum stöðum er þetta í hina áttina þar sem sveigjanleikinn 

er að verða meiri ...fólk vill jafnvel lengja þetta enn meira, að við 

séum bara fast til fimm eða eitthvað sko ...ég er ekki endilega á 

því þó að það myndi kannski ekki henta mér illa þá finnst mér 

þetta samt rangt. Fólk á að geta stjórnað þessu. Eins og er bara 

þróunin í ansi mörgum geirum finnst manni. 

Viðmælendur í rannsókninni eru á því að grunnskólakennarar eigi að hafa um þetta 

ákveðið frelsi. Ekki sé rétt að binda vinnutíma þeirra niður til klukkan fjögur eða 

fimm heldur eigi að setja vinnutímann í þeirra eigin hendur. Það er enginn að 

svíkjast undan einhverri vinnu eða undirbúningi „það kemur bara niður á manni 

sjálfum“ er haft eftir Þóru í rannsókninni. Mikið af vinnu grunnskólakennara í dag 

eins og skráning á atburðum dagsins og samskipti við foreldra fer í dag að mestu 

leyti í gegnum Mentor á veraldarvefnum. Þessa vinnu er hægt að inna af hendi hvar 

sem hægt er að komast í nettengda tölvu eins og Margrét Rún talar um:  

...eftir að við fengum Mentorinn og tölvupóstinn og allt þetta þá 

getur maður gert þetta heima ...veistu að ég fór bara heim og 

maður fór úr sínum vinnugalla og fór bara í kósífötin, hrúgaði 

þessu öllu upp í sófa tók sér kókglas og súkkulaði og gerði þetta 

og veistu að það tók miklu styttri tíma og miklu skemmtilegra en 

nokkurn tímann hefði ég reynt að þjösnast áfram á þessu uppi í 

skóla við mitt skrifborð ...og fyrir vikið þá mætti ég í vinnuna 

næsta dag með bros.  
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Vinnuumhverfið í grunnskólanum er að mati viðmælenda vel í stakk búið að veita 

kennurum það frelsi að velja hvort þeir sinni undirbúningi kennslu og skráningu í 

skólanum eða heima. Að mati Þóru og Margrétar Rúnar öðlast fólk meira sjálfstæði 

í sínu starfi ef það hefur kost á sveigjanleika og er þar af leiðandi ánægðara. Það 

virðist hafa háð viðmælendum að vera ætlað að vinna þau störf í skólanum, sem eru 

utan kennslu, innan veggja hans. Eftir einsetningu grunnskólanna eiga kennarar að 

geta sinnt undirbúningi og unnið aðra vinnu í sinni skólastofu. Þetta lætur mjög vel 

í eyrum en það kemur fram hjá viðmælendum að grunnskólakennarar sem eru búnir 

að kenna í sex til sjö klukkustundir í kennslustofu, og oft verið handagangur í 

öskjunni, þurfi hreinlega að skipta um umhverfi. Þóru er mikið niðri fyrir þegar hún 

ræðir þetta í viðtalinu: 

...stundum þarf maður bara að fara þegar maður er búinn [að 

kenna] ...já bara taugarnar þú veist bara andlegt ástand manns, 

maður þarf þá bara að fara í Kringluna og ná sér niður ...þú 

veist maður þarf bara að fara...maður getur bara ekki verið 

þarna og mætt á einhvern fund og farið að ...eða verið eitthvað 

eftir að klára eða undirbúa. Maður gerir það hvort eð er. 

Þrátt fyrir minni sveigjanleika í starfi njóta margir kennarar þess sjálfstæðis og 

svigrúms sem felst í framsetningu þess námsefnis sem þeim er ætlað að kenna 

samkvæmt námskrá. Anna Björg, Valdís og Ragnheiður minnast sérstaklega á þetta 

í rannsókninni. Þær kenndu þá námsgrein sem þær höfðu valið í kennaranáminu á 

unglingastigi og eru sammála um að hafa notið þessa sjálfstæðis í vinnunni þrátt 

fyrir minnkandi sveigjanleika. Þetta sjálfstæði telja þær stöllur að hafi verið einn af 

stærri kostunum við kennarastarfið.  

10.7 Of mikið lagt á herðar kennarans 

Í lifandi og fjölbreyttu starfi er nóg að gera. Þessi staðhæfing á vel við um kennslu í 

grunnskólum þar sem mikið er um að vera. Viðmælendur í rannsókninni eru á einu 

máli um að mikið álag fylgi því að kenna í grunnskóla. Þeir sem hafa lengri 

kennslureynslu segja álagið hafa aukist til muna á undanförnum árum miðað við 
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það sem áður var. Áðurnefnd vinnutímabinding með miklum fundarsetum hefur sitt 

að segja en margt annað telst til. Ef við beinum sjónum okkar að kennslunni sjálfri 

og nemendum þá virðast bekkirnir í skólunum of stórir til að hægt sé að sinna 

hverjum nemanda eins vel og mögulegt er. Elín segir frá í viðtali að hún hafi verið 

með 29 barna bekk einn veturinn og enga aðstoð inni í bekknum. Annan vetur var 

hún með 24 nemendur í bekk.  

...þú ert ekkert að fá meiri aðstoð þótt þú sért með svona stóran 

bekk ...svo að lokum er umsjónarkennarinn sá sem situr í 

súpunni, það er bara alltaf þannig. 

Aðrir viðmælendur eru henni sammála að bekkir í skólunum séu of stórir. Þeir 

þurfi að vera minni til að hægt sé að sinna hverjum nemanda fyrir sig. Einnig 

kemur fram að kennslustundir í stundatöflu hvers kennara séu of margar til þess að 

hægt sé að sinna undirbúningi kennslu og kennslunni sjálfri sem skyldi. 

Kennsluskylda hvers grunnskólakennara er 27 kennslustundir á viku en fyrsta árs 

kennarar og kennarar sem eru búnir að kenna lengur frá eina kennslustund á viku í 

svokallaðan afslátt. Viðmælendur eru á því að hægt væri að sinna kennslunni betur 

og gæði hennar yrðu meiri ef kennsluskyldan væri minni. Anna Björg og Valdís 

segja að þær hefðu getað sinnt þáttum eins og ritgerðasmíðum og verkefnavinnu 

hjá unglingunum mun betur og Ragnheiður var ekki sátt við að mæta í skólann um 

helgar til að geta undirbúið tilrauna- og rannsóknatíma fyrir vikuna. Þær eru einnig 

á því að kröfurnar til námsins séu orðnar það miklar að virkilega vel þurfi að halda 

á spöðunum í kennslunni til að hægt sé að skila góðu starfi. Þegar litið er út fyrir 

veggi kennslustofunnar eru viðmælendur á því að álagið sé mest fólgið í 

fundarsetum, nefndum og alls kyns samstarfi hvort sem er innan skólans eða utan 

hans. Valdísi fannst nóg um allar þessar fundarsetur: 

...það var svo mikið annað álag ... maður var í alls konar 

foreldrasamstarfi sem er náttulega nauðsynlegt og það var bara 

orðið allt of mikið ...það var einhvern veginn kominn með allt of 

mikið á herðar kennarans ..það er ekki bara áhyggjur af náminu 

og hérna almennri líðan nemandans það er bara svo margt 
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annað ...það er bara verið að velta finnst mér voðalega mikið 

ábyrgðinni yfir á kennarana á einhverjum málum sem að hann á 

ekkert að bera ábyrgð á. 

Í kjölfar innleiðingar þeirrar hugmyndafræði að grunnskólinn sé án aðgreiningar er 

orðin leit að þeim bekk þar sem ekkert barn er með einhvers konar greiningu. 

Hugtök eins og lesblinda, athyglisbrestur, ofvirkni og einhverfa eru orðin daglegt 

brauð í starfi grunnskólakennarans. Viðmælendur í rannsókninni eru sammála um 

að þessum greiningum og aukningu þeirra á milli ára fylgi mikið álag sem ekki sé 

tekið tillit til í launakerfinu. Ekki getur grunnskólakennari heldur neitað að taka við 

nemanda sem er með þunga greiningu í farteskinu, „þá yrði nú allt vitlaust“ eins og 

haft er eftir Sigrúnu. Það kemur fram að viðmælendum finnst þeir ekki nægilega 

vel í stakk búnir til að takast á við þennan aukna fjölda greininga. Þessi þáttur er 

ekki kenndur eða kynntur nægilega vel í kennaranáminu að mati viðmælenda og 

kennarar búi ekki yfir nægilegri þekkingu og færni til að takast á við vandann á 

faglegan hátt. Einnig fylgi þessum nemendum miklar fundarsetur með fagmönnum 

sem er vissulega til góðs sökum greininganna en í leiðinni eykur þetta álagið á 

herðar kennarans. 

10.8 Hvenær eru börn bara óþæg? 

Ekki eru öll börn með einhverjar greiningar í farteskinu og meirihluti nemenda í 

grunnskólum borgarinnar eru yndisleg og skemmtileg eins og fram kom framar í 

rannsókninni. Inn á milli leynast þó svartir sauðir sem skemma fyrir. Slæm hegðun 

og ljótt orðbragð, hvort sem er til handa skólafélögum, kennurum eða öðru 

starfsfólki, er nær daglegt brauð. Aukinn agavandi í skólanum er staðreynd að mati 

viðmælendanna. Hjördís minnist á það að ekki þurfi mamma hennar sem vinnur í 

banka að búa við það að viðskiptavinir segir við hana „haltu kjafti“ og „þegiðu“ á 

hverjum degi. Þetta sé lýjandi til lengdar. Samkvæmt viðmælendum er skortur á 

heildstæðri agastefnu innan grunnskólans eins og haft er eftir Þóru: 

...krakkarnir gjörsamlega snarvitlausir, enginn tekur á neinu, þú 

mátt ekki gera neitt. Þú mátt ekki segja neitt við þau, þú mátt ekki 
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skamma þau og þú mátt ekki taka á þeim, þú mátt ekki reka þau 

úr tíma og ef maður sendir þau til skólastjórans þá koma þau til 

baka tveimur mínútum síðar og halda áfram, það er ekki tekið á 

neinu. 

Til að bæta gráu ofan á svart segjast viðmælendur stundum fá þau viðbrögð frá 

foreldrum sem eiga börn með hegðunarerfiðleika að þetta sé bara allt í lagi, hann 

megi tala svona, hann megi skemma og jafnvel leggja hendur á kennara eða annað 

starfsfólk skólans ef svo ber undir. Þóra er harðorð þegar hún minnist á að það 

þurfi að koma til skýrar reglur og skýrar refsingar í svona tilfellum. 

10.9 Að spila lönguvitleysu við barnaverndaryfirvöld 

Þó erfitt geti verið að fást við ýmiss konar agavanda og greiningar hjá nemendum 

eru þó þrír viðmælenda á því að það sé nú lítið mál miðað við það þegar eiga þarf 

við félagsmálayfirvöld vegna óviðunandi aðstæðna nemenda. Skylt er að tilkynna 

til barnaverndarnefndar þegar grunur leikur á að uppeldi barns og atlæti þess sé 

ábótavant, það vanrækt eða aðbúnaði þess áfátt. Undir þessa skilgreiningu falla 

börn sem verða fyrir ýmiss konar ofbeldi og líkamlegri eða andlegri vanrækslu. 

Einnig vannærð og illa búin börn sbr. barnaverndarlög nr. 80/2002. Í rannsókninni 

kemur fram að viðmælendur telja mjög andlega erfitt og slítandi að horfa upp á 

vanrækslu gagnvart nemendum og að standa í samskiptum við félagsmálayfirvöld 

þar sem úrræðin til handa nemendum séu ekki á hverju strái. Hjördís segir sinn 

kennsluferil litaðan af samskiptum við félagsmálayfirvöld: 

Ég var í samstarfi við félagsráðgjafa ... félagsráðgjafinn gerði 

ekki neitt og ég var einhvern veginn alltaf að synda í ólgusjó á 

móti öldum og ég haggaðist bara ekki og barninu leið alltaf jafn 

illa og þetta var einhvern veginn alltaf jafn ömurlegt ... get ég 

unnið við þetta, get ég horft upp á börn þú veist eiga svona bágt 

og enginn gerir neitt og maður getur ekkert gert ...ég get ekki 

tekið þetta barn með mér heim, ég á það ekki ...og þetta var barn 

sem að var hérna fullfært um að læra og meira að segja frekar 
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klárt en það bara koðnaði bara þarna niður... það mætti ekki í 

skólann nema kannski eftir tvo fyrstu tímana ef það mætti þá, 

þetta er svo ömurlegt og þetta er eins fælandi eins og frekast 

getur verið ...og þetta var einn stór þáttur í því að ég bara gafst 

upp.  

Hjördís minnist einnig á að ef málefni nemenda eru komin inn á borð barna-

verndaryfirvalda þá sé hægt að lýsa ferlinu eins og verið sé að spila lönguvitleysu í 

mörg ár, svo erfitt og svifaseint sé kerfið að hennar mati. Hún segist enn fremur 

hafa verið komin með upp í kok af þeim vandamálum sem hafi fylgt bekknum 

hennar. Ragnheiður talar hins vegar um vanræktu börnin sem koma ekki í úlpu, 

ekki með nesti og því síður með kennslugögn í kennslustundir. Fram kemur í máli 

hennar að hún hefur sára reynslu af málum sem þessum og henni finnst erfitt að 

rifja þetta upp. Hún tekur svo sterkt til orða að hún segir það hafi kvalið sálartetrið 

að horfa upp á svona vanrækslu og geta lítið sem ekkert gert sjálfur nema smyrja 

sjálfur fimmfalt nesti að morgni.  

10.10 Lífið eftir vinnu  

Að vinna undir svona miklu álagi er ekki að skila miklu þegar til lengri tíma er 

litið. Það eru viðmælendur sammála um. Að koma heim að loknum vinnudegi og 

eiga litla sem enga orku eftir til handa eigin fjölskyldu er ekki draumastaða hvers 

og eins. Viðmælendur áttu lítið sem ekkert félagslíf yfir vetrartímann og voru 

jafnan útbrunnir í vikulokin. Svona lýsir Margrét Rún dæmigerðri heimkomu að 

kennsludegi loknum: 

...ég kom heim, bara grenjandi ... að meðaltali bara tvisvar, 

þrisvar í viku og bara hótaði því að hætta ... ég var búin að 

ákveða að hætta um áramótin ...ég var búin að ákveða, ég var 

bara andskotinn ég get þetta ekki, þú veist ég er ekki að fá nógu 

vel borgað fyrir þetta og mér líður svo illa ...ég get þetta ekki 

...og þarna var ég alveg búin að ákveða að hætta.  
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Viðmælendur fundu fyrir mikilli þreytu í starfinu, bæði líkamlegri og andlegri. Þeir 

sáu ekki fram á að breytinga yrði að vænta í þessum málum innan skólans. Ekki var 

von á aukinni aðstoð þeim til handa og sífellt bætist á hlutverkalista grunn-

skólakennara. Hjördís kom með þá upptalningu að grunnskólakennari ætti í senn að 

vera kennari, hjúkrunarfræðingur, geðlæknir, uppeldisfræðingur, fjölskylduráðgjafi 

og mamma, amma eða frænka. Bara að nefna það og kennarinn á að sjá um það. 

Þegar svo mörg hlutverk koma saman í einu starfi er hægt að tala um hlutverka-

togstreitu. Þessa togstreitu fannst viðmælendunum í rannsókninni erfitt að takast á 

við og átti þátt í að hluti þeirra hætti kennslu í grunnskóla.  

10.11 Launin of lág miðað við álag og ábyrgð 

Þegar viðmælendur í rannsókninni voru inntir eftir ókostum við grunnskólakennslu 

og þeim þáttum sem urðu þess valdandi að þeir hættu þá stóð yfirleitt ekki á 

svarinu. Launin voru alltaf nefnd fyrst þó að umræðan um þau í viðtölunum væri 

ekki sú fyrirferðarmesta. Viðmælendum finnst laun grunnskólakennara of lág 

miðað við menntun og þá ábyrgð sem þeir bera og það álag sem fylgir starfinu. 

Þeim finnst laun grunnskólakennara hafa dregist aftur úr í almennri launaþróun í 

samfélaginu og þau séu ekki í neinum tengslum við laun viðmiðunarhópa. Þetta 

þurfi að leiðrétta. 

...ég bara horfði á þetta og ég bara ég var næstum því farin að 

grenja... svekkelsi... horfa á það að ég fékk útborgað, allur 

peningurinn fór bara í skuldir og mat og allt þetta, þetta sem 

maður þurfti og ósköp lítið eftir til þess að skemmta sér eða gera 

einhverja afþreyingu ... ég sá fram á það að ég gæti ekki skipt um 

húsnæði, ég myndi aldrei geta safnað neinum peningum, ég gæti 

ekki skipt um bíl nema bara á 100% láni og líklega myndi ég 

heldur ekki geta farið í frí til útlanda.  

Svona kemst Þóra að orði en hún býr ein með tveimur dætrum og segist hafa það 

betra í dag sem námsmaður heldur en sem kennari í grunnskóla. Ragnheiður bjó 
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einnig ein um tíma með börnum sínum og talar um að hafa ekki náð endum saman 

á grunnskólakennaralaunum.  

Viðmælendur minnast einnig á að lítið sé um yfirvinnu í grunnskólakennslunni eftir 

einsetningu þeirra og erfitt sé að ná laununum upp. Forfallakennsla vegna veikinda 

getur verið í boði í eyðum í stundatöflu en það kemur þá í staðinn niður á eigin 

undirbúningi eða jafnvel samstarfsfundum. Grunnskólakennarar hafa í gegnum 

tíðina ekki verið duglegir að krefjast greiðslu fyrir ýmis aukaverkefni innan skólans 

að mati Valdísar: 

...það er nú líka kannski eðli kennarans að hann hefur aldrei sagt 

nei og ekkert verið að hafa áhyggjur af því, fæ ég borgað fyrir 

þetta eða fæ ég ekki borgað fyrir þetta? Þetta er bara partur af 

prógramminu og maður bara gerir þetta og hefur gert þetta en 

svo kemur bara að því að maður fær nóg. 

Þegar talið berst að nýgerðum kjarasamningi grunnskólakennara síðan í vor kemur 

í ljós að aðeins þrír af viðmælendum höfðu kynnt sér hann að einhverju leyti. Allir 

viðmælendurnir nema einn töldu að hinn nýgerði kjarasamningur kæmi ekki til 

með að breyta þeirri ákvörðun þeirra að hafa hætt kennslu í grunnskóla. Þar þyrfti 

svo margt annað að koma til. Viðmælendur höfðu reyndar á orði að kjara-

samningurinn væri stuttur eða aðeins til eins árs og það væri í sjálfu sé kostur. Þess 

má geta að eini viðmælandinn sem leit öðrum augum á kjarasamninginn var sá 

yngsti, Margrét Rún enda sagði hún launahækkun sem nemur 25.000 krónum á 

mánuði vera 15% hækkun miðað við launin sem hún hafði fyrir samningana. Hún 

ákvað þó að draga ekki uppsögn sína til baka og ætlar ótrauð í frekara nám.  

10.12 Af hverju er ég sett á hláturnámskeið? 

Annar þáttur sem situr í grunnskólakennurum að mati viðmælenda og tengist 

launum er þáttur símenntunar og starfsþróunar í grunnskólanum. Grunnskóla-

kennurum er ætlað að verja 150 tímum á ári í símenntun. Þessi símenntun fer að 

mestu leyti fram yfir vetrartímann meðfram skólastarfi og er í flestum tilfellum 
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skipulögð af stjórnendum í hverjum skóla fyrir sig. Viðmælendur eru ekki sáttir við 

skipulagningu símenntunar og telja að þar þurfi að taka til hendinni, eigi að fara vel 

með fjármuni sveitarfélaganna og tíma kennara. Elín talar einnig um að ekki fáist 

lengur punktar fyrir námskeið sem teljast til launa og þar með sé ákveðinn hvati til 

að sækja námskeið horfinn.  

...það eru ekki lengur komnar einingar fyrir að taka námskeið en 

allavega er þetta inni í samningunum að við þurfum að skila 

þessum 150 stundum ...og flest gerum við það náttulega yfir 

vetrartímann ...og mörg námskeið sem að skólinn eða 

skólastjórnendur skipuleggja fyrir mann þannig maður að þú 

veist, taka af manni valið þar líka. 

Viðmælendum finnst að grunnskólakennarar ættu að hafa eitthvað val um hvaða 

símenntun þeir sækja sér til handa. Þeir segja þörfina misjafna á meðal kennara 

fyrir símenntun og þarfagreining á meðal þeirra þurfi að eiga sér stað. Á meðan 

einn eða tveir kennarar í sama grunnskóla hafi þörf fyrir upprifjun í kennslufræði í 

stærðfræði fyrir miðstig þá eigi það ekki við um alla kennarana í þeim skóla. 

Ragnheiður segist til dæmis ekkert skilja í því af hverju hún hafi verið sett á 

hláturnámskeið, samskiptanámskeið eða einhver önnur lopaþæfingarnámskeið eins 

og hún vill kalla tilgangslítil námskeið. Hún eins og aðrir viðmælendur vilja öðlast 

færni í einhverju sem snertir þá beint í kennslunni, móttöku nýbúa eða kynningar á 

nýjungum í skólastarfinu. Anna Björg talar um að þáttur símenntunar hafi versnað 

mikið þegar grunnskólinn var fluttur yfir til sveitarfélaganna og segist hafa 

gagnrýnt það mikið á sínum tíma. Hún er eins og fleiri viðmælendur á því að sú 

stefna að setja alla grunnskólakennara undir sama hatt hvað varðar símenntun sé 

sóun á fjármunum sveitarfélaganna í stað þess að vera sparnaður. Dýrmætur tími 

grunnskólakennara fari í súginn.  

...okkur vantar bara góða endurmenntun og það myndi held ég 

skila sér líka, ekki síður en einhver launahækkun. 
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10.13 Verkfall – „sparkað í vinnuna eins og hverjum öðrum hundi“ 

Hugtakið kjarasamningur er þyrnir í augum margra grunnskólakennara og 

samkvæmt einum viðmælenda hafa þeir sjaldnast verið annað en boðberar slæmra 

tíðinda. Aðeins einn viðmælenda í rannsókninni var við kennslu árið 1995 þegar 

grunnskólakennarar fóru í verkfall. Átta af viðmælendum voru hins vegar við 

kennslu þegar grunnskólakennarar fóru í verkfall haustið 2004. Þeir eru allir á 

þeirri skoðun að verkfallið hafi verið erfiður tími og vegið þungt í þeirri ákvörðun 

þeirra að hætta að kenna. Þegar þessi tími er rifjaður upp með viðmælendum muna 

þeir eftir mikilli baráttu og krafti í upphafi verkfalls sem lauk með lagasetningu. 

Elín kemst svo að orði „að kennarastéttinni hafi verið sparkað aftur í vinnuna eins 

og hverjum öðrum hundi“. Hún leggur þunga áherslu á orð sín enda sagði hún 

átökin hafa farið illa með sig. Viðmælendurnir eru einnig á því að hafa ekki upp-

skorið neina launahækkun í kjölfar þessa verkfalls, aðeins hafi verið tilflutningur 

launa úr hægri vasanum í þann vinstri eins og Sigrún kemst að orði. Sumir 

viðmælenda uppskáru minna í kjölfar verkfalls en þeir höfðu áður. Hljóðið í 

Ragnheiði er ekki gott þegar hún rifjar þetta upp: 

...hafa farið í sex vikna verkfall og uppskorið lægri laun, ég var 

með fjóra [launa]potta og mæti svo næst, þá er ég með þrjá. Það 

eru svona hlutir sem að sátu í og skemmdu út frá sér... 

Viðmælendurnir segja að það hafi verið erfitt að bera höfuðið hátt og segjast vera 

grunnskólakennari á tímum verkfallsins. 

10.14 Við erum sérfræðingar 

Grunnskólakennarar sem slíkir þurfa að öðlast þá virðingu í samfélaginu, hvort sem er 

í skólasamfélaginu eða úti í þjóðfélaginu, að það sé litið á þá sem sérfræðinga. Þeir 

hafi þekkinguna, reynsluna og viti hvað þeir eru að tala um hvort sem þeir eru 

umsjónarkennarar í bekk, íþróttakennarar eða sérgreinakennarar. Þetta er samhljóma 

álit viðmælenda í rannsókninni. Í viðtölunum kemur fram að gerðar séu miklar kröfur 

til grunnskólakennara í starfi, bæði frá foreldrum nemenda og almenningi úti í 
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samfélaginu. Viðmælendur segjast finna fyrir skilningsleysi og þekkingarleysi gagn-

vart starfinu, almenningur virðist ekki vera með á nótunum þ.e. að miklar breytingar 

hafi átt sér stað í grunnskólanum. Margrét Rún segir þetta hafi gengið svo langt að 

jafnvel foreldrar vissu ekki almennilega hvað börnin þeirra væru að gera í skólanum: 

Meira að segja foreldrar eru að fá sjokk þegar þeir fatta hvað 

krakkarnir eru að læra í 4. bekk, bara bíddu, eru þið strax byrjuð 

á þessu? ... já þetta er það sem við erum búin að vera að gera 

alla vikuna. Þetta eru krakkar í fjórða bekk, við erum að leysa 

algebru, við erum að læra ensku og þetta erum við búin að vera 

að gera í allan vetur. Foreldrar halda að krakkarnir séu að 

klippa, lita og líma. 

Deilt er um sérþekkingu grunnskólakennara og í hverju hún eigi að vera fólgin. 

Margir sérfræðingar nota flókin íðorð í sínu fagi sem grunnskólakennarar hafa ekki 

yfir að ráða í jafn miklu magni. Almenn menntun hefur aukist, flestir einstaklingar 

hafa gengið í skóla og hafa skoðanir á því starfi sem þar fer fram. Því er síður litið 

á grunnskólakennara sem sérfræðinga en þá sem starfa í öðrum greinum (Börkur 

Hansen o.fl., 1999).  

Viðmælendur telja allir að viðhorfsbreytingu þurfi í samfélaginu gagnvart 

grunnskólakennurum og skólastarfinu í heild. Líta þurfi á grunnskólann sem 

menntastofnun og hann eigi að vera virtur sem slíkur. Sigrún segir í viðtalinu að þó 

grunnskólinn sé mun opnari en áður og foreldrar velkomnir í skólana þá þýði það 

ekki að þeir hafi óskorað vald til að ráðskast með það starf sem þar fer fram. 

Grunnskólakennarar séu fagmenn og sérfræðingar og eigi að vera treystandi fyrir 

menntun nemenda og ákveðnum hluta af félagslegu uppeldi þeirra. Hún nefnir 

ásamt öðrum viðmælendum að stundum sé skilgreiningin á samstarfi heimilis og 

skóla ekki alveg afmörkuð. Ákveðnir þættir séu grunnskólans og aðrir eigi heima 

innan veggja heimilisins. 

Samkvæmt viðmælendum ber einnig á þessu virðingarleysi innan veggja skólanna 

og í skólasamfélaginu. Þó viðmælendur finni ákveðið bakland hjá stjórnendum 

finnst þeim að þeir hlusti ekki alltaf á hugmyndir kennaranna og taki ekki mið af 
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þeim í ákvarðanatökum. Stjórnendur þurfi margir hverjir að hlusta betur á fólkið 

sitt og veita því aukið umboð til athafna í starfi. Kennarar starfa til dæmis mun nær 

nemendum en stjórnendur og eiga að hafa meira um það að segja hvaða kennarar 

eigi að kenna ákveðnum bekkjum eða hópum. Það fýkur aðeins í Elínu þegar hún 

rifjar upp atvik úr skólanum þar sem verið var að undirbúa stöðvaþjálfun í kennslu 

fyrir komandi skólaár: 

...búið að vera hópavinna og alls konar hópastarf og búið að fara 

á námskeið og ég veit ekki hvað út af þessu... stjórnendur voru 

búnir að vera að vinna þetta með fólkinu en einnig á bak við ...og 

fyrir lok vorsins að þá var bara, skelltu þeir fram skipulagi fyrir 

næsta vetur ... við skulum hafa þetta svona ...og fólkið bara 

vhaaa! [A.R. Viðmælandi kemur með hljóðdæmi máli sínu til 

stuðnings], þá var þetta á skjön við allt það sem hafði verið rætt. 

Ég veit ekki hvort þetta er ákveðið vald sem stjórnendur eru að 

sýna að þeir hafi yfir kennurunum eða hvað......það skilar engu 

nema meiri óánægju. 

10.15 Neikvæð umræða í samfélaginu  

Þó að viðmælendur hafi verið á einu máli um að launin hafi vegið þyngst í þeirri 

ákvörðum að segja upp starfinu þá segja þeir neikvæða umræðu í samfélaginu 

einnig hafa spilað stóran þátt. Umræðu sem aðallega einkennist, að mati 

viðmælenda, af því að grunnskólakennarar séu alltaf í fríi eða í verkfalli, kvartandi 

yfir lágum launum og séu farnir heim á miðjum vinnudegi. Viðmælendum í rann-

sókninni finnst þessi umræða bera vott af þekkingarleysi á störfum grunn-

skólakennara blandað þröngsýni. Starf þeirra innan skólans taki mið af skólaári og 

skólasetu nemenda og breytingar hafi orðið á undanförnum árum á vinnutíma 

grunnskólakennara. Hjördís segir: 

...þið eruð alltaf í sumarfríi, hvað eruð þið að væla ... þið hafið 

það svo gott. Af hverju fer þá fólk ekki að kenna fyrst þetta er 
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svona gott ...af hverju eru ekki allir bara kennarar og slást um 

stöðurnar ...hvernig stendur á því? 

Hjördís og aðrir viðmælendur í rannsókninni eru á því að hugsanlega hefðu þeir 

dvalið lengur við kennslu ef umræðan um starf þeirra í samfélaginu hefði verið á 

jákvæðari nótum. Þeir staðhæfa að vissulega hafi þeir einnig heyrt jákvæða 

umræðu um starf grunnskólakennara, en neikvæðar raddir í garð þeirra hafi í 

gegnum tíðina verið háværari og risti dýpra.  

...Þetta var alveg að fara með mig í rauninni. Ég bara gat ekki 

gúdderað þetta, vera alltaf í vörn gagnvart þessu ...það er það 

sem mér finnst alveg skemma alveg ofboðslega fyrir, bara ég hef 

það mikið stolt í rauninni ...að ég bara gat ekki sætt mig við 

þetta, fólk getur ekki skilið hvað þetta er ...að við séum að skila 

okkar og að þetta sé heilmikið ábyrgðarstarf. Mér finnst það ekki 

ásættanlegt. 

 

Það er Anna Björg sem kemst svona að orði en viðmælendum finnst þeir hafa í 

gegnum tíðina þurft að verja starf sitt sem grunnskólakennarar og setið undir 

ámælum vegna þess við ólíklegustu tækifæri. Saumaklúbbar og fjölskylduboð hafa 

í augum viðmælenda breyst í leikvang þar sem spilaður hefur verið mikill varnar-

leikur af þeirra hálfu án þess að þeir hafi nokkurn tíma komist í sóknarfæri. Það 

spilar enginn endalausan varnarleik og á endanum hættir leikmaðurinn og gefst 

upp. Elín, Sigrún og Valdís segjast hafa fengið alveg nóg af varnarleiknum líkt og 

Anna Björg og segja varnarleikinn hafa náð hámarki í verkfalli grunnskólakennara 

árið 2004. Það dregur niður í Valdísi þegar hún segir frá: 

...ég var farin að finna þó nokkuð mikið fyrir svona 

leiðindaviðhorfi í garð kennara, sérstaklega eftir síðasta verkfall 

...þegar maður var farinn að skammast sín fyrir að segja hvað 

maður starfaði þá hefur það áhrif á svona andlega þáttinn í 

þessu. 
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Viðmælendum finnst að þeir eigi ekki að þurfa að verja starf sitt hvort sem það er 

við kennslu í grunnskóla eða á öðrum vettvangi. Kennsla í grunnskólum er 

mikilvægt starf að mati viðmælenda, eitt af mikilvægustu störfunum í samfélaginu 

og leggur grunninn að samfélagi framtíðarinnar. En hvernig er unnt að efla 

sjálfsvitund og virðingu heillar starfsstéttar? Þetta er áhugavert rannsóknar- og 

umfjöllunarefni eitt og sér, en allir foreldrar vilja fá hæfa og góða grunnskóla-

kennara fyrir sín börn.  

10.16 Gæti manni fundist maður vera minna virði 

Undanfarin ár hafa menntaðir grunnskólakennarar ekki streymt inn í grunnskólana 

og erfitt hefur reynst að manna kennarastöður. Nokkrir viðmælenda í rannsókninni 

segja að þrátt fyrir þessa staðreynd hafi stjórnendur leyft þeim að fara án þess að 

reynt hafi verið til hins ítrasta að halda þeim starfi. Þóra lýsir því þegar hún sagði 

upp eftir átta ár í kennslu:  

Mér finnst hann hefði kannski átt að reyna að bjóða manni gull 

og græna skóga ...maður hefur heyrt að sumir geri það ...þannig 

að þeir geta reynt ...er eitthvað sem ég get gert, eða bjóða þér 

eitthvað? ...þú veist ...það var ekkert ...gæti manni fundist maður 

vera minna virði?  

Þegar helstu þættir þessarar rannsóknar eru dregnir saman kemur í ljós að 

viðmælendur eru sammála um að kennslan sé fjölbreytt og skemmtilegt starf þar 

sem eitthvað nýtt er að gerast á hverjum degi. Mannauður grunnskólanna er mikill 

og viðmælendur segja bæði samstarfsmenn og yfirmenn hafa reynst sér vel að 

jafnaði og nemendur vera sérlega skemmtilega og gaman að vinna með þeim. En 

þar með ekki er öll sagan sögð. Markmið rannsóknarinnar var að greina hvað hafi 

valdið því að viðmælendur hættu kennslu í grunnskóla. Viðmælendur eru á einu 

máli um að þar hafi mikið álag í starfinu, mikil ábyrgð og lág laun haft mest að 

segja. Einnig kemur fram í rannsókninni að neikvæð umræða hafi veikt ímynd og 

stöðu grunnskólakennara í samfélaginu. Þegar viðmælendur líta til baka og horfa 

yfir farinn veg í kennslu kemur bersýnilega í ljós að kennarastarfið blundar í þeim. 
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Sjö af viðmælendunum tíu gætu hugsað sér að fara að kenna á ný eftir einhvern 

tíma, ef aðstæður breytast í grunnskólanum. Að þeirra mati eru ókostirnir við starf 

grunnskólakennarans það margir að þeir telja sig ekki geta sinnt því eins og nú 

háttar til. Anna Björg sagði um þetta: 

...það er bara eitthvað að í starfsumhverfi grunnskólans ...það er 

einhver falskur tónn í þessu öllu. 
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11 Niðurstöður og umfjöllun  

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman við greinaskrif og 

rannsóknir um málefni grunnskólakennara, sem unnar hafa verið á erlendum 

vettvangi. Einnig er niðurstaðan borin saman við niðurstöður vinnustaðagreiningar 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar og starfsáætlun þess. Ætla má að þessi rannsókna og 

vinnustaðagreining Menntasviðs gefi svipaða útkomu en rétt er að benda á að 

vinnustaðagreiningin birtir niðurstöður sínar á stofnanagrunni en þessi rannsókn er 

byggð á grunni einstaklingsviðtala. Með þetta að leiðarljósi verður reynt að svara 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. 

11.1 Áhugi 

Eins og fram kemur í rannsókninni völdu flestir viðmælendur að fara í nám við 

Kennaraháskóla Íslands vegna þess að þeim þótti kennaranámið áhugavert og 

spennandi. Meiri líkur eru á því að starfsmönnum líði vel í vinnunni ef val á starfi eða 

starfssviði er í tengslum við áhugasvið þeirra eða hæfni (Sölvína Konráðs, 1993). Af 

því má leiða að grunnskólakennarar ættu að geta uppskorið mikla ánægju í starfi. 

Samkvæmt vinnustaðagreiningu Menntasviðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2007 

segjast 78,4% grunnskólakennara sem tóku þátt í könnuninni vera ánægðir með starf 

sitt þegar á heildina er litið. Líkt og fræðimenn telja er hægt að nálgast starfsánægju á 

tvo vegu. Annars vegar er heildarstarfsánægjan tekin til skoðunar en hins vegar eru 

þættir innan starfsánægjunnar skoðaðir hver fyrir sig (Highhouse og Becker, 1993; 

Riggio, 2008). Ef aðeins heildaránægjan er tekin til skoðunar, eru grunnskólakennarar 

nokkuð sáttir við sitt og ekki þörf á að aðhafast neitt meira í þeim efnum. En líkt og 

Hjördís segir í viðtali í rannsókninni: 

...maður er alltaf Pollýanna ...maður verður að gera það 

náttúrlega til að halda geðheilsu í þessu starfi ... en ég held að 

það séu margir kennarar sem eru í sömu stöðu og ég er...var, 

telja sér trú um að þetta sé ógeðslega skemmtilegt og mér líður 

rosa vel en innst inni þá er það ekki þannig. En maður uppgötvar 

það ekki fyrr en maður kemur á stað þar sem manni líður vel. 
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Orð Hjördísar um að grunnskólakennarar telji sér trú um að starfið sé ánægjulegt auk 

þeirrar staðreyndar að sífellt fleiri grunnskólakennara vantar til starfa í grunnskólanna 

í Reykjavík, renna stoðum undir þá þörf að greina betur þessa meintu starfsánægju 

grunnskólakennara. Eru þeir ánægðir í starfinu? Fyrst 80% grunnskólakennara segjast 

ánægðir í starfinu hvernig stendur þá á því að þeir hætta unnvörpum og leita á önnur 

mið? Þarna á milli þessara tveggja staðhæfinga myndast gjá sem vert er að athuga 

betur. Þeir þættir sem mynda starfsánægju eru þær tilfinningar og viðhorf sem 

einstaklingar hafa gagnvart starfinu. Þar koma til m.a. laun, starfsþróun, vinnuálag, 

stjórnun, samskipti, og möguleiki einstaklinga á stöðuhækkun (Saal og Knight, 1999; 

Judge, Thoresen, Bono og Patton, 2001; Smithey-Fulmer, Gerhart og Scott, 2003). Af 

þessum þáttum nefna viðmælendur í rannsókninni sérstaklega vinnuálagið og launa-

þáttinn. Samanburður erlendra og innlendra áhugaþátta er sýndur í 3. töflu. 

11.2 Álag  

11.2.1 Sveigjanleiki 

Ýmsar skipulagsheildir hér á landi auka sveigjanleika í starfi til handa sínum 

starfsmönnum. Sveigjanleiki er gjarna settur inn í starfsmannastefnu skipulagsheilda 

til að gera starfsmönnum þeirra kleift að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð þannig 

að allir hlutaðeigandi aðilar njóti góðs af (Wiedner, 2007). Ekki er erfitt að sjá hag 

starfsmanna af auknum sveigjanleika í starfi. Þannig geta þeir betur rækt skyldur sínar 

hvort sem um er að ræða skyldur gagnvart vinnuveitanda eða fjölskyldu. 

Skipulagsheildir geta nýtt sér tækni og aukið bæði eigin framleiðni og í leiðinni 

starfsánægju starfsmanna auk þess sem sveigjanleiki í starfi bætir ímynd skipulags-

heildarinnar og laðar að starfsmenn (Wiedner, 2007). Samkvæmt vinnustaðagreiningu 

Menntasviðs Reykjavíkur telur tæplega helmingur grunnskólakennara sig hafa lítinn 

eða mjög lítinn sveigjanleika í starf sínu. Viðmælendur í þessari rannsókn sem hafa 

lengstu kennslureynsluna segjast sjá eftir ákveðnum sveigjanleika sem hafi fylgt starfi 

grunnskólakennara fyrir tiltölulega fáum árum. Þeir sjá eftir þeim möguleika að geta 

farið heim að lokinni kennslu, sinnt eigin börnum og unnið svo að undirbúningi 

kennslu eða yfirferð verkefna að kvöldi þegar börnin eru komin í ró. Vegna bindingar 
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vinnutíma og aukinnar fundarsetu innan grunnskólans er þessi sveigjanleiki í starfinu 

að mestu horfinn að mati viðmælenda. Á sama tíma og sveigjanleiki eykst á hinum 

almenna vinnumarkaði, samfara aukinni tækniþróun og netvæðingu, finnst viðmæl-

endum vera að sér þrengt. Sveigjanleiki til handa grunnskólakennurum í starfi innan 

grunnskólanna er í höndum skólastjórnenda í hverjum skóla fyrir sig. Þeir eiga 

samkvæmt kjarasamningi grunnskólakennara frá 1. ágúst 2005 – 31. desember 2007 

að ákveða í samráði við kennara hvernig 9,14 stundum á viku skuli varið á starfstíma 

skólans. Skólastjórnanda er heimilt að töflusetja allt að 4,14 stundir á viku hjá 

grunnskólakennurum vegna kennara- og samstarfsfunda og viðtalstíma (Launanefnd 

sveitarfélaga, e.d.). Það er ekkert óeðlilegt að skólastjórnendur festi niður kennara-

fundi en hitt er annað mál að ef skólastjóri festir þessa 4,14 tíma í töflu þá á 

grunnskólakennari 5 tíma eftir á viku til að sinna verkefnum eins og undirbúningi 

kennslu, samstarfi við fagfólk innan sem utan skólans, foreldrasamstarfi, skráningu 

upplýsinga, eftirlit og umsjón með kennslurými og nemendasamtöl.  

11.2.2 Aukið álag – erfitt starf  

Samkvæmt viðmælendum í rannsókninni er mikið álag í starfi grunnskólakennara. 

Starfið er krefjandi, bekkir oft stórir og of margar kennslustundir í stundatöflunni til 

að hægt sé að sinna bæði undirbúningi kennslu og kennslunni sjálfri sem skyldi. 

Hugmyndafræðin um nám án aðgreiningar er góðra gjalda verð og mikilvægt að allir 

nemendur eigi jafnan rétt til náms. Þessi hugmyndafræði ásamt aukinni tíðni alls kyns 

greininga hjá nemendum, hvort sem um er að ræða frávik í námsgetu eða hegðun, 

eykur einnig álag hjá grunnskólakennurum að mati viðmælenda. Þeim finnst eins og 

það hafi gleymst að taka tillit til „skóla án aðgreiningar“ í skipulagi og þekkingu 

grunnskólakennarans. Þeim finnst þeir ekki hafa þann faglega grunn sem þarf til að 

sinna nemendum með fatlanir og greiningar eins vel og þyrfti. Stuðningsfulltrúar eru 

heldur ekki á hverju strái innan skólanna og hafa kennarar jafnvel þurft að búa við að 

fá aðeins hluta af þeirri aðstoð sem þeir hafa þurft að mati viðmælenda. Mörgum 

nemendum með greiningu eða fötlun af einhverju tagi fylgja miklar fundarsetur með 

fagfólki. Vissulega eru þeir fundir nauðsynlegir til að upplýsa hluteigandi aðila um 

þarfir nemenda og hvernig skólagöngu þeirra sé best háttað, en meira þarf til. Meðal 

nemenda skólanna finnast einnig nemendur sem eiga við agavanda að etja. 
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1) Rice (2005); 2) Ingersoll (2001); 3) Liu (2007); 4) Reykjavíkurborg 2007; 5) Rannsókn verkefnisins (2008). 

Þema Ástralía 
1)

 Bandaríkin 
2,3)

 Vinnustaðagreining 
4)

 Rannsókn 
5)

 

 

Áhugi 
    

Námið 

 

Ekki tilgreint sér-

staklega í grein / 

rannsókn 

Ekki tilgreint 

sérstaklega í grein / 

rannsókn 

Ekki tilgreint sérstaklega í 

grein / rannsókn 

Viðmælendur tala um 

að þeim hafi þótt námið 

áhugavert. 

Starfið 

 

Áhugi kennara á 

starfinu er f. hendi og 

er tilgreindur í grein / 

rannsókn 

Áhugi kennara á 

starfinu er f. hendi og 

er tilgreindur í grein / 

rannsókn 

Áhugi kennara á starfinu 

er f. hendi og er 

tilgreindur í grein / 

rannsókn 

Áhugi viðmælenda á 

starfinu er fyrir hendi 

og tilgreindur í 

rannsókn 

Nemendur Kennarar telja nálægð 

við nemendur gefa 

starfinu gildi.  

Ekki tilgreint sér-

staklega í grein / 

rannsókn 

Ekki tilgreint sérstaklega í 

grein/rannsókn 

Viðmælendur telja 

flesta nemendur 

skemmtilega og gott að 

vinna með þeim. 

 

Álag 
    

Agi 

 

Ekki tilgreint 

sérstaklega í grein / 

rannsókn 

Kennarar telja að betri 

tök þurfi á agavanda í 

skólum. 

Ekki tilgreint sérstaklega í 

grein / rannsókn 

Viðmælendur telja að 

betri tök þurfi á 

agavanda í skólum. 

Binding / 

sveigjanleiki 

 

Ekki tilgreint 

sérstaklega í grein / 

rannsókn 

Ekki tilgreint 

sérstaklega í 

grein/rannsókn 

Kennarar telja lítinn 

sveigjanleika í starfinu. 

Viðmælendur telja 

sveigjanleika hafa 

minnkað í starfinu. 

Erfitt starf Kennarar tala um 

hlutverkatogstreitu og 

hversu erfitt starfið sé. 

Kennarar tala um 

ófullnægjandi 

stuðning í starfi og 

agavanda nemenda. 

Kennarar tala um álag og 

lítinn sveigjanleika í 

starfi. 

Viðmælendur tala um 

mikið álag, erfitt starf 

og bindingu vinnutíma. 

 

Umbun 
    

Starfsþróun 

 

Ekki tilgreint 

sérstaklega í grein / 

rannsókn 

Kennarar telja sig 

ekki hafa áhrif í eigin 

starfi. 

Spurt er um þáttinn en 

ekki fjallað um hann í 

þessu verkefni 

Viðmælendur telja sig 

ekki eiga kost á 

framþróun í starfi. 

Kjör 

 

Ekki tilgreint 

sérstaklega í grein / 

rannsókn 

Kennarar segja launa-

mál helstu orsök þess 

að þeir hætta. 

Kennarar telja laun sín of 

lág miðað við álag og 

ábyrgð í starfi. 

Viðmælendur telja laun 

sín of lág og helstu 

orsök þess að þeir hættu 

kennslu. 

Barátta Þessi þáttur er ekki 

tilgreindur sérstaklega 

í grein / rannsókn 

Kennarar tala um að 

launin séu lág miðað 

við álag í starfi. 

Kennarar tala um að laun 

séu lág miðað við ábyrgð 

og álag í starfi. 

Viðmælendur tala um 

lág laun, erfið verkföll 

og slaka endurmenntun. 
 

Viðhorf 
    

Virðingar-

leysi 

 

Kennarar telja sér 

ekki sýnd næg virðing 

í starfi. 

Kennarar telja sér 

ekki sýnd næg virðing 

í starfi. 

Ekki tilgreint sérstaklega í 

grein/rannsókn 

Viðmælendur telja sér 

ekki sýnd næg virðing í 

starfi. 

Vanmat 

 

Kennurum finnst starf 

sitt vanmetið og lítils 

virði. 

Kennurum finnst starf 

sitt vanmetið og lítils 

virði. 

Ekki tilgreint sérstaklega í 

grein/rannsókn 

Viðmælendur telja starf 

sitt vanmetið. 

Skortur á 

skilningi 

Kennarar finnst starfi 

sínu sýndur lítill 

skilningur í 

samfélaginu. 

Kennarar tala um að 

þeir hafi lítil áhrif í 

eigin starfi.  

Kennarar finnst hlutverk 

sitt í starfi ekki metið að 

verðleikum. 

Viðmælendur tala um 

vanmat á starfi og 

virðingarleysi í 

samfélaginu. 

3. tafla. Yfirlit um megin- og undirþemu rannsóknarinnar borið saman við gögn frá Ástralíu, 

Bandaríkjunum og úr vinnustaðagreininug Menntasviðs Reykjavíkur. 
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Vissulega eru þeir fundir nauðsynlegir til að upplýsa hlutaðeigandi aðila um þarfir  

Slæm hegðun nemenda, skortur á athygli, skróp, vanvirða, munnsöfnuður og jafnvel 

ofbeldi af hálfu nemenda geta auðveldlega haft áhrif á það vinnuumhverfi sem 

grunnskólakennarar treysta á. Að sinna krefjandi starfi við slíkar aðstæður leiðir 

einfaldlega til óánægju í starfi og margir kennarar láta ekki bjóða sér slíkt og yfirgefa 

starfið (Liu, 2007; Timms, Graham og Caltabiano, 2006). Í rannsókn Liu (2007) á 

atgervisflótta grunnskólakennara í Bandaríkjunum kemur fram að 21% svarenda töldu 

agavanda meðal nemenda hafa spilað stærsta hlutverkið í að þeir hættu kennslu (sbr. 

3. töflu). Viðmælendur í rannsókninni höfðu komist í kynni við nemendur með 

agavanda og nefndi einn viðmælenda það sem dæmi að móðir hans sem ynni sem 

gjaldkeri í banka þyrfti ekki að búa við það í starfi að viðskiptavinir segðu henni að 

halda kjafti. Þörf sé að ákveðinni agastefnu í grunnskólanum.  

Þeir viðmælendur sem hafa haft afskipti af barnaverndarmálum í tengslum við 

kennarastarfið segja að áðurnefndir álagsþættir komist ekki með tærnar þar sem 

barnaverndarmál hafa hælana. Það taki mjög á andlega að horfa upp á eymd sumra 

nemenda, vanrækslu og jafnvel ofbeldi og geta sjálfur lítið sem ekkert aðhafst. 

11.2.3 Tilfinningalegur línudans 

Auk álags togast á ýmis hlutverk í starfi grunnskólakennarans. Hann þarf að sinna 

þörfum einstaklinga en jafnframt bekknum sem heild. Grunnskólakennari þarf að vera 

agaður og fylginn sér en um leið þolinmóður og skilningsríkur eins og kemur fram í 

skrifum Suzanne Rice (2005). Hún bendir einnig á að þessi ólíku hlutverk grunnskóla-

kennarans séu fyrir fram dæmd til að stangast á. Ekki er hægt að ætla einni manneskju 

að sinna störfum grunnskólakennara, hjúkrunarfræðings, geðlæknis, uppeldisfræðings 

og fjölskylduráðgjafa í einu og vera jafnframt í hlutverki mömmu, ömmu eða frænku 

nemendanna líkt og einn viðmælenda segir í rannsókninni. Í grein Timms, Graham og 

Caltabiano (2006) kemur fram að kennarar sem eru í stöðugu sambandi við nemendur, 

foreldra og samstarfsmenn stígi tilfinningalegan línudans. Þeir reyna að halda öllu í 

jafnvægi eins og árangri nemenda sinna, hegðun þeirra, þeir reyna að standast 

væntingar foreldranna búandi við skort á gögnum og upplýsingum á meðan þeir eru 

einnig starfandi undir miðstýringarvaldi skólakerfisins. Þetta eykur, bæði að mati 
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fræðimannanna og viðmælenda, álagið á kennarann og kemur niður á gæðum 

kennslunnar. Þessar lýsingar á hlutverkatogstreitu og álagi í starfi grunnskólakennara 

koma heim og saman við niðurstöðu vinnustaðagreiningar Menntasviðs þar sem fram 

kemur að 92,3% grunnskólakennara telja vinnuálagið vera frekar mikið eða mjög 

mikið og margir þeirra telja sig útbrunna í lok vinnudags (sjá einnig 3. töflu). Í ljósi 

þess að meirihluti grunnskólakennara eru konur má nefna að bandaríski prófessorinn 

Joseph Blase (2003) settii fram þá kenningu í rannsókn sinni á slæmri útreið kennara 

að konur væru alla jafna viðkvæmari fyrir sálrænu og tilfinningalegu álagi í kennslu 

en karlar. Ljóst má vera að ef ekki er brugðist við innan skólakerfisins geta þættir eins 

og mikið vinnuálag, óskýr hlutverk og hlutverkatogstreita ásamt litlum stuðningi og 

fáum úrræðum valdið vanlíðan í starfi og orðið til þess grunnskólakennarar finna fyrir 

kulnun í starfi og hætta jafnvel störfum (Macdonald 1999; Chen og Millier,1997; 

Farber, 1991). 

11.3 Umbun 

Eins og fram hefur komið telja viðmælendur allir sem einn að laun grunnskólakennara 

séu of lág miðað við þá ábyrgð og það álag sem fylgir starfi þeirra. Þeir telja einnig að 

launin hafi átt stóran þátt í þeirri ákvörðun að hætta kennslu. Óánægja grunnskóla-

kennara með laun sín miðað við þá ábyrgð sem þeir bera í starfinu vermir botnsæti 

vinnustaðagreiningar Menntasviðs Reykjavíkurborgar. Þá telja íslenskir grunnskóla-

kennarar sig hlunnfarna í launum miðað við aðrar stéttir með sambærilega menntun, 

álag og vinnutíma. Það sama virðist vera uppi á teningnum hjá grunnskólakennurum 

víða um heim sbr. 3.töflu. Launin eru víðast hvar lægri en gengur og gerist á markaði 

og þau hafa lækkað hlutfallslega miðað við markaðslaun á heimsvísu. Í Banda-

ríkjunum eru laun grunnskólakennara t.d. að jafnaði 20% undir launum sambærilegra 

starfsstétta á almennum vinnumarkaði (McKenzie, 2004; Liu, 2007). Samkvæmt 

rannsókn Liu (2007) á atgervisflótta grunnskólakennara í Bandaríkjunum sögðust 37% 

þátttakenda vilja fá hærri laun eða meiri hlunnindi í tengslum við starfið. Þessi fjöldi 

sem er óánægður með kjör sín er í samræmi við niðurstöður eldri kannana þar vestra 

sem segja launaþáttinn eiga stærstan þátt í uppsögnum grunnskólakennara (sbr. 3. 

töflu). Þegar viðmælendur í rannsókninni voru inntir eftir skoðun sinni á nýgerðum 
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kjarasamningi sögðu margir hverjir hann vera ákveðinn tímamótasamning sökum þess 

hve gildistími hans er stuttur og einnig vegna þess að ekkert var hreyft við vinnutíma 

grunnskólakennara. Ákveðin vantrú viðmælenda var í garð þessa nýja kjarasamnings 

og töldu þeir sem ekki höfðu kynnt sér hann nema lítillega, að þeim hlyti að hafa 

yfirsést eitthvert atriði sem tæki á vinnutímanum eða öðrum þáttum í starfinu. 

Viðmælendur töldu þennan kjarasamning ekki nægja til þess að þeir sneru aftur til 

kennslu. Meira þyrfti að koma til að þeirra mati, og þá ekki eingöngu þættir sem snúa 

að launum.  

Viðmælendur í rannsókninni höfðu á orði hversu illa skipulagður, þáttur símenntunar 

væri í starfi grunnskólakennarans. Sérhver grunnskólakennari þarf að skila 150 

stundum í símenntun á hverju starfsári samkvæmt kjarasamningi og fer hún yfirleitt 

fram yfir vetrartímann samfara skólastarfi. Ákvörðun um símenntun er í höndum 

skólastjórnenda og skal taka mið af þörfum nemenda, kennara og símenntunaráætlun 

hvers skóla fyrir sig (Launanefnd sveitarfélaga, e.d.). Að mati viðmælenda í 

rannsókninni var þetta fyrirkomulag símenntunar ekki til þess fallið að tekið væri 

nægilegt tillit til þarfa kennara um símenntun í starfi. Ákveðinnar gremju gætti hjá 

viðmælendum að hafa ekki átt þess kost að sækja þá símenntun sem þeir vildu sjálfir 

eða töldu þörf á. Símenntun sem skilar persónulegum vexti og árangri í starfi þarf að 

vera miðuð við þarfir hvers og eins starfsmanns í skipulagsheildum (Blanchard og 

Thacker, 2007). Þannig líta viðmælendur í rannsókninni svo á að illa sé farið með 

fjármuni sveitarfélaga þegar þeim er sólundað í símenntun sem nýtist fáum. 

Hugmyndafræðin sem liggur að baki þeirri símenntun sem felst í því að setja alla 

kennara á sama námskeiðið er eflaust í nafni sparnaðar því það er væntanlega dýrara 

að einstaklingsmiða símenntun grunnskólakennara. 

Haustið 2004 birtist viðtal í Morgunblaðinu við Gerði G. Óskarsdóttur fræðslustjóra í 

Reykjavík. Þar talaði hún um að draumakjarasamningur til handa grunnskóla-

kennurum hljóðaði upp á samning um vinnutíma frá klukkan átta að morgni til fjögur 

með sveigjanleika hvað varðar upphaf og lok dags. Öll störf sem unnin væru innan 

grunnskólans yrðu unnin innan þessa vinnuramma. Á vinnutíma færi einnig fram öll 

símenntun grunnskólakennara. Í sama viðtali minnist hún einnig á hversu óheppilegt 

það er að binda starf grunnskólakennara í talningar á mínútum og hvaða hluti starfsins 
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telst vera kennsla og hvað telst vera önnur störf. Gerður talar einnig um í viðtalinu að 

ef kennarar eigi að fá góð laun þurfi þeir að sætta sig við sambærilegan vinnutíma, 

sambærilegt álag og sambærilega verkstjórn og gengur og gerist hjá öðrum háskóla-

menntuðum starfsstéttum („Hlutverk kennarans“, 2004).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er vinnutími kennara frá kl. 8 til kl. 16 og 

jafnvel lengur ef svo ber undir, vinnuálag er mikið, verkstjórn er til staðar jafnt frá 

skólastjórnendum sem og fræðsluyfirvöldum en hvergi bólar á laununum góðu sem 

Gerður minnist á í draumsýn sinni.  

11.4 Viðhorf 

Samkvæmt vinnustaðagreiningu Menntasviðs Reykjavíkurborgar er einn helsti styrkur 

grunnskólakennara hve stoltir þeir eru af starfi sínu. Þeir telja þekkingu sína og 

hæfileika nýtast í starfi sínu á hverjum degi. Miklar kröfur eru gerðar til grunn-

skólakennara í starfi og viðmælendur í rannsókninni sögðust finna fyrir skilningsleysi 

og þekkingarleysi almennings gagnvart starfinu. Líkt og starfsfélögum þeirra í 

Ástralíu finnst viðmælendum í rannsókninni þeir sæta mikilli gagnrýni hvort sem er í 

fjölmiðlum eða á mannamótum. Foreldrar gera miklar kröfur um einstaklingsmiðun 

kennslunnar til handa sínum börnum og margir halda að kennsla í grunnskóla sé starf 

sem flestir ef ekki allir geti gengið inn í og sinnt (Rice, 2005). Fram kom í 

rannsókninni að viðmælendur taka í sama streng og bandarískir og ástralskir 

starfsfélagar þeirra. Verið sé að hlaða verkefnum inn í skólana sem eiga mörg hver 

ekki heima inni í skólunum heldur inni á heimilunum (Rice, 2005; Kaff 2002). 

Viðmælendur sem höfðu kennt á yngsta stigi grunnskólans höfðu orð á því í 

rannsókninni að þegar taka þyrfti á einhverju í samfélaginu eins og agavanda hjá 

börnum, þá væri viðkvæðið oft það að gott væri nú ef grunnskólinn tæki á málinu.  

Viðmælendur sögðust hafa verið orðnir þreyttir á að vera í vörn vegna starfs síns. Það 

á enginn að þurfa að skammast sín fyrir starf sitt hvorki grunnskólakennarar né aðrir. 

Þessar fullyrðingar eiga sér samhljóm í könnun Rice (2005) meðal kennara í Ástralíu. 

Grunnskólakennarar eru sérfræðingar á sínu sviði og líta á sig sem slíka. Samkvæmt 

kenningum Maslows (1943) um þarfir einstaklinga er þörfin fyrir viðurkenningu og 
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virðingu mikilvæg sérhverjum einstaklingi. Sjálfsvirðing starfsmanna og sjálfsmynd 

þeirra vex í samræmi við þá virðingu sem þeim er sýnd og þá viðurkenningu sem þeir 

hljóta. Ef setið er lengi undir mikilli gagnrýni og um leið miklum kröfum hlýtur 

eitthvað að láta undan. Grunnskólakennarar geta ekki endalaust synt á móti straumi 

neikvæðra ummæla, aðfinnslna og athugasemda þess efnis að þeir séu alltaf í fríi, 

alltaf í verkfalli og vinni bara hálfan daginn. Það skortir verulega á skilning 

samfélagsins á störfum grunnskólakennara (sjá 3. töflu). 

Þetta er mikilvægt starf, eitt af þeim mikilvægari í samfélaginu er haft eftir einum 

viðmælenda og það eru eflaust margir sem taka undir þau orð. Grunnskólakennarar 

leggja grunninn að því þekkingarsamfélagi sem ráðamenn þjóðarinnar minnast 

gjarnan á í ræðum sínum á hátíðis- og tyllidögum. Samkvæmt viðmælendum vilja allir 

foreldrar menntaða, hæfa og helst einnig reynda grunnskólakennara handa sínum 

börnum. Það reynist hins vegar sífellt erfiðara vegna þess að innan allra skipulags-

heilda, hvort sem þær heita grunnskólar eða fyrirtæki af einhverju tagi, verða starfs-

menn að finna að þeir hafi einhver áhrif og/eða stöðu hvort sem er innan hennar eða 

utan. Hafi starfsmenn engin áhrif innan skipulagsheildarinnar, eða eru lítils metnir í 

starfinu að þeirra mati, eru miklar líkur á að þeir snúi baki við skipulagsheildinni og 

leiti fyrir sér á nýjum starfsvettvangi (Buchko, 1992; Lee og Mitchell, 1994; 

Schminke, 1993; Hughes, Ginnett og Curphy, 2006). 
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12 Samandregnar niðurstöður 

Rannsakanda var það nokkuð ljóst í upphafi rannsóknarvinnunnar að grunnskóla-

kennarar væru óanægðir með kjör sín og margir hættu störfum þeirra vegna. Launin 

þykja lág miðað við þá miklu ábyrgð og það álag sem fylgir starfinu. Annað sem kom 

í ljós í viðtölunum var að neikvæð umræða í samfélaginu er að gera út af við stéttina 

og ekki er haldið nægilega vel utan um þátt símenntunar og starfsþróunar í þessu 

mikilvæga starfi innan samfélagsins. 

Á undanförnum árum hafa margir hæfir og reyndir grunnskólakennarar horfið frá 

störfum í grunnskólanum sökum óanægju með ýmsa þætti innan starfsumhverfisins 

sem ekki hefur verið ráðin bót á. Margir þeirra hafa í farteskinu áralanga reynslu af 

kennslu í grunnskóla. Þessir kennarar álíta að þeirra kraftar nýtist betur og séu betur 

metnir annars staðar á vinnumarkaði. Þeir yfirgefa því skólana. Að mati höfundar þarf 

að snúa við þeirri þróun að grunnskólakennarar sjái sig knúna til að hætta því starfi 

sem þeim finnst skemmtilegt.  

Rannsóknarspurningar verkefnisins voru eftirfarandi: 

1. Hvað veldur flótta grunnskólakennara úr stéttinni? 

2. Er flóttinn aðeins eðlileg starfsmannavelta eða er hægt að tala um 

atgervisflótta úr stétt kennara? 

3. Hvað þarf að gera til að halda reyndum kennurum í starfi innan veggja grunn-

skólanna og draga þannig úr eftirspurn eftir fagmenntuðum kennurum? 

Viðtöl við 10 fyrrverandi grunnskólakennara leiða í ljós að þeim þótti starfið 

áhugavert sem og námið. Nemendur voru flestir skemmtilegir og gott að vinna með 

þeim. Þrátt fyrir þetta er flótti úr kennarastéttinni.  
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12.1 Hvað veldur flótta grunnskólakennara? 

Samandregin niðurstaða úr rannsókn er eftirfarandi:  

1. Launamál eru öllum viðmælendum ofarlega í huga og þeir kennarar sem gengu 

í gegnum verkfallið langa 2004 virðast varanlega brenndir af árangurslítilli 

kjarabaráttu. 

2. Vinnuálag kennara er of mikið og hefur aukist á undanförnum árum. 

a) Aukið álag er m.a. afleiðing af hugmyndafræði um skóla án að-

greiningar. 

b) Slakt skipulag af hálfu stjórnenda fer illa með tíma kennara, ekki síst 

illa skipulagðir og langir kennarafundir. 

c) Binding vinnutíma í grunnskólum sem dregur úr sveigjanleika í 

tengslum við starfið. 

3. Endurmenntun og starfsþróun virðist illa skipulögð af hálfu stjórnenda og 

nýtist kennurum ekki nægilega vel. Kennarar líta á slík vinnubrögð sem sóun á 

fjármunum sem og vinnutíma þeirra sem væri betur varið til annarra hluta.  

4. Við ofangreint bætast ýmis atriði sem trufla starfsánægju kennara, t.d. viðhorf 

samfélagsins til starfsins, óskýr mörk á hlutverkum heimilis og skóla og 

skortur á virðingu, t.d. af hálfu nemenda og foreldra.  

12.2 Starfsmannavelta eða atgervisflótti? 

Samkvæmt skilgreiningu á atgervisflótta er hann brotthvarf hæfra og menntaðra 

einstaklinga frá störfum. Af svörum viðmælendanna 10 verður ekki annað ráðið en að 

hér sé um ósvikinn atgervisflótta að ræða. Viðmælendur geta hugsað sér að snúa aftur 

til kennslu en ekki við núverandi skilyrði, þ.e.a.s. starfsumhverfi og launakjör þurfa að 

breytast.  

Í þessu samhengi er rétt að velta upp þeirri spurningu hvort hugsanlegt sé að fólkið 

sem hverfur úr stéttinni sé aðeins óþolinmóðir einstaklingar sem hafa gefist upp á 

biðinni eftir lausn. Þá er fólkið sem eftir situr þolinmóðir einstaklingar. Í því samhengi 

er eðlilegt að um 80% grunnskólakennara séu ánægðir í starfi þrátt fyrir allt. Niður-
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stöður í vinnustaðagreiningu Menntasviðs Reykjavíkurborgar eru á hinn bóginn í 

öllum meginatriðum samhljóða áliti viðmælendanna með þeirri undantekningu þó að 

starfsánægja starfandi grunnskólakennara er þar mjög á skjön. Af þessu verður ekki 

ályktað annað en að atgervisflóttinn sé raunverulegur og að það sé einhver veruleg 

bjögun í starfsánægju grunnskólakennara. 

12.3 Hvað þarf að gera? 

Rannsóknin leiðir í ljós það sama og áður hefur komið fram í innlendum og erlendum 

rannsóknum, þ.e. að meginorsök atgervisflótta grunnskólakennara liggi í lágum 

launum og óviðunandi starfsumhverfi. Það liggur í hlutarins eðli að ef stjórnvöld vilja 

halda kennurum í starfi innan skólanna er nauðsynlegt að bæta þessa þætti.  

Verkföll grunnskólakennara í gegnum tíðina sýna að ekki hefur verið vilji að hálfu 

stjórnvalda til að hækka laun þeirra. Aðrir þættir vandans eru að stærstum hluta teknir 

fyrir í Vinnuumhverfishandbók Menntasviðs Reykjavíkurborgar sem gefin var út árið 

2005. Vinnuumhverfishandbókinni er ætlað að vera viðbrögð við niðurstöðum vinnu-

staðagreininar Menntasviðs í grunnskólum Reykjavíkur sem gerð var haustið 2002. 

Enginn viðmælendanna 10 minntist nokkru sinni á Vinnuumhverfishandbókina 

(Auður Jónsdóttir o.fl., 2005) og vorið 2007 þegar höfundur var enn starfandi kennari 

hafði hann aldrei heyrt hennar getið og starfaði þó í vinnuumhverfisteymi í sínum 

skóla. Því verður að líta svo á að þrátt fyrir útgáfu Vinnuumhverfishandbókarinnar séu 

engar markvissar aðgerðir í gangi af hálfu skólayfirvalda til að bæta vinnuumhverfi 

grunnskólakennara.  

Af ofangreindu verður aðeins dregin sú ályktun að mikið þurfi að breytast í 

þjóðfélaginu til að ástandið í málefnum grunnskólakennara batni. 
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13 Hugleiðing höfundar 

Niðurstöður rannsóknarspurninganna leiða hugann að nokkrum atriðum sem þurfa 

frekari skýringar við.  

Í fyrsta lagi: Hvernig má það vera að um 80% grunnskólakennara segjast vera 

ánægðir í starfi þar sem atgervisflótti ríkir?  

Í stétt þar sem atgervisflótti hefur ríkt um alllangt skeið má ætla að stór hluti hinna 

hæfustu hafi horfið til annarra starfa. Þessi blóðtaka kemur fram í hópnum sem eftir 

situr þannig að meðalgæði starfsliðsins hafa minnkað þ.e. hinir lakari sitja eftir og sá 

hópur gerir einfaldlega minni kröfur til starfsþátta og launa en hinir sem farnir eru. 

Þegar um 80% grunnskólakennara segjast vera ánægðir í starfi er ekki annað hægt en 

að minnast orða eins viðmælandans þar sem hún efast um þessa meintu starfsánægju. 

Þess verður þó að gæta að til eru hæfir kennarar sem geta sinnt starfi sínu af hugsjón 

burtséð frá launum. Nýliðun gengur illa þar sem of stór hluti þeirra gerir meiri kröfur 

en þeir kennarar sem eftir hafa setið. Er auðvelt fyrir kennarastétt, sem rjóminn hefur 

verið fleyttur ofan af, að berjast fyrir betri launum? Eru launamál kennara í sjálfheldu 

af þessum sökum?  

Í öðru lagi: Hvers vegna er hugtak eins og einstaklingsmiðað nám ekki heimfært á 

endurmenntun kennara? 

Síðan að grunnskólinn var fluttur frá ríki til sveitarfélaga þá hefur ákvarðanataka um 

símenntun kennara verið í höndum skólastjórnenda. Oftar en ekki hefur þá verið um 

að ræða einhliða símenntun fyrir alla kennara í viðkomandi grunnskólakennara burt 

séð frá því á hvaða skólastigi þeir kenna og hversu lengi kennarar hafa kennt. 

Núverandi fyrirkomulag er aðeins sóun á tíma og fjármunum sveitarfélagana þrátt 

fyrir að ákvörðunin um ákvarðanarétt skólastjórnenda hvað símenntun varðar hafi 

upphaflega verið tekin í ljósi sparnaðar. Er ekki tími til kominn að horfa á endur-

menntun kennara sem fjárfestingu frekar en kostnað. 

Í þriðja lagi: Er mögulegt að grunnskólinn geti endurheimt þann mannauð sem hann 

hefur tapað á síðustu árum?  
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Mannauðinn sem horfið hefur úr stétt grunnskólakennara má hugsanlega endurheimta 

að hluta. Komi til þess að launin hækki og ýmsar aðrar breytingar verði á starfs-

skilyrðum kennara má ætla að ýmsir hinna brotthlaupnu hafi áhuga á að snúa aftur. En 

þá verður lítið pláss fyrir atgervisfólkið. Hinir þolinmóðu munu sitja áfram. Skaðinn 

er skeður og það mun taka langan tíma að vinna upp atgervistapið.   

Í fjórða lagi: Hvernig má það vera að ráðamenn þjóðarinnar stilla sér upp á 

tyllidögum og tala um þekkingarsamfélag framtíðarinnar og þar fram eftir götunum, 

vitandi að þeir hafa sjálfir brugðist í málefnum grunnskólans sem er án efa 

grunnurinn að allri menntun í landinu? 

Langt verkfall grunnskólakennara árið 2004 sem skilaði litlum árangri virðist hafa haft 

djúpstæð áhrif á stéttina og vera meginorsök þess atgervisflótta sem hún hefur gengið 

í gegnum. Verkfallinu lauk með því að grunnskólakennarar voru niðurlægðir eftir 

inngrip ríkisstjórnar Íslands sem hafði augljóslega lagst á sveif með öðrum 

deiluaðilanum, þ.e. Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það eru þessi sömu stjórnvöld 

sem á tyllidögum tala um mikilvægi þekkingarsamfélags framtíðarinnar og gildi 

menntunar. Launamál kennara eru hluti af stefnu stjórnvalda og þau virðast hvorki 

hafa vilja né getu til að leysa vanda grunnskólakennara. Allar athuganir, innanlands 

sem utan, sýna að höfuðorsök atgervisflótta úr grunnskólum liggur í lágum launum og 

miklu álagi. Ljóst er að vandinn er flókinn og launahækkun til handa grunnskóla-

kennurum gæti haft víðtæk áhrif á laun í landinu. Stjórnvöld hafa til þessa einfaldlega 

ekki haft kjark til að taka á þessu máli.  

Vandinn sem snýr að launum kennara er ekki bundinn við Ísland og því þurfa 

Íslendingar ekki að finna upp hjólið í þessum efnum. Lausnina hlýtur að vera hægt að 

finna hjá einhverri nágrannaþjóða sbr. umfjöllun um launamál kennara í Danmörku, 

Noregi og Svíþjóð (McKenzie, 2004). 
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14 Hinn falski tónn   

Í grunnskólum landsins starfa margir kennarar sem eru þar af hugsjón. Hvers eiga þeir 

að gjalda ...ekki étur maður hugsjónina. Er ekki kominn tími á að litið verði á menntun 

komandi kynslóða og það starf sem fram fer innan grunnskólans sem fjárfestingu til 

framtíðar frekar en kostnað. 

Einn af viðmælendum í rannsókninni, Anna Björg, sagði:  

...það er bara eitthvað að í starfsumhverfi grunnskólans...það er 

einhver falskur tónn í þessu öllu. 

Kjarabarátta grunnskólakennara virðist löngu komin í þrot og á það jafnt við um laun 

sem og starfsumhverfi. Allt hjal ráðamanna um þekkingarsamfélag og gildi menntunar 

er hjóm eitt og í engu samræmi við það viljaleysi sem stjórnvöld sýna þegar kjaramál 

kennara ber á góma. Þarna er sífellt sleginn falskur tónn.  
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