
 
Hug-og félagsvísindasvið 

Kennaradeild-framhaldsbraut 

 

 

 

 

 

 

Starfsánægja, stjórnun og staðblær 

viðtöl við sex skólastjórnendur í  

grunnskólum á Norðurlandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dóra Ármannsdóttir 

Akureyri, júní 2012  



Hug-og félagsvísindasvið 

Kennaradeild-framhaldsbraut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsánægja, stjórnun og staðblær 

viðtöl við sex skólastjórnendur í  

grunnskólum á Norðurlandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dóra Ármannsdóttir 

Meistaraprófsritgerð lögð fram sem hluti af námi 

til M.Ed.-gráðu í menntunarfræði 

með áherslu á stjórnun 

Akureyri, júní 

2012 

 



 

 

Ágrip 

 

Ein mikilvægasta spurningin sem stjórnendur standa frammi fyrir er hvernig nýta megi 

mannauð stofnunarinnar enn betur. Með öðrum orðum hvaða þættir það eru sem stuðla að 

jákvæðum hugsunarhætti starfsfólks og auka starfsánægju þess.  

     Starfsánægja er viðfangsefni þessarar rannsóknarritgerðar og hvað það er sem 

skólastjórnendur telja sig geta gert til að starfsánægja sé til staðar í stofnun þeirra. Eigindleg 

rannsóknaraðferð var notuð. Tekin voru viðtöl við sex skólastjórnendur á Norðurlandi, þrjár 

konur og þrjá karla í ólíkum skólum. Skilyrði fyrir vali mínu  voru að þátttakendur hefðu 

mikla reynslu af skólastarfi, hefðu starfað í skóla í minnst tíu ár, væru stjórnendur í 

grunnskóla á Norðurlandi og hefðu vilja og áhuga til að miðla þeim upplýsingum sem ég 

leitaði eftir. 

     Rannsóknarspurningar mínar eru tvær, annars vegar ,,Hvað telja skólastjórnendur að skipti 

mestu máli fyrir starfsánægju starfsmanna?“  og hins vegar ,,Hvað reyna þeir að gera til að 

viðhalda starfsánægjunni?“ 

     Niðurstöður sýndu að skólastjórar telji starfsánægju og gleði í starfi afar nauðsynlega á 

vinnustaðnum. Þar spilar margt inn í og þeir nefndu oftast að sameiginleg sýn verði að vera til 

staðar, samhugur og samvinna ásamt góðum samskiptum í daglegu starfi. Viðmælendurnir 

voru sammála um það að stjórnandinn geti haft mikil áhrif á starfsánægju starfsmanna sinna 

en þó mætti ekki horfa fram hjá því að einstaklingar séu mismunandi. Sumir séu oftast glaðir 

og ánægðir með vinnustaðinn og samstarfsfólkið á meðan aðrir séu alltaf óánægðir með allt. 

     Starfsánægja skiptir afar miklu máli fyrir allt skólastarf. Stjórnandinn þarf að vera 

meðvitaður um það að skynjun á starfsánægju er einstaklingsbundin og hann þarf að vera 

næmur á það hvers konar stjórnun og starfsumhverfi stuðlar helst að starfsánægju. 

     Rannsóknin leggur grunninn að frekari athugunum á því hvað skiptir máli fyrir 

starfsánægju og hvað stjórnendur geta gert í því sambandi. Ef stjórnandi leggur ríka áherslu á 

starfsánægju og góðan staðblæ í stofnuninni, þá hefur sú stofnun gott veganesti inn í 

framtíðina og þá eru henni allir vegir færir. 
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Abstract 

One of the most important issues administrators deal with, is how to utilize their human 

resources to their fullest potential. In other words, what are the factors that encourage 

employees´ positive thinking and job satisfaction.  

     Job satisfaction is the subject of the present study with the aim to explore what school 

principals consider they can do to promote job satisfaction at their work place.  Qualitative 

research methods were used by conducting interviews with six principals situated in the 

northern part of Iceland, three females and three males, all of which have extensive 

experience working in schools. The conditions for the choice of respondents were that they 

had worked for at least ten years in schools, were administrators in elementary schools in the 

northern part of Iceland, had interest in participating and were open to share relevant 

information. The research questions were the following: Firstly, what do principals consider 

to be the most important factor contributing to workers job satisfaction? Secondly, what do 

they do to maintain their workers job satisfaction? 

     The results showed that school principals found job satisfaction to be a necessary factor in 

the workplace. Other factors that they said contributed to job satisfaction were a common 

vision, harmony and team work as well as good communication in the workplace. The 

respondents agreed that the administrator can have a great effect on the level of job 

satisfaction of their workers although it cannot be overlooked that there will always be 

individuals that are in general content with their work place and co-workers and then others 

that tend to be more dissatisfied.  

     Job satisfaction is a critical factor for the work being conducted in the schools. The school 

administrator has to be aware of the difference in how individual workers experience job 

satisfaction. He also needs to be sensitive to what kind of management styles and work 

environment contributes mostly to increased job satisfaction. The present study gives 

implications to what factors seem to be contributing to job satisfaction and what school 

administrators can do to increase it.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni til fullnaðar M.Ed.-meistaragráðu í 

menntunarfræði með áherslu á stjórnun við framhaldsbraut kennaradeildar hug- og 

félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég vil þakka leiðsögukennara mínum, Önnu Þóru 

Baldursdóttur lektor og deildarformanni kennaradeildar, innilega fyrir góða leiðsögn, 

hvatningu og skýra endurgjöf. Þá vil ég þakka þeim sem aðstoðuðu mig á lokasprettinum. 

Sérstaklega þakka ég vinkonu minni, Ingibjörgu Markúsdóttur, sem aðstoðaði við enska 

textann og eiginmanni mínum, Gunnlaugi Stefánssyni, fyrir jákvæðni og einstaka þolinmæði. 

Síðast en ekki síst eiga viðmælendur mínir innilegar þakkir skyldar fyrir að gefa sér tíma og 

veita mér viðtal, án þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið til. Sérstaklega þakka ég þeim fyrir 

áhugann sem þeir sýndu verkefninu og jákvæðar og hlýjar móttökur. 
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1. Inngangur 

 

Þessi ritgerð fjallar um mikilvægi starfsánægju og nokkra helstu þætti sem taldir eru hafa áhrif 

á hana. Þar koma stjórnun og staðblær stofnana mikið við sögu. Fjallað verður um hvað 

viðmælendur, sex skólastjórar í grunnskólum á Norðurlandi, telja að skipti mestu máli fyrir 

starfsánægju starfsmanna sinna og hvað þeir telji sig geta gert til þess að auka eða viðhalda 

starfsánægju í skólunum. 

 Kveikjan að viðfangsefni mínu í þessari ritgerð er sú að ég hef síðustu árin haft mikinn 

áhuga á hugtakinu starfsánægja, fyrir hvað það stendur og ekki síst hvernig hægt er að koma í 

veg fyrir kulnun og auka starfsánægju. Fram kemur hjá Hoy og Miskel (2001, bls. 303) að 

starfánægja er samofin úr líffræðilegum, sálfræðilegum og umhverfistengdum þáttum. Þessir 

þættir hafa áhrif á hvernig fólk lítur á starf sitt og hvort það er ánægt með það. Ég fór að velta 

þessu fyrir mér af einhverri alvöru þegar ég fór sjálf að finna fyrir minnkandi starfsánægju. Ég 

var til dæmis hætt að hlakka til að mæta í vinnuna á morgnana og það er óþægileg tilfinning. 

Því má segja að efni ritgerðarinnar sé tilkomið af beinni þörf.  

 Starfsánægja hefur verið vinsælt rannsóknarefni og er ekki síður vinsælt í dag. 

Skilgreiningar á starfsánægju eru margar og hafa það sammerkt að fjalla um viðhorf til vinnu 

og huglæg og tilfinningaleg viðbrögð starfsmanns gagnvart því starfi sem hann gegnir.  

 Starfsánægja er afar mikilvæg, ekki síst í ljósi þess hversu miklum tíma við verjum í 

vinnunni. Ánægja í starfi er ekki bara mikilvæg fyrir einstaklinginn heldur einnig fyrir 

vinnustaðinn. Það er óneitanlega þægilegra að vinna með einstaklingi sem er ánægður í starfi 

en þeim sem er það ekki. Ánægðir starfsmenn eru fúsir til þess að leggja hart að sér í þágu 

vinnustaðarins og skapa gott andrúmsloft í kringum sig og það er ekki svo lítið. Fyrirtækjum 

með ánægða starfsmenn gengur yfirleitt betur en þeim sem hafa óánægða starfsmenn 

(Hellriegel, Slocum og Woodman 1995, bls. 58). Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir sem eru 

ánægðir í vinnunni eru líklegri til þess að vera ánægðir og hamingjusamir í lífinu (Hughes, 

Ginnett og Curphy, 2006, bls. 281). Því má leiða að því líkur að það sé afar mikilvægt að 

rannsaka hvað það er sem ýtir undir starfsánægju fólks, ekki bara til hagsmuna fyrir stofnanir 

og fyrirtæki heldur ekki síður fyrir einstaklinginn sjálfan. 

 Hlutverk skólastjórnenda er fjölþætt og breytingar í menntakerfinu undanfarin ár hafa 

orðið til þess að meiri athygli en áður beinist að stjórnendum og hlutverki þeirra (Börkur 

Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2003, bls. 9). Forysta skiptir 
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miklu máli í menntakerfinu. Hugtakið forysta er lykilhugtak þegar rætt er um skólastofnanir 

en með því er átt við þá leiðandi krafta sem knýja skólastarfið áfram og leiða til framþróunar. 

Skólinn er samfélag margra radda og færni í mannlegum samskiptum ræður miklu í starfi 

skólastjóra eins og hjá öllum sem taka að sér stjórnun og forystu. 

 Í flóknu samfélagi nútímans þarf stjórnandi að vera leiðtogi og búa yfir svokallaðri 

tilfinningagreind. Erla Kristjánsdóttir (2003, bls. 81) segir að ein kenning sem hefur verið 

ofarlega á baugi sé að stjórnandi þurfi að búa yfir tilfinningagreind og að það sé að verulegu 

leyti áunninn hæfileiki sem hægt sé að þjálfa. Tilfinningagreind stjórnanda skiptir miklu máli 

því grunnurinn sem starf stjórnandans hvílir á er bundinn tilfinningum (Goleman, Boyatzis og 

McKee, 2004, bls. 27). Stjórnun á stóran þátt í vellíðan starfsmanna (Erla Kristjánsdóttir 

2003, bls. 95). Það er trú mín að þar sem samvinna og samhugur ríki á vinnustað, sé meiri 

starfsgleði og starfsmenn ánægðari í starfi en þar sem slíkt er ekki til staðar. Staðblær stofnana 

skiptir miklu máli í þessu sambandi. Erfitt er að skilgreina og mæla stofnanamenningu og 

rannsóknir á stofnanamenningu og staðblæ stofnana urðu ekki í brennidepli fyrr en í upphafi 

9. áratugar tuttugustu aldar (Owen og Valesky, 2011, bls. 141). 

 Markmið með þessari rannsókn er að veita upplýsingar um hug skólastjóra til starfsánægju 

og hvað skólastjórnendum finnst þeir geta gert til að starfsmenn þeirra séu ánægðir í starfi.  

 Viðtöl voru tekin við sex skólastjóra í grunnskólum á Norðurlandi. Þátttakendur höfðu allir 

unnið við kennslu áður en þeir urðu stjórnendur. Reynsla þeirra af skólastarfi er mikil og af 

skólastjórnun frá einu ári og upp í tvo áratugi.  

 Rannsóknarspurningarnar eru: 

 

1)   Hvað telja skólastjórnendur að skipti mestu máli fyrir starfsánægju starfsmanna?   

2)   Hvað reyna þeir að gera til að viðhalda starfsánægjunni? 

 

Skóli og allt skólastarf hefur afar mikilvægu hlutverki að gegna í samfélögum manna 

(MacGilchrist, Mayers og Reed, 2004, bls. 1) og rannsóknir á öllu því sem viðkemur 

skólastarfi eru nauðsynlegar til framtíðar. Í námi mínu í menntunarfræði í Háskólanum á 

Akureyri hef ég enn betur fengið staðfest þá trú mína að starfsánægja skipti miklu máli í öllu 

skólastarfi. Starfsánægja er hagur allra, ekki bara kennaranna heldur allra sem að skólastarfinu 

standa.  

 Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Á eftir inngangi kemur fræðilegi hlutinn í kafla tvö og 

skiptist hann í nokkra undirkafla. Þar er fjallað um starfsánægju, mikilvægi hennar, helstu 

áhrifaþætti og tengsl starfsánægju og stjórnunar og mikilvægi góðrar stjórnunar.  Einnig um 
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það hvernig stjórnun og staðblær skóla hefur áhrif á starfsánægju og skólastarf í heild sinni. Í 

þriðja kafla er gerð grein fyrir rannsókninni sjálfri, rannsóknaraðferðin skýrð, val hennar og 

takmarkanir. Niðurstöður eru svo settar fram í fjórða kafla, þær ræddar og túlkaðar í fimmta 

kafla, umræðukaflanum, og ritgerðinni lýkur á lokaorðum.  
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2. Starfsánægja 
 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið starfsánægju, rannsóknir og kenningar á 

fyrirbærinu og um mikilvægi þess að fólk sé ánægt í vinnunni. Einnig um þá fjölmörgu og 

ólíku þætti sem hafa áhrif á starfsánægju á vinnustað.   

 Hugtakið starfsánægja hefur verið áberandi í vinnusálarfræði, vinnufélagsfræði og fleiri 

skyldum greinum undanfarna áratugi og í starfsmannakönnunum hafa spurningar um 

starfsánægju verið fyrirferðarmiklar. Áhugi á starfsánægju hefur verið skýrður þannig að í 

fyrsta lagi þá láta stjórnendur sér annt um velferð starfsmanna sinna og upplýsingar um 

starfsánægju eða óánægju þeirra eru því mikilvægar. Í öðru lagi er starfsánægja álitin 

mikilvæg fyrir starfsmannahópinn, að hún hafi jákvæð áhrif á starfsemi stofnana (Ómar H. 

Kristmundsson, 1999, bls. 66). 

 Rannsóknir á starfsánægju eru margar og töluvert er vitað um hvernig hægt er að auka 

starfsánægju. Síðan 1930 hefur starfsánægja verið eitt af meginviðfangsefnum í 

stjórnunarfræðum og hafa nokkur þúsund greinar og bækur verið gefnar út um viðfangsefnið. 

(Hoy og Miskel, 2001, bls. 303). En hvers vegna skyldi áhuginn á starfsánægju vera svona 

mikill? Trúlega vegna þess að í fyrsta lagi verja flestir drjúgum hluta ævi sinnar í vinnunni og 

í öðru lagi trúum við því að starfsánægja sé að stórum hluta tengd jákvæðri útkomu. Menn 

trúa því til dæmis að kennari sem nýtur starfsins, og er ánægður á vinnustað, sé betri 

starfskraftur en sá sem er óánægður í vinnu sinni (Birna G Flygenring, 2006, bls. 66).    

 Starfsánægja er flókið fyrirbæri og persónubundin. Starfsánægja felur í sér tilfinningar 

starfsmannsins til vinnu sinnar og hefur þar af leiðandi mismunandi þýðingu fyrir 

einstaklinginn. Sá þáttur vinnunnar sem einn starfsmaður er ánægður með getur verið 

uppspretta óánægju hjá öðrum. Starfsánægja er margþætt hugtak þar sem hún er 

tilfinningalegs eðlis og því hefur hún verið skilgreind á mismunandi hátt (Birna G. 

Flygenring, 2006, bls. 66). 

 Guðmundur Finnbogason var líklega fyrsti Íslendingurinn sem skrifaði um starfsánægju 

(Ásta Bjarnadóttir, 2000, bls. 63). Árið 1917 kom út bók hans Vinnan og þar segir 

Guðmundur meðal annars að sú ánægja sem hver maður fær út úr vinnu sinni er að líkindum 

mjög háð persónulegum eiginleikum hans sjálfs (Guðmundur Finnbogason, 1917, bls. 134–

135). Birna G. Flygenring (2006, bls. 67) fjallar líka um viðhorf einstaklingsins og segir að 

hin klassíska skilgreining á hugtakinu starfsánægja feli í sér viðhorf einstaklingsins til 

vinnunnar en einnig allar þær tilfinningar sem búa innra með einstaklingnum og sem hann ber 
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til starfsins. Enn fleiri hafa fjallað um mikilvægi viðhorfs í sambandi við starfsánægju og 

undir það taka Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, þær segja: 

 

Með starfsánægju er átt við viðhorf til vinnu sem fela í sér huglæg  

og tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það sem hefur  

áhrif á þessa tilfinningu er yfirleitt vinnuaðstæður, samskipti við  

samstarfsmenn og stjórnendur, möguleikar á stöðuhækkun og launin 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 15). 

 

Starfsánægja hefur einnig verið skilgreind þannig að hún sé mæling á því að hvaða marki 

starfsmönnum líkar starfið sitt, það er mismunur á þeim þáttum sem valda ánægju við starfið 

og þeim þáttum sem valda óánægju (Oddný Harðardóttir, 2001, bls. 11). Guðmundur Ingi 

Guðmundsson og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2010, bls. 113) telja mikilvægt að starf efli 

sjálfsþroska einstaklingsins, að öðrum kosti verði raunverulegri starfsánægju ekki náð.  

 Arnold (2005, bls. 258) telur að hægt sé að líta á starfsánægju út frá ýmsum sjónarhornum. 

Margt getur haft áhrif á starfsánægju fólks og getur það verið mjög persónubundið. Það sem 

einum finnst skipta miklu máli fyrir starfsánægju finnst öðrum kannski skipta minna máli.  

 Persónuleiki einstaklings getur haft mikið að segja um starfsánægju og starfsviðhorf. 

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingur sem trúir því að hann hafi valfrelsi og stjórn á eigin lífi 

er líklegri til að vera ánægðari en sá sem telur sig litlu geta ráðið um eigið líf. En þetta er 

einmitt í samræmi við kenningar Rotter (1966, bls. 1–28) um stjórnrót. Mikilvægt er að 

starfsmanni finnist hann hafa eitthvert val eða tækifæri sem hann geti notað til að breyta 

starfsumhverfi sínu. Starfsmaður sem telur sig hafa frelsi til sjálfstæðra ákvarðana í starfi 

hefur jákvæðara viðhorf til starfsins en starfsmaður sem finnst hann ekki hafa þetta frelsi 

(Ásta Bjarnadóttir, 1994, bls. 8–14). Starfsánægja kemur fram í hegðun starfsmannsins og 

hefur með það að gera hvernig honum líður og tengist því sem hann framkvæmir. Hjá Bush 

og Middlewood (2005, bls. 78) kemur fram að mesta starfsánægjan verði þegar fólk skilar af 

sér góðu dagsverki. Þegar starfsfólk bæti frammistöðu sína sé undirstaða þess sú að auka við 

þekkingu og/eða stunda rannsóknir sem svo leiði til aukinnar starfsánægju.  

 Ánægja í starfi getur haft áhrif á andlega heilsu einstaklings. Ólíklegt þykir að fólk sem er 

mjög óánægt í starfi sé almennt ánægt utan vinnu. Luthans (2002, bls. 230) segir einmitt að 

lífsánægja sé nátengd starfsánægju. Rannsóknir á starfsánægju skipta því miklu máli fyrir 

almenna heilsu og líðan fólks. Einnig er talið að starfsánægja leiði af sér meiri hvatningu og 

frammistöðu í vinnu (Arnold, 2005, bls. 257). Þegar horft er til afkasta og ánægju í starfi sýna 

niðurstöður rannsókna að vinátta milli starfsfólks, gagnkvæm virðing og líðan í starfi hafa 
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jafnmikið að segja og skipulagning vinnunnar. Þeir sem vinna saman í hópi og geta haft áhrif 

á og verið í gagnkvæmu sambandi hver við annan, virðast ná mestum árangri. Því er það 

mikilvægt fyrir stjórnendur að vera færir í mannlegum samskiptum, geta leiðbeint og sýnt 

skilning (Sölvína Konráðsdóttir, 1993, bls. 422).  

 Þeir sem eru ánægðir í starfi hafa önnur viðhorf til vinnunnar en þeir sem eru óánægðir í 

starfi. Margt bendir til þess að starfsánægja ráðist að hluta til af almennri jákvæðni eða 

bjartsýni og hún endurspeglist í ánægju viðkomandi með aðra þætti lífs síns (Ásta 

Bjarnadóttir, 1994, bls. 25). Fólk sem upplifir ekki ánægju í starfi, jafnvel hreina vanlíðan, á 

það á hættu að kulna í starfi og finna ekki tilgang með starfinu eða löngun til að standa sig 

vel. Það er því mikilvægt að beina sjónum að því hvað gerir það að verkum að starfsmenn 

halda vinnugleði sinni (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007, bls. 73). 

Ýmsir þættir geta komið í veg fyrir ánægju í starfi. Til dæmis ef starfsmanni finnst hann ekki 

hafa nein áhrif á starfið sjálft og ef honum finnst hann utanveltu á vinnustaðnum, ekki passa 

inn í hópinn. Einnig ef launin eru það eina sem skiptir máli og starfið er ekki mikilvægur 

þáttur í lífinu (Bush og Middlewood , 2005, bls. 78). Þegar starfsánægja er fyrir hendi og fólki 

líður vel, vinnur það vel. Vellíðan er smurning á huglægan árangur og verður þess valdandi að 

fólk sér annað fólk eða atburði í bjartara ljósi (Goleman o.fl., 2004, bls. 227).  

 Á heilbrigðum vinnustað er starfsánægja ríkjandi. Þegar rætt er um heilbrigði vinnustaða er 

það líkt og að tala um heilbrigði fólks. Óheilbrigð stofnun leggur áherslu á ögun, hlýðni og 

formfestu og ákvarðanir eru teknar af stjórnanda. Heilbrigður vinnustaður/heilbrigð stofnun 

leggur áherslu á samskipti og sveigjanleika, reynir að bregðast við aðstæðum hverju sinni og 

starfsmenn hafa áhrif á ákvarðanir. Enginn vafi er talinn leika á skaðsemi þess að vinna á 

óheilbrigðum vinnustað og eitt þeirra vandamála sem starfsmenn slíkra vinnustaða þurfa að 

horfast í augu við er kulnun. Líðan fólks sem upplifir kulnun í starfi er mikil andleg þreyta, 

tilfinningaleysi og ópersónuleg samskipti á vinnustað. Á óheilbrigðum vinnustað greiða bæði 

starfsmenn og vinnustaðurinn sinn toll, starfsmenn með andlegu sem og líkamlegu heilsutjóni 

og vinnustaðurinn með lakari afköstum (Þuríður Hjálmarsdóttir, 1993, bls. 424–428). 

  

2.1 Áhrifaþættir starfsánægju 

 

Eins og fram kemur hér að framan eru skilgreiningar á starfsánægju margar og misjafnar. Það 

er kannski ekki svo skrítið þar sem það virðist vera margt sem getur haft áhrif á starfsánægju 

fólks og getur það verið mjög persónubundið. Samhugur og samvinna, stjórnandinn  og 
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staðblær stofnana eru miklir áhrifaþættir hvað starfsánægju varðar. Starfsmenn taka alltaf með 

sér bæði félagslega og persónulega reynslu á vinnustaðinn sem hefur áhrif á 

starfsmannahópinn (Bolman og Deal, 2003, bls. 179). Bæði hvatning og staðblær hafa með 

hugmyndir um eftirvæntingu fólks að gera, þar af leiðandi tengist hvort fyrir sig því hvort 

einstaklingur eða hópur hlakkar til þess sem er að gerast í stofnuninni (Bush og Middlewood, 

2005, bls. 78). 

 Í fyrirtæki er sérhver einstaklingur hluti af því kerfi sem þar er fyrir hendi og eru 

undirtektir því líftaug starfseminnar. Undirtektir eru oft nefnd endurgjöf sem felst í því að 

nauðsynlegar upplýsingar berist svo hægt sé að stefna áfram að settu marki (Golman, 2000, 

bls. 156).  

 Starfsánægja kemur fram í hegðun starfsmannsins og hefur með það að gera hvernig 

honum líður og tengist því sem hann er að gera í vinnunni. Starfsánægja og hvatning hefur um 

það að segja hvernig fólki líður í vinnunni og hvernig því líður með það starf sem verið er að 

vinna og hefur stjórnandinn talsvert að segja um það hvernig hann hvetur fólkið sitt (Bush og 

Middlewood, 2005 bls. 78). Hér á eftir verður fjallað um nokkra helstu áhrifaþætti 

starfsánægju. 

 

2.2 Stjórnandinn 

 

Í stjórnun er megináherslan lögð á að skilja hlutverk stjórnandans og samband hans við 

starfsmenn sína. Stjórnun felur í sér að einhverju sé stjórnað en þar getur bæði verið um fólk 

og verkefni að ræða (Sigmar Þormar, 2006, bls. 7).   

 Í raun má segja að öldum saman hafi fólk gert ráð fyrir að stjórnun stofnana skipti sköpum 

fyrir velgengni þeirra. Marzano, Waters og Mcnulty (2005, bls. 99, Sergiovanni, 1992, bls. xi) 

viðurkenna og leggja áherslu á að enginn einn einstaklingur geti stjórnað öllu því sem þarf að 

stjórna og skipuleggja heldur er þetta spurning um liðsheild og samhug skólasamfélagsins. 

Stjórnun er það afl sem mótar stofnunina og laðar fram árangur (Oddný Harðardóttir, 2003, 

bls. 15). Árangursríkir stjórnendur vinna ekki í tómarúmi og án tengsla við aðra. Þeir vinna 

með fólki og í gegnum fólk. Árangursrík stjórnun felur í sér bæði stjórnun og forystu. 

Hugtökin forysta og stjórnun eru mjög tengd og verða ekki aðskilin. Þó að greinarmunur sé á 

hugtökunum þá eru þau náskyld og því fer fjarri að þau útiloki hvort annað (Rúnar 

Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og West, M., 2005, bls. 46). Forysta snýst ekki bara um að taka ákvarðanir, 
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heldur líka um að virkja fólk til að taka góðar ákvarðanir og gera góða hluti enn betur. Forysta 

snýst um að hafa áhrif og má lýsa henni sem ferli þar sem einstaklingur setur fram viss 

viðmið og væntingar og nær með þeim að hafa áhrif á viðbrögð annarra og kveikja hjá þeim 

löngun til að stefna í sömu átt. Þeir eru forystumenn sem ná að hafa áhrif á atferli í þeim 

tilgangi að ná ákveðnum markmiðum. Þeir ná að hvetja samstarfsfólk sitt til að breyta hegðun 

sinni, að taka upp nýja nálgun og nýja hugsun gagnvart starfinu (Rodd, 2006, bls. 11, 20–21). 

Erfitt hefur verið að skilgreina hugtakið forysta en má þó segja að í forystu felist ein tegund 

valds þ.e. áhrifavald (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 41).  

 Fullan (2007, bls. 300) segir að forysta snúist um að hjálpa fólki til að átta sig á þeirri 

jákvæðu orku sem býr innra með því. Áhugi manna á leiðtogahæfileikum hefur aukist 

undanfarin ár og athyglin í auknum mæli beinst að persónueinkennum árangursríkra leiðtoga 

(Ómar H. Kristmundsson, 1999, bls. 51). Leiðtogar eru oft þeir einstaklingar sem hafa mest 

áhrif á starfsmenn og ætti ekki að vanmeta þau áhrif sem þeir hafa á starfsmenn sína (Hughes, 

Ginnett, Curphy, 2006, bls. 281). Í nútímasamfélagi þarf stjórnandi að vera leiðtogi. Góður 

leiðtogi hefur áhrif á okkur, hann fyllir okkur eldmóði og vekur það besta í okkur. Í bókinni 

Minnispunktar leiðtogans segir: 

 

Leiðtogi setur svipmót sitt á fyrirtækið. Hann er sterkur. Hann laðar fólk að sér 

og nýtur stuðnings jafningja sinna og undirmanna. Hann aflar sér fylgis með 

hæfileikum sínum til þess að skapa samstöðu og framtíðarsýn. Hann bendir á 

leiðir til að hrinda hugmyndum í framkvæmd og skapar jákvætt andrúmsloft. 

Hann er áreiðanlegur og áhrifaríkur (Gabriel Hevesi, 1999, bls. 20). 

 

Góðir leiðtogar eru af öllum stærðum og gerðum, ef svo mætti að orði komast. Þeir eru af 

báðum kynjum, á mismunandi aldri og af mismunandi þjóðerni. En þeir búa yfir ákveðnum 

sameiginlegum einkennum eins og til dæmis þeim að hafa jákvæðni að leiðarljósi og hafa 

mikla samskiptahæfni (Goetsch og Davis, 2010, bls. 178). Góður stjórnandi er mikilvægur í 

öllum stofnunum og fyrirtækjum, stórum sem smáum. Í nútímastjórnun dreifir stjórnandinn 

valdi og fær starfsmenn í lið með sér en beitir ekki valdi ofan frá. Fullan (1996, bls. 13–14) 

segir til dæmis að ef stjórnandi hefur ekki kennarana með sér, er leiðtogahlutverk hans líklegt 

til að mistakast. Góður stjórnandi nær árangri í gegnum starfsfólk sitt og því er mikilvægt að 

hann þekki starfsfólk sitt vel. Stjórnandi sem þekkir starfsfólk sitt og getur viðurkennt mistök 

sín hefur mikinn styrk og möguleika á að ná settu marki í gegnum starfsfólk (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2001, bls. 111). Eins og í öllum stofnunum er skólum afar mikilvægt að hafa 

góða og hæfileikaríka forystu. Það er hlutverk skólastjórans að vera sá leiðtogi að hann hafi 
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með sér fylgjendur en ekki undirmenn. Áhrifarík forysta notar hvatningu frekar en vald, 

myndar tengsl frekar en að stjórna og sýnir fram á hluti frekar en að ákveða þá (Fullan, 2007, 

bls. 300). Erla Kristjánsdóttir (2003, bls. 99) segir: 

 

Sagan hefur sýnt okkur að vald er vandmeðfarið enda hægt að beita því bæði til 

góðs og ills. Skrifræðisvald iðnaðarsamfélagsins hentar ekki lengur í þekkingar- 

eða upplýsingasamfélagi nútímans sem gerir miklar kröfur til hæfni í 

mannlegum samskiptum.  

 

Ýmsir þættir í starfsumhverfinu og stjórnun skipta miklu máli varðandi starfsánægju og 

skiptir fagleg forysta og tilfinningagreind stjórnandans miklu. Stjórnunarhæfileikar manna 

hafa verið rannsakaðir mikið á síðustu áratugum og sú kenning er nú ofarlega á baugi að 

stjórnandinn þurfi að búa yfir tilfinningagreind. Daniel Goleman setti fram þá kenningu að 

innan stofnana væri tilfinningagreind mikilvægari en greindarvísitala og varð hugtakið 

tilfinningagreind að tískusveiflu í heimi menntunarfræðanna (McGilchrist, Myers og Reed 

(2006, bls. 129). Grunnurinn sem starf stjórnandans hvílir á er bundinn tilfinningum, þess 

vegna skiptir tilfinningagreind hans miklu máli (Goleman, Boyatzis og McKee, 2004, bls. 27). 

Það var metsölubók Golemans frá 1995: Emotional Intelligence: Why it can matter more than 

IQ sem vakti athygli á mikilvægi þess að rannsaka tilfinningar (Erla Kristjánsdóttir, 2003, bls. 

87). Tilfinningagreind er mikilvægt hugtak í umræðunni um starfsánægju en í því felst getan 

til þess að þekkja og skilja eigin tilfinningar og annarra ásamt getu til þess að hvetja sjálfan 

sig og stjórna eigin tilfinningum og samskiptum við annað fólk, skilja að það getur verið 

misjafnt hvernig fólk bregst við hverju tilefni. Samkvæmt Goleman er tilfinningagreind 

samsett úr fimm lykilþáttum;  

 

1. Að þekkja eigin tilfinningar og sjálfsvitund. Að geta ekki viðurkennt 

tilfinningar sínar verður til þess að þær ná stjórn yfir einstaklingnum og valda 

ósjálfstæði. 

2. Að hafa stjórn á tilfinningum sínum. Sjálfsþekking grundvallast af því að 

einstaklingur hefur hæfileika til að stýra tilfinningum sínum og á því auðveldara 

með það að takast á við álag. 

3. Að hvetja sjálfan sig til dáða. Er hæfileiki til þess að ná betri árangri og auka 

afköst. 

4. Að kannast við tilfinningar annarra. Samkennd er grunnþáttur í mannlegum 

samskiptum. Að hafa samkennd er hæfileiki til þess að lifa sig inn í tilfinningar 

annarra og vera næmur á óskir og þarfir þeirra. 

5. Að ráða við náin sambönd felst í því að hafa áhrif á tilfinningar annarra. 

Þessir eiginleikar skapa vinsældir, forystuhæfileika og leikni í mannlegum 

samskiptum                                                             (Goleman, 2000, bls. 54–55 ). 
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Tilfinningagreind er hæfni til að viðurkenna og skynja tilfinningar sínar og annarra, samlaga 

þær og skilja upplýsingarnar sem þær veita og gera sér grein fyrir tengslum tilfinninga við 

rökhugsun og lausnaleit. Tilfinningagreind felur einnig í sér færni til að stjórna tilfinningum 

sínum og beina þeim í réttan farveg (Erla Kristjánsdóttir, 2003, bls. 86).  

 Gellerman (1996, bls. 27) heldur því fram að leiðtogahlutverkið snúist ekki síst um það að 

hafa jákvæð persónuleg áhrif á frammistöðu starfsfólks síns. En þetta er ekki á færi allra 

stjórnenda. Því miður er það tvennt ólíkt að vera leiðtogi og að vera virkur leiðtogi. 

 Stjórnunareiginleikar eru áunnir, ekki áskapaðir. Þeir eru blanda af kunnáttu, viðhorfum, 

vilja og staðfestu. Þegar fólk er undir handleiðslu tilfinningagreinds leiðtoga finnur það fyrir 

sameiginlegri vellíðan. Það skiptist á hugmyndum, lærir hvert af öðru og tekur ákvarðanir 

saman. Það sem kann að skipta mestu máli er að þegar fólk tengist á tilfinningastigi öðlast 

vinnan aðra merkingu (Goleman, 2004, bls. 43). Það er hlutverk skólastjórans að vera leiðtogi 

sem hefur með sér fylgjendur en ekki undirmenn. Skólastjórinn þarf að sinna þeirri ábyrgð að 

fylgja eftir og halda á lofti þeim gildum sem ríkja í skólanum, vernda þau og sjá til þess að 

þau eflist. Í þessum kringumstæðum reynir á forystuhæfni skólastjórans og getu til þess að 

dreifa ábyrgðinni og fá starfsmenn til að sjá um og bera ábyrgð á þeim gildum sem menn hafa 

sammælst um að eigi að ríkja í skólanum (Sergiovanni, 2009, bls.14–15). Forysta snýst ekki 

einungis um það að taka ákvarðanir, heldur snýst hún um að virkja fólk til að taka góðar 

ákvarðanir og gera góða hluti enn betur. Luthans (2002, bls. 230) segir að það skipti máli að 

starfsfólk sé haft með í ráðum við ákvarðanatöku. Það má kannski orða það svo að forysta 

snúist um að hjálpa fólki til að átta sig á þeirri jákvæðu orku sem býr innra með þeim. 

Einstaklingur sem býr yfir góðri tilfinningagreind hefur æskileg áhrif innan vinnustaðar og sá 

getur betur tekist á við ágreiningsefni áður en þau fara úr böndunum. ,,Stjórnun felst ekki í 

yfirráðum heldur þeirri list að fá fólk til að vinna að sameiginlegu markmiði“ (Goleman, 

2004, bls. 155). Til þess að einstaklingur geti notið vinnunnar og haft gaman af henni er 

mikilvægt að hann geri sér grein fyrir sínum innstu tilfinningum gagnvart viðfangsefninu sem 

verið er að vinna með. Áhrifarík forysta notar hvatningu frekar en vald, myndar tengsl frekar 

en að stjórna og sýnir fram á hluti frekar en að ákveða þá (Fullan, 2007, bls. 300). „Vellíðan 

starfsfólks á vinnustöðum byggist á þeim starfsanda sem þar ríkir og stjórnendur hafa mest 

um það að segja hvernig starfsandinn er því eftir höfðinu dansa limirnir“ (Erla Kristjánsdóttir, 

2003, bls. 95). Starfsánægja og hvatning hefur áhrif á hvernig fólki líður í vinnunni og 

hvernig því líður með það starf sem verið er að inna að hendi og hefur stjórnandinn talsvert að 

segja um það hvernig hann hvetur fólkið sitt (Bush og Middlewood, 2005, bls. 78). Góðir 

stjórnendur eða leiðtogar hafa þau áhrif á starfsfólk sitt að þeir fylla það af eldmóði og krafti. 
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Þeir vekja það besta upp í starfsfólki sínu sem skilar sér í að starfsfólkið treystir þeim og 

fylgir (Golemen, Boyatzis og McKee, 2004, bls. 25). Yfirmenn sem hafa áhuga á 

starfsmönnum sínum og hvernig þeim líður hafa góð áhrif á starfsánægju starfsmanna. Ein af 

algengustu kvörtunum í Bandaríkjunum er sú að yfirmönnum þeirra sé sama um þá (Luthans, 

2002, bls. 230).  

  

2.2.1 Hvatning og hrós   

 

Óhætt er segja að hvatning hafi mikil áhrif á starfsánægju starfsmanna (Pool, 1997). Hvatning 

og hrós er mikilvægt öllu vinnandi fólki og ekki síður starfsmönnum skóla. Hvatning snýst 

um það að fá fólk til að gera hlutina og að geta hvatt starfsfólk til dáða er einn af 

grundvallareiginleikum sem stjórnandi þarf að hafa (Hughes, Ginnett og Cyrphy, 2006, bls. 

241).  

     Finna má ýmsar skilgreiningar á hugtakinu hvatning. Í sálfræði er hugtakið notað til þess 

að skýra af hverju einstaklingur hagar sér á tiltekinn hátt. Hvatningu er lýst sem orsök þess að 

sóst er eftir ákveðinni útkomu, hversu mikla eða litla viðleitni einstaklingar sýna til að ná því 

takmarki og að lokum hversu mikið úthald þeir hafa, þegar á móti blæs (Rollinson, 2008, bls. 

196). Samkvæmt Gellerman (1996, bls. 9) er starfshvatning í augum stjórnanda líkleg til að fá 

starfsmenn til að vilja gera sitt besta. Hún er því mikilvæg þar sem hún eykur afköst og gæði 

vinnunnar. Því má ætla að þó að starfsmenn hafi næga hæfileika og þekkingu til að standa sig 

vel í starfi, ráðist frammistaðan af hvatningunni sem þeir fá.  

 Deci og Ryan (2000b, bls. 76) telja að einn mikilvægasti eiginleiki hvatningar felist einmitt 

í því að hún leiði til betri frammistöðu. Hvatning, starfsánægja og frammistaða eru tengd 

(Hughes, Ginnett og Curphy, 2006, bls. 242). Mikilvægt er því að hugleiða hvað það er sem 

hvetur fólk til dáða. Einu gildir hvort viðkomandi er í hlutverki stjórnanda, þjálfara, læknis, 

foreldris eða öðru hlutverki sem felur í sér að fá aðra til að framkvæma (Ryan og Deci, 2000b, 

bls. 76). Ein skýring á sambandi milli hvatningar, framleiðni og frammistöðu gæti samkvæmt 

Rollinson (2008, bls. 68) verið sú, að einstaklingar hafa ákveðna sjálfsmynd, eða hugmyndir 

um eigin styrkleika, veikleika, hæfni, trú og tilfinningar. Einnig hafa þeir gert sér í hugarlund 

hvernig þeir myndu gjarnan vilja vera í raun, þeir hafa með öðrum orðum fyrirfram gefna 

fyrirmyndar-sjálfsmynd. Menn leita ávallt eftir því að færa þessar sjálfsmyndir, hina 

raunverulegu sjálfsmynd og fyrirmyndar-sjálfsmyndina nær hvor annarri. Af þessari löngun 

skapast hvatning, þarfir, markmið, væntingar og drifkraftur.  
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 Greinarmunur er gerður á innri og ytri hvatningu. Rannsóknir hafa sýnt, að gæði 

frammistöðu geti verið mismunandi eftir því hvort um er að ræða innri eða ytri hvatningu. 

Sem dæmi má nefna, að innri hvatning í námi leiðir til aukins lærdóms og sköpunargleði 

(Ryan og Deci, 2000a, bls. 54). Gellermann (1996, bls. 16) lýsir þessu þannig að uppspretta 

áhugans komi utan frá, þ.e. úr umhverfinu. Í tengslum við starfshvatningu gæti umbun t.d. 

verið í formi hærri launa, stöðuhækkunar, áhugaverðs starfs eða ferðalaga. Dæmi um refsingu 

væru atvinnumissir, engin von um stöðuhækkun eða ósamlyndir vinnufélagar. Eins og 

hugtakið felur í sér, merkir innri hvatning að drifkrafturinn komi að innan (Gellerman, 1996, 

bls. 16). Samkvæmt Deci og Ryan (2008, bls. 15) myndast innri hvatning þegar einstaklingar 

framkvæma sökum ánægju af athöfninni sjálfri en ekki vegna utanaðkomandi þátta eins og 

refsingar eða umbunar. Þeir telja því ekki nægilegt að umbuna starfsmönnum með 

áþreifanlegum þáttum eins og peningum, heldur þurfi að tryggja að störfin sjálf veki áhuga og 

séu hæfilega krefjandi. Því hefur verið haldið fram að utanaðkomandi umbun geti jafnvel 

grafið undan innri hvatningu (Deci, og Ryan, 2008, bls. 16). Líklegt verður að teljast að í 

fæstum tilvikum sé það innri hvatning sem hvetji menn til dáða. Þetta á sérstaklega við eftir 

fyrstu æviárin, þegar samfélagið fer að gera ákveðnar kröfur um hlutverk og ábyrgð sem leiðir 

til þess að einstaklingar þurfa í auknu mæli að gera eitthvað sem þeim finnst ekki alltaf 

ánægjulegt. Gott dæmi um þetta er þegar skólaganga barna hefst en þá virðist sem innri 

hvatning minnki með hverju skólaárinu sem líður (Ryan og Deci, 2000a bls. 60).  

     Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um hvatningu og Riggio (2008, bls. 185–206) 

skiptir þeim í fjóra flokka. Í fyrsta lagi má nefna atferliskenningar (e. behavior-based 

theories). Samkvæmt þeim eru afleiðingar hegðunar það sem drífur einstaklinginn áfram. 

Dæmi um slíkar kenningar eru styrkingarkenningin og kenning Lockes um 

markmiðasetningu. Annan flokk mynda svokallaðar starfshönnunarkenningar (e. job design 

theories) sem gera ráð fyrir að uppbygging og hönnun starfa sé grundvöllur starfshvatningar. 

Þar má nefna sem dæmi tveggjaþáttakenningu Herzbergs og kenningu Hackhams og Oldhams 

um einkenni starfa (e. job characteristics model). Jafngildiskenning Adams og 

væntingakenning Vrooms mynda þriðja flokk hvatakenninga sem kallast rökhyggjukenningar 

(e. rational theories). Samkvæmt þeim eru starfsmenn stöðugt að vega og meta eigið framlag 

og þá umbun sem þeir fá frá vinnuveitanda sínum áður en þeir setja sér markmið og 

framkvæma. Að lokum má nefna þarfakenningar (e. need theories) sem byggja á þeirri 

hugmynd að hvatning myndist vegna þarfar einstaklinga fyrir að uppfylla ákveðnar 

grundvallarþarfir. Dæmi um slíkar kenningar eru þarfapíramídi Maslows, ERG-kenning 
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Alderfers, árangurskenning (e. achievement motivation theory) McClellands og 

tveggjaþáttakenning Herzbergs (e. two-factor theory). 

     Hvatning skiptir máli fyrir starfsánægju fólks og hvernig hún er sett fram, hún hefur einnig 

áhrif þegar litið er til hugarfars fólks sem getur verið mjög mismunandi. Möguleikar 

stjórnandans til að efla áhugahvötina hafa mikla þýðingu fyrir þróun og gæði þeirrar þjónustu 

sem er veitt innan skólans. Stjórnun hefur bein áhrif á áhugahvöt og skólastjórnendur eru í 

lykilhlutverki þegar starfsánægja og viðhorf kennara er skoðuð. Leiðarljós stjórnandans í að 

efla áhugahvöt kennara og starfsmanna skóla felst í að viðurkenna mikilvægi 

einstaklingsbundinna þátta í áhugahvöt og taka tillit til þarfa og væntinga út frá starfsferli, 

kyni og mismunandi menningu (Bush og Middlewood, 2005, bls. 83). Fólk er ólíkt og það 

sem hvetur einn letur jafnvel annan (Ryan og Deci, 2000a, bls. 56). Það er því mikilvægt fyrir 

stjórnendur að þekkja og geta beitt mismunandi aðferðum. Stjórnandi sem þekkir og skilur 

mismunandi hvatakenningar er líklegri til að nota þá aðferð sem hentar eða á við hverju sinni. 

Meiri líkur eru á því að starfsmenn slíks stjórnanda séu ánægðir og standi sig vel (Hughes, 

Ginnett og Curphy, 2006, bls. 247–248). 

 Stjórnendur þurfa að veita tækifæri til faglegrar þróunar eins og við á hverju sinni og gefa 

kennurum tækifæri til að þróa og öðlast nýja færni og sanna fyrir sjálfum sér getuna til að 

tileinka sér nýjar hugmyndir og nota þær (Bush og Middlewood, 2005, bls. 85). Hrós er 

mikilvægt öllu fólki og má til dæmis nefna að í rannsókn Oddnýjar Harðardóttur (2001, bls. 

104) kom fram að kennarar sem oft er hrósað eru jákvæðari gagnvart stjórnun skólanna og 

samkennurum sínum og þeim líður mun betur á vinnustaðnum en þeim sem sjaldan, stundum 

eða aldrei er hrósað. Niðurstöður Oddnýjar sýndu stíganda í jákvæðni kennara, á þann hátt að 

þeir kennarar sem aldrei fá hrós séu neikvæðastir en þeir sem oft fá hrós séu jákvæðastir. 

Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir (2007, bls. 87) rannsökuðu líðan kennara 

í starfi og niðurstöður þeirra sýndu að kennurum er afar mikilvægt að fá hvatningu og hrós, 

ekki bara frá yfirmönnum sínum heldur einnig frá samstarfsfólki og foreldrum. Að hvetja og 

hrósa er því mikilvægt verkfæri fyrir stjórnendur. 

 

2.2.2 Starfsmannasamtöl 

 

„Samtöl stjórnanda við starfsmann eru þungamiðjan í samskiptum þeirra“ segir Þórir 

Einarsson (1993, bls. 11). Þórir segir jafnframt að oft fresti yfirmaður því að ræða við 

undirmann sinn um frammistöðu hans þar til í óefni er komið, því þennan þátt starfsins eigi 
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stjórnendur oft í erfiðleikum með. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003, bls. 9) segi 10 árum 

síðar að í vinnustaðagreiningum sem gerðar hafa verið á Íslandi sé endurgjöf sá þáttur sem 

mest er vanræktur.  

      Starfsmannasamtöl voru fyrst innleidd að einhverju marki hér á landi af framsæknum 

fyrirtækjum á  9. áratug tuttugustu aldar. Það er svo í upphafi 21. aldar að starfsmannasamtöl 

voru innleidd í alla skóla. Þá höfðu miklar breytingar átt sér stað í íslensku grunnskólakerfi. 

Ný lög um grunnskóla voru samþykkt 1995, rekstur skólans var fluttur frá ríki til sveitarfélaga 

1996, ný Aðalnámskrá grunnskóla kom út 1999 og kjarasamningur Kennarasambands Íslands 

og Launanefndar sveitarfélaga tók gildi 2001. Þessar nýju áherslu urðu til þess að 

samskiptatæki eins og starfsmannasamtöl voru innleidd í skólana (Baldur Daníelsson, 2009, 

bls. 5).   

     En hvað eru starfsmannasamtöl og út á hvað ganga þau? Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

(2003, bls. 8) lýsir þeim á þennan veg: 

 

Starfsmannasamtöl...eru tæki fyrir stjórnendur og starfsmenn til að 

tryggja samhengið milli stefnu og þróunar skipulagsheildarinnar og 

nýtingar mannauðsins. Hér er um að ræða aðferð til að koma á 

reglulegu samtali milli starfsmanna og stjórnenda með gagnkvæma 

upplýsingagjöf og bætt samskipti í huga. Hér er því um nokkurs konar 

endurgjöf að ræða þar sem stjórnendur og starfsmenn ræða ýmis málefni 

sem tengjast starfsumhverfi og sameiginlegum markmiðum. 

 

Það er margt sem þarf að huga að þegar stjórnandi og starfsmaður hittast í 

starfsmannasamtali. Eitt af því sem skiptir máli þegar starfsmannasamtal á sér stað, milli 

stjórnanda og kennara og mikilvæg málefni eru til umfjöllunar, eru þekking og skilningur á 

þeirri umræðuhefð sem ríkir innan skólans. Mikilvægt er að stjórnandinn þekki vel 

menninguna í skólanum og hvernig er til dæmis unnið með skoðanaskipti og ágreining innan 

skólans. Líklegt má telja að í árangursríku starfsmannasamtali komi upp mál sem ekki er 

einhugur um og því hlýtur starfsmannasamtal alltaf að lúta þeirri samræðuhefð sem ríkir á 

staðnum (Baldur Daníelsson, 2009, bls. 31). Auk þess að fjalla um ýmis mál er varða skipulag 

vinnunnar eru starfsmannasamtöl kjörinn vettvangur fyrir endurgjöf af ýmsu tagi. Þau eru gott 

tækifæri fyrir báða aðila til þess að ræða bæði það sem vel gengur og það sem betur má fara. 

Vandaður og markviss undirbúningur er mikilvægur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003, 

bls. 9, Domeyer, D. 2005, bls. 34) og er það í rauninni forsenda fyrir vel heppnuðu 

starfsmannasamtali. Einnig er áríðandi að samtalið sjálft sé opinskátt og rætt sé um hlutina af 

einlægni og hreinskilni. Árangur af samtalinu hlýtur einnig að fara að stórum hluta eftir því 
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hvernig stjórnandi leiðir samtalið. Framkvæmd starfsmannasamtals reynir án efa mikið á 

hæfileika stjórnandans og vert er að hafa í huga nokkur mikilvæg atriði varðandi 

framkvæmdina sjálfa: 

 Að vera vel undirbúinn fyrir samtalið skapar trúverðugleika. 

 Aðstæður eiga að vera þægilegar og samtalið að fara fram á hlutlausum              

stað ef þess er nokkur kostur. 

 Stjórnandinn verður að veita starfsmanninum óskipta athygli. 

 Tryggja þarf algjört næði svo engin truflun verði á samtalinu. 

 Viðhorf stjórnandans þarf að einkennast af samkennd og stuðningi. 

 Starfsmaðurinn er miðpunkturinn, aðstæður hans, líðan, viðhorf og væntingar, og 

stjórnandi verður að vera vakandi fyrir því að yfirtaka ekki samtalið. 

 Þá skiptir það máli að stjórnandinn geri sér grein fyrir að öll líkamstjáning og 

orðanotkun hafi áhrif á þróun samtalsins. 

 (Baldur Daníelsson, 2009, bls. 35–36, Þórir Einarsson, 1993, bls. 25–40). 

 

 

Það er ekki bara stjórnandinn sem þarf að vera vel undirbúinn í starfsmannasamtali. 

Starfsmaðurinn þarf einnig að undirbúa sig vel. Samkvæmt Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni 

(2003, bls. 10)  ætti kennari, áður en hann fer í starfsmannasamtal, að: 

 Skoða síðasta starfsár og meta eigin frammistöðu. 

 Spyrja sig: Hvernig stend ég mig í starfi? Og hvað finnst öðrum um frammistöðu 

mína? 

 Spyrja sig: Hvað get ég gert til þess að verða betri kennari? 

 Skoða niðurstöður síðasta samtals. 

 Ákveða tilgang samtalsins. 

 Skoða starfslýsingu með tilliti til markmiða. 

 

Megintilgangur starfsmannasamtala er að vera vettvangur fyrir gagnkvæma upplýsingagjöf 

milli stjórnenda og starfsmanna, auka þannig samskipti og finna út hver sé æskileg þróun 

starfsmanns í starfi hans og skapa ánægjulegra starfsumhverfi.  Eins og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson (2003, bls. 8) segir: „Höfuðmarkmiðið með starfsmannaviðtölum er umbætur 

þar sem m.a. er reynt að skýra það sem er óskýrt í starfsumhverfinu, ræddar eru 

vinnuaðstæður og starfsandi“. Það sem er þó kannski allra mikilvægast er að bæði stjórnendur 

og starfsmenn hafi trú á starfsmannasamtölum og að eftirfylgni eigi sér stað.  

     Í handbók með kjarasamningi grunnskólakennara er umfjöllun um starfsmannasamtöl og 

þar kemur fram að næsti yfirmaður kennara geti tekið starfsmannasamtölin í staðinn fyrir 

skólastjóra (http://fg.ki.is/pages/121). Hvort sem það er skólastjórinn eða deildarstjóri sem 

sinnir þessu hlutverki þarf viðkomandi aðili að kunna að taka starfsmannasamtöl. Fyrir 

skólastjórnendur eru kostir starfsmannasamtala margir og má þar nefna: 

http://fg.ki.is/pages/121
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 Tækifæri til að kynna markmið og stefnu skólans. 

 Stuðla að betri kynnum kennara og yfirmanns. 

 Geta komið í veg fyrir deilur. 

 Auka sveigjanleika. 

 Bæta starfsanda. 

 Auka skilning skólastjórnenda á þörfum kennara. 

 Vettvangur þar sem kennurum eru kynnt markmið. 

 Leið til að veita kennurum endurgjöf. 

    (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003, bls.10). 

 

Sjaldan reynir meira á tilfinningalegt læsi stjórnenda en einmitt við aðstæður sem geta skapast 

í starfsmannasamtali. Tilfinningatengd viðfangsefni krefjast mun meira en góðrar þekkingar 

og kunnáttu á skólastarfi. Því er mikilvægt að þeir sem sjá um starfsmannasamtöl fái til þess 

nauðsynlega þjálfun. Starfsmannasamtöl eru mikilvæg í hverri stofnun og eru skólar þar engin 

undantekning. Reynslan hefur sýnt að ef vel er hlúð að þessum þáttum þá skilar það sér í betri 

starfsmanni (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003, bls. 9).   

  

2.3 Stofnanamenning – staðblær 

 

Á góðum vinnustað finnur maður strax góðan staðblæ, fær hlýjar og öruggar móttökur frá 

stjórnendum og starfsfólki. Þessu má líkja við að koma á notalegt heimili þar sem 

húsráðendur taka vel á móti gestum og maður sækir í að koma þangað aftur og aftur.  Þegar 

gengið er inn um dyr á stofnun finnur maður fljótlega hvort starfsmönnum líður vel og hvort 

þeim finnist þeir tilheyra staðnum (Wheatley, 2000, bls. 347). 

 Þegar fyrirtæki flytja í nýtt húsnæði er jafnvel reynt að hafa sérstaka tilburði við að flytja 

gamla góða andann af gamla vinnustaðnum yfir á þann nýja. En þegar við veltum því fyrir 

okkur hver þessi andi eða heimilisbragur er eða úr hverju hann er búinn til vandast málið. Ef 

til vill höfum við óljósar hugmyndir um að þær venjur og vinnulag sem mótast hafa á 

vinnustað, og þær væntingar sem við höfum til þeirra sem þar starfa, séu sá efniviður sem 

starfsandinn er fléttaður úr. 

 Þegar við leiðum hugann að því hvað það er sem mótar þessar venjur og væntingar dettur 

okkur helst í hug að það sé andinn sem ríkir á vinnustaðnum. Það á við um starfsandann eða 

stofnanamenninguna annars vegar og væntingar og vinnulag hins vegar að það er ómögulegt 

að segja til um hvað er orsök og hvað er afleiðing. Mismunandi hugtök hafa verið notuð til að 

lýsa þessum áhrifum, svo sem andrúmsloft, stofnanamenning, starfsandi, bragur og staðblær. 

Ég mun notast við hugtökin stofnanamenningu og staðblæ jöfnum höndum.  
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Skólamenningu má skýra sem sameiginlegan þátt sem aðgreinir hugarfar 

nemenda, starfsfólks og annarra aðstandenda eins skóla frá öðrum. 

Skólamenning er gildismat skólans, tilgangur og sameininleg viðhorf nemenda, 

kennara, foreldra og annarra, svo sem ríkis eða sveitarfélags.  

     (Oddný Harðardóttir, 2001, bls. 17). 

 

Owens og Valensky (2011, bls. 142) segja að hægt sé að skilgreina stofnanamenningu þannig 

að sama heimspeki, hugmyndafræði, gildismat, sömu skoðanir, væntingar, viðhorf og venjur 

tengi samfélag saman. ,,Svona er þetta gert hér“. Börkur Hansen (2003, bls. 50) segir hins 

vegar „stofnanamenning er hugtak sem við notum yfir tiltekin samskipti – einingin sem 

fengist er við er ekki öll þjóðin heldur ákveðin merkingarbær heild sem við köllum stofnun – 

heild sem við höfum meðvitað búið til með það fyrir augum að uppfylla ákveðin markmið.“         

 Eins og fjölmargir skólafræðingar fjallar Sergiovanni um skólamenningu og telur að hún sé 

einn af megináhrifavöldum í skólastarfinu og í The principalship: a reflective practice 

perspect segir hann til dæmis að skólamenningin sé sá vettvangur sem hugmyndirnar flæði 

um og það afl sem móti viðhorf og stjórni hegðun þeirra sem við skólann starfa (Sergiovanni, 

1995, bls. 95).  

 Hægt er að segja að stofnanir séu í raun lifandi fyrirbæri. Með sína eigin sögu, hefðir og 

umhverfi. Þetta gildir um allar stofnanir, banka, frystihús, sláturhús, bæjarskrifstofur og 

heilbriðgisstofnanir. Engar tvær stofnanir eru alveg eins og því er eins farið með skólana, 

engir tveir skólar eru eins. Stjórnun og stofnanamenning eru tvær hliðar á sömu myntinni. 

Stjórnun hefur þó verið rannsökuð í mun meiri smáatriðum en menning stofnana, kannski svo 

mikið að menn hafa orðið ruglaðir á því hvaða hugtök á að nota hverju sinni og hvað stjórnun 

á raunverulega að snúast um. Vangaveltur hafa verið um hvort menn séu fæddir leiðtogar eða 

hvort þjálfa megi fólk til þess að verða það, hvernig persónueinkenni árángursríkir leiðtogar 

hafa og svo framvegis (Schein, bls. 2004, bls. 1–2 ).  

 Skólamenning er einnig flókið fyrirbæri. Hún hefur orðið mörgum fræðimanninum 

hugleikin og má segja að orðið vísi til þess að veruleikinn sem verið er að skoða sé samofinn 

úr fjölmörgum þráðum sem hver og einn skipti máli. Í bókinni Organizational Behavior in 

Education er gerð grein fyrir hugmyndum Edgars Schein um stofnanamenningu. Hjá Schein 

kemur fram að stofnanamenning er „holdgervingur“ lausna sem alltaf hefur virkað hjá 

ákveðnum hópi fyrir innri og ytri vandamál. Því er hún kennd nýjum meðlimum sem hin eina 

rétta leið til lausnar á vandamálum – eitthvað sem verður sjálfgefið í viðbrögðum og hegðun 

fólks „svona gerum við þetta hér“. Það er mikilvægt atriði að stofnanamenning berst áfram 

með nýjum kynslóðum og hver skóli er sérstakur því hann hefur sérstaka sögu að geyma sem 
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þróast með tímanum. Hver sá sem reynir að breyta menningunni þarf að reyna að breyta 

stefnu skólasögunnar og vendipunkturinn í því liggur í hinu táknræna gildi sem einkennir og 

mótar menningu skólans (Owens og Valesky, 2011, bls. 143).  

     Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998, bls. 88) lýsa stofnanamenningu á einfaldan 

hátt með því að líkja henni við persónugerðir fólks. Þá er sagt að þessi eða hin stofnunin sé 

gædd einkennum líkt og manneskjur sem eru klárar, duglegar, lokaðar, ruglaðar, latar og svo 

framvegis. Stofnanamenning getur einnig verið samheldin og sterk eða sundurlaus og veik. 

Hvernig sem við greinum og flokkum stofnanamenningu miðar öll stjórnun að því að móta 

hana svo hún fái æskileg einkenni, það er verði framsækin, þjónustumiðuð,  jákvæð, 

samheldin og að visst gildismat og verklag ráði ríkjum við úrbætur. Að framansögðu má ráða 

að skólamenning er mynduð úr mörgum þáttum sem allir skarast.  

      Nýlegar rannsóknir hafa haft skólamenninguna í forgrunni til að skilgreina hvernig 

staðblærinn er (Owen og Valesky, 2011, bls. 140). Staðblær er hugtak sem átt er við þegar 

talað er um hegðun fólks í stærri hóp og þá þætti sem einkenna hópinn sem heild. Staðblær 

kemur fram í venjum, siðum og trú og heldur stofnuninni saman (Guðrún Alda Harðardóttir, 

2001, bls. 99). Staðblær felur í sér bæði sálfræðilega og líffræðilega stöðu hópsins (Bush og 

Middlewood, 2005, bls. 78). Hugtakið stofnanamenning sem er annað orð yfir staðblæ, er 

saman sett úr orðunum stofnun og menning. Menning getur aldrei orðið til nema vegna 

samskipta manna. Þegar fjallað er um menningu eru samskipti því sá grunnþáttur sem gengið 

er út frá. Hugtakið stofnun er einnig órjúfanlegt í samskiptum manna. Þegar talað er um 

stofnanir sjá flestir fyrir sér áþreifanlega hluti eins og húsgögn og byggingar. Húsgögn og 

byggingar eru nauðsynleg atriði fyrir hverja stofnun, en fyrst kemur þó hlutverkið sem á að 

uppfylla og síðan hvaða hugmyndir fólk hefur um það hvernig samskipti eigi að vera til að 

markmið viðkomandi stofnunar náist (Börkur Hansen, 2003, bls. 48). Sá staðblær sem ríkir á 

hverjum vinnustað mótar að hluta til allt það starf sem þar fer fram (Anna Þóra Baldursdóttir, 

2000, bls. 41). Staðblær stofnunar skiptir miklu máli fyrir líðan starfsmanna og getur líðan 

endurspeglað staðblæ stofnunar. Í stofnun sem hefur slæman staðblæ eru meiri líkur á að 

starfsmönnum líði illa og svo öfugt (Rosenholtz, 1991, bls. 1–2 ). Staðblær er því viðhorf og 

menning sem ríkir innan hverrar stofnunar. Staðblær vinnustaðar segir bæði til um dulda og 

sjáanlega þætti. Þegar fólki líður vel vinnur það vel. Vellíðan er smurning á huglægan árangur 

og verður þess valdandi að fólk sér annað fólk eða atburði í bjartara ljósi (Goleman o.fl., 

2004, bls. 227).  Bæði hvatning og staðblær hafa með hugmyndir um eftirvæntingu fólks að 

gera, og þar af leiðandi tengist hvort fyrir sig því hvort einstaklingur eða hópur hlakkar til 

þess sem er að gerst í stofnunni (Bush og Middlewood, 2005, bls. 78). Mullins (1996, bls. 
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526) segir aukið sjálfstæði og ábyrgð starfsmanna bæta andlega líðan, það dregur úr streitu og 

eykur starfsánægju.  

 Í fyrirtæki er sérhver einstaklingur hluti af því kerfi sem þar er og eru undirtektir því líftaug 

starfseminnar. Undirtektir eru oft nefnd endurgjöf sem felst í því að nauðsynlegar upplýsingar 

berist svo hægt sé að stefna áfram að settu marki (Golman, 2000, bls. 156). Mikil 

starfsmannavelta getur verið kostnaðarsöm og hefur án efa áhrif á starfsandann. Því er tryggð 

starfsmanna mikilvæg.  

 Í rannsókn Oddnýjar Harðardóttur (2001, bls. 12) kom skýrt fram að „Ef vinnuandi skóla 

verður opnari, eða meiri áhersla er lögð á samstarf, þá eykst starfsánægja kennara“. Menning 

verður ekki til nema í samskiptum manna og samskiptin eru sérstök innan hverrar stofnunar, 

það er með hvaða hætti starfsmenn tengjast saman, hvernig þeir starfa og hvaða meginreglur 

þeir virða. Þegar horft er til stofnunar og skólamenningar er sterk, lýðræðisleg og framsækin 

stofnanamenning það sem er æskilegt að stuðla að og segja má að stjórnunarhættir nútímans 

einkennist gjarnan af þeim áherslum. Sterk stofnanamenning er í raun afleiðing þess sem gert 

er á hverjum stað á hverjum tíma (Börkur Hansen, 2003, bls. 49–50, 59).  

  

2.3.1 Samskipti, samhugur og samvinna 

 

Fram kemur hjá Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 24) að samfélag 21. aldar kallar á 

hæfni fólks í samskiptum. Hún leggur mikla áherslu á það að rækta samskiptahæfni barna og 

unglinga svo auðveldara verði að takast á við margbreytileika lífsins. Hjá henni kemur meðal 

annars fram að nemendur sem sýna þroskaða samskiptahæfni ná betri námsárangri en aðrir 

nemendur. Einnig bendir skólafræðingurinn Fullan á mikilvægi þess að bæta samskipti í 

skólum. Hann segir t.d. orðrétt: „Einn lykill farsælla breytinga er bætt samskipti fólks“ 

(Fullan, 2001, bls. 4). Samskiptahæfni skiptir ekki einungis máli í skólasamfélaginu heldur 

einnig úti á hinum almenna vinnumarkaði. Rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (1995, bls. 59) 

bendir til þess að við ráðningu starfsfólks líti fyrirtæki ekki síður á samskiptahæfileika en 

námsárangur umsækjenda sem sýnir enn mikilvægi þess að vera lunkinn í samskiptum við 

annað fólk. Ánægja starfsmanna, og þróun og gæði fyrirtækisins eru dæmi um það sem hefur 

mikið að segja um það hversu góð samskiptin eru á vinnustaðnum. (Bolman og Deal, 2003, 

bls. 179). Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998, bls. 86) halda því fram að skólastarf 

gangi út á samskipti fólks og það sé einkum þau sem þurfi að bæta. Þeir segja að menn virðist 

almennt gera sér grein fyrir þessu mikilvæga atriði. Rúnar Sigþórsson o.fl.(2005, bls. 127–
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128) segja að með því að byggja upp góð samskipti í skólum megi auka líkur á því að tíminn 

nýtist sem best og stuðla um leið að almennri velferð allra í skólanum. Það skiptir máli að 

starfsmannahópurinn sé samheldinn, starfsmenn aðstoði hver annan og sýni stuðning. Ef ekki 

er samheldni í hópnum eða samstarfsfélögum kemur ekki vel saman, hefur það mun 

neikvæðari áhrif heldur en sem nemur þeim jákvæðu áhrifum þegar fólki líður vel í 

starfsmannahópnum (Luthans, 2002, bls. 230). 

 Eitt af því sem er mikilvægt er að starfsandi í skólum sé góður. Rannsóknir hafa bent til 

þess að ein ástæðan fyrir því að kennarar hætta snemma í kennslu sé sú að starfsandi meðal 

kennara hafi ekki verið nógu góður (MacGilchrist, Myers og Reed, 2006, bls. 103). Vorið 

1997 könnuðu þær Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir (1999, bls. 35) 

starfsánægju hjá tveimur opinberum stofnunum Reykjavíkurborgar. Þar kom skýrt fram að 

það sem fólk taldi mikilvægast í sambandi við vinnu var góður starfsandi. Hjá Sergiovanni 

(1992, bls. 20)  kemur fram að menn megi ekki gleyma mikilvægi þess að einstaklingum líði 

vel, séu ánægðir og hafi áhuga á því sem þeir taka sér fyrir hendur. Tilfinningar, gildi og 

tengsl okkar við aðra hafa mikil áhrif á okkur og líf okkar. Þessir þættir eru ekki metnir 

nægilega sem hvatar og of lítið sé gert úr þeim. 

 Arna H. Jónsdóttir (2001, bls. 53 ) rannsakaði starfsánægju og stjórnun í leikskólum. Þar 

kom fram að ánægðast var starfsfólkið þegar tjáskipti voru opinská og málefnaleg og hægt var 

að útkljá deilumál þannig að sátt náðist um þau. Einnig að starfsfólkið var ánægt þegar 

skilningur þess jókst og það lærði af rökræðum. Það kemur einnig fram að þegar 

leikskólastjóri gat tekið gagnrýni á málefnalegan hátt og var hreinskiptinn í samskiptum var 

starfsfólk ánægðara. Tjáskiptamáti yfirmannsins hafði áhrif á tjáskiptin almennt innan 

leikskólans. 

 Samskipti og starfsandi eru afar tengd hugtök. Án góðra samskipta verður varla til góður 

starfsandi. Owens og Valensky (2011, bls. 141) benda á að það er ekki fyrr en í upphafi 9. 

áratugarins að rannsóknir á stofnanamenningu og starfsanda verða í brennidepli í 

Bandaríkjunum. Áður höfðu rannsóknirnar verið á hliðarvængnum því menning var ekki 

mælanleg og erfitt að mæla starfsanda. Eins og fjölmargir skólafræðingar fjallar Sergiovanni 

(2006, bls. 132) um skólaanda eða staðblæ og telur að hann sé einn af megináhrifavöldum í 

skólastarfinu. Kemur fram hjá honum að þungamiðja þess hvernig til tekst í skólastarfi er 

samskiptahæfni þeirra sem að skólanum koma, samskipti eru það afl sem knýr starfsemina 

áfram (Sergiovanni, 2006, bls. 109). Opin samskipti milli starfsmanna innbyrðis og ekki síður 

milli starfsmanna og stjórnenda virðast vera lykilatriði. Wheatley (2000, bls. 347) segir að 
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vinátta milli starfsmanna, trúfesta, skuldbinding og tryggð séu grundvallaratriði mannlegra 

samskipta. 

 Að byggja upp öfluga samvinnu innan skóla er grundvöllur fyrir allt starf og það er 

hlutverk stjórnandans að styðja við þá samvinnu svo árangur náist. Með samvinnu og 

valddreifingu er fólk hvatt áfram til að bera ábyrgð á eigin lífi og starfi. Samvinna með 

dreifðri forystu skilar gæðum í starfi, eykur traust og opin samskipti (Rodd, 2006, bls. 146, 

164). 

 Sergiovanni (1992, bls. 47) er tíðrætt um mikilvægi samvinnunnar. Að allir vinni saman að 

sömu markmiðum, ekki hver á móti öðrum. Með því eru meiri möguleikar á starfsánægju og á 

því að vinnan sjálf í skólanum veiti starfsmönnum fullnægju. Menn eigi að hafa 

siðferðisábyrgð og samábyrgð þó menn þurfi ekki að vera persónulegir vinir þannig að þeir 

séu inni á gafli hver hjá öðrum. Mikilvægt sé að kennarar finni löngun til þess að deila með 

sér og vinna saman fyrir skólann sinn. Samvinna skiptir sköpum fyrir allt skólastarf hvort sem 

um er að ræða milli kennara eða nemenda (McGilchrist, Myers og Reed, 2006, bls. 43 og 46). 

Samvinna og samábyrgð eru afar mikilvæg í skólastarfi. Þá einkennist starfið af samvinnu og 

stuðningi þar sem kennarar og stjórnendur fá stuðning hver frá öðrum. Þeir skipuleggja, 

undirbúa og meta starfið saman, fylgjast hver með öðrum í starfi og og síðast en ekki síst ræða 

saman um starfið, eðli þess og framkvæmd (Rúnar Sigþórsson, 1999). MacGrilchrist, Mayers 

og Reed (2004, bls. 43), Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998, bls. 34–35, 83, 132–

133), Sergiovanni, (1992, bls. xvi) og  Fullan ( 2007, bls. 140) leggja áherslu á það að 

kennarar þurfa að vinna meira saman og vera duglegri að læra hver af öðrum þar sem það 

hefur ekki bara jákvæð áhrif á kennarana heldur einnig á nemendur. Þegar nemendur sjá og 

skynja samhug og samvinnu kennaranna smitar það út frá sér til nemenda og þeir fara að 

leggja sig fram við að vinna meira saman. Marzano, Waters og Mcnulty (2005, bls. 98) 

viðurkenna og leggja áherslu á að enginn einn einstaklingur getur stjórnað öllu því sem þarf 

að stjórna og skipuleggja heldur er þetta enn og aftur spurning um liðsheild og samhug 

skólasamfélagsins. Tryggð starfsmanna við stofnunina sem þeir vinna hjá er mikils virði. 

Tryggð starfsmanna felst meðal annars í: „Sterkri trú starfsmanna á markmið stofnunar eða 

fyrirtækis, vilja til að leggja sitt af mörkum fyrir stofnunina eða fyrirtækið og síðast en ekki 

síst sterkri löngun til að viðhalda samstarfi í stofnuninni eða fyrirtækinu“ (Hellriegel o.fl. 

1995, bls. 58).  

 Þegar fólk finnur að það tilheyrir einhverjum hópi verða því allir vegir færir, það getur 

tekist á við nánast hvað sem er og er tilbúið að leggja sig fram um að uppfylla þarfir og ná 

markmiðum hópsins (Rodd, 2006, bls. 64). Mikil starfsmannavelta getur verið kostnaðarsöm 
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og hefur án efa áhrif á starfsandann. Því er tryggð starfsmanna mikilvæg. Oddný Harðardóttir 

(2001, bls. 12) segir að stafsánægja kennara aukist ef vinnuandi er opinn og áhersla er lögð á 

samstarf. Þetta kemur einnig fram hjá Örnu H. Jónsdóttur (2001, bls. 53) sem rannsakaði 

starfsánægju og stjórnun í leikskólum. Þar kom fram að ánægðast var starfsfólkið þegar 

tjáskipti voru opinská og málefnaleg og hægt var að útkljá deilumál þannig að sátt náðist um 

þau. Einnig að starfsfólkið var ánægt þegar skilningur þess jókst og það lærði af rökræðum. 

Það kemur einnig fram að þegar leikskólastjórinn gat tekið gagnrýni á málefnalegan hátt og 

var hreinskiptinn í samskiptum var starfsfólk ánægðara. Tjáskiptamáti yfirmannsins hafði 

áhrif á tjáskiptin almennt innan leikskólans.  

 

2.4 Samantekt 

Í kafla tvö var fjallað um hugtakið starfsánægju, hversu flókið það er og hversu 

persónubundin starfsánægja er. Fjallað var um kenningar og rannsóknir og þá þætti sem hafa 

hvað mest áhrif á starfsánægju fólks. Einnig var fjallað um mikilvægi þess að fólk sé ánægt í 

vinnu sinni ekki síst vegna þess að ánægja í starfi getur haft áhrif á andlega heilsu fólks.  

 Áhrifaþættir starfsánægju eru margir, var hér fjallað um stjórnun og stjórnandann og áhrif 

stjórnenda á starfsánægju starfsmanna. Tilfinningagreind og samskiptahæfni skiptir þar miklu 

máli. Í kaflanum var fjallað um þau atriði sem góður stjórnandi þarf að tileinka sér. Má þar 

nefna að góður stjórnandi þarf að þekkja starfsmenn sína vel og vita að stjórnun fylgir ábyrgð. 

Hann er leiðtogi og fyrirmynd starfsmanna sinna og býr til umhverfi sem líklegast er til þess 

að laða fram það besta í starfsmönnum. Góður stjórnandi fylgist vel með starfsfólki sínu og 

frammistöðu þess og er hreinskilinn í endurgjöf sinni. Hann hlustar á starfsfólk sitt, aðstoðar 

og lætur því líða vel á vinnustaðnum.  

 Fjallað var um mikilvægi hvatningar og að hrós skiptir máli varðandi starfsánægju. Fram 

kemur t.d. hjá Oddnýju Harðardóttur (2001, bls. 104) að kennarar sem oft er hrósað eru 

jákvæðari gagnvart stjórnun skólanna og samkennurum sínum og þeim líður betur á 

vinnustaðnum en þeim sem sjaldan, stundum eða aldrei er hrósað. Aðrir áhrifaþættir sem 

fjallað var um í þessum kafla og geta haft mikil áhrif á starfsánægju eru staðblæ á vinnustað, 

samskipti, samhug og samvinnu.  

 Í næsta kafla verður sagt frá rannsóknaraðferðinni, af hverju hún var valin, kostum og 

göllum og framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir rannsóknarspurningum og 

upplýsingaöflun, markmiði og þátttakendum.  
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3. Rannsóknin 
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við þessa rannsókn, 

af hverju hún var valin, styrkleikum hennar og göllum. Rannsóknarspurningar eru settar fram 

og þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar voru við öflun upplýsinga er lýst. Einnig verður 

gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar, þátttakendum, gagnasöfnunaraðferð, úrvinnslu 

gagna og fleiru sem tengist rannsóknaraðferðinni. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Rannsakandi þarf að ígrunda vel tilgang rannsóknar ( Kvale 1996, bls. 95).  Hann þarf að 

spyrja hvað og hvers vegna eitthvað sé rannsakað áður en lagt er af stað og var það gert. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað skólastjórnendur telja skipta máli fyrir 

starfsánægju og hvað þeir geta gert til að viðhalda starfsánægju hjá starfsmönnum sínum.  

Í rannsókninni var leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

 

1) Hvað telja skólastjórnendur að skipti mestu máli fyrir starfsánægju starfsmanna?  

2) Hvað reyna þeir að gera til að viðhalda starfsánægjunni? 

 

Margir hafa skrifað um starfsánægju og um hana hefur verið skrifað úr frá ýmsum 

sjónarhornum.  Ég tel að skólastjórnendur geti haft mikið um það að segja hvort starfsmenn 

þeirra eru ánægðir í starfi eða ekki. Því er brýnt að kanna viðhorf þeirra til starfsánægju og 

hvað þeir telja sig geta gert í því sambandi. Rannsókn þessi getur gefið vísbendingar um þætti 

sem áhugavert væri að skoða frekar. Tilgangurinn er að skólastjórnendur geti nýtt sér 

niðurstöðurnar og í raun allir sem vilja leggja sitt af mörkum til þess að gera skólastarfið 

ánægjulegra. 

3.2 Rannsóknarsnið 

„Rannsóknir eru gerðar til þess að finna sjónarhorn á veruleikann. Til þess að finna þetta 

afbrigði veruleikans er hins vegar hægt að fara ýmsar leiðir“  

        (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 219).  
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Í þessari rannsókn varð eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu. Eigindleg rannsókn er leið til 

að afla þekkingar þar sem rannsakandi safnar, skipuleggur og túlkar upplýsingar. Upplýsingar 

sem rannsakandi fær um manninn og umhverfi hans og notar með því augu sín og eyru sem 

síur. Djúpviðtöl eða vettvangsrannsóknir einkenna meðal annars eigindlegar rannsóknir. 

Eigindlegum rannsóknum er oft stillt upp á móti megindlegum rannsóknum sem byggjast 

frekar á að prófa tilgátur, skoða orsök og afleiðingu og tölfræðilegar greiningar (Lichtman, 

2010, bls. 5). Eigindleg aðferð felst einnig í því að kanna hvaða mat fólk leggur á aðstæður í 

lífi sínu. Þessi aðferð var valin þar sem einkum er verið að leita eftir gögnum um huglæg 

atriði eins og viðhorf, reynslu, skynjun og væntingar (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67).  Ein 

skýringin á vali rannsóknaraðferðarinnar er sú að höfundur hefur mikinn áhuga á að taka 

viðtöl. Áhuga höfundar má skýra þannig að hann hefur löngun til að eiga samskipti við fólk. 

Hjá Helgu Jónsdóttur (2003, bls. 76) kemur fram að það hvernig rannsakandi hefur samband 

við þátttakendur, og hvernig hann kynnir sig og tilgang og framkvæmd rannsóknarinnar eru 

allt mikilvæg atriði. Ekki síst ef rannsakandi og þátttakandi þekkjast lítið eða jafnvel ekki. Þá 

eru samræður á undan viðtali sérstaklega mikilvægar því einlægni þarf að ríkja og það þarf að 

myndast traust.   

 Styrkleiki eigindlegra rannsókna felst meðal annars í innra réttmæti gagnanna því að þeirra 

er aflað milliliðalaust frá þátttakanda til rannsakanda. Rannsóknaraðferðin felur í sér félagsleg 

samskipti við viðmælendur. Samskipti rannsakanda og þátttakenda þurfa að byggjast á 

ákveðnum grundvallarsiðareglum þar sem traust, ábyrgð og heiðarleiki rannsakandans er í 

fyrirrúmi. Sérhverjum þátttakanda í rannsókninni þarf að vera ljóst hvert markmið og 

tilgangur hennar er og hann á rétt á að vita hvernig upplýsingarnar, sem hann veitir, verða 

notaðar í þágu rannsóknarinnar. Nærvera rannsakandans er augljós, hann tekur viðtölin og 

greinir og túlkar gögnin. Hann dregur sig ekki í hlé og skilur sig frá rannsókninni, heldur er 

hann hluti af henni. Reynsla hans og viðhorf fylgja honum en rannsakandinn leitast við að 

vera heiðarlegur og hlutlaus eins og kostur er. Hann gerir sér grein fyrir áhrifum af nærveru 

sinni en vinnur með hana af skynsemi og ábyrgð (Bogdan og Biklen, 2006, bls. 39).  

 

3.3 Staða rannsakanda og réttmæti niðurstaðna 

Ég hef starfað við kennslu í næstum 20 ár. Líklega má telja að sú staðreynd geti haft áhrif á 

með hvaða hætti og frá hvaða sjónarhóli rannsóknin er gerð. Reynsla mín mótar innsýn mína 

og viðhorf til skólastarfsins. Slík viðhorf geta haft áhrif á rannsóknarferlið, mótað spurningar 

til viðmælenda og haft áhrif á úrvinnslu gagna. Reynsla mín af skólastarfi getur haft bæði 
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kosti og galla við rannsóknina. Kostirnir geta falist í innsýn í upplifun viðmælenda og 

skilning á viðhorfum þeirra. Gallarnir geta einkum verið þeir að fyrirfram mótuð reynsla mín 

loki að einhverju leyti fyrir þann möguleika að túlka veruleika viðmælenda af hlutleysi 

(Guðmundur Ingi Guðmundsson. 2009, bls. 58). Sex viðtöl voru tekin við sex skólastjóra og  

segja má að ólíklegt sé að mettun náist því algengt er að miða við fimm til fimmtán 

einstaklinga og að minnsta kosti tíu viðtöl (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 249). Einnig ber 

að hafa í huga að þetta var í annað sinn sem rannsakandi tekur viðtöl til að vinna með. Því 

getur reynsluleysi og nálægð rannsakanda við efnið sett strik í reikninginn. 

 Til að auka réttmæti og gildi rannsóknar segir Mac Naughton o.fl. (2001, bls. 13) að 

mikilvægt sé að rannsakandinn skipuleggi sig vel. Einnig að þegar framkvæma á rannsókn 

þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga og fór rannsakandi eftir þessu í hvívetna:   

 Velja efnið 

 Afla heimilda 

 Setja fram rannsóknarspurningu/efni 

 Gera rannsóknaráætlun 

 Viða að sér upplýsingum 

 Greina eða vinna úr upplýsingunum 

 Komast að niðurstöðu 

 Vinna eða skrifa niðurstöður. 

 Rannsókn sem þessi er mikilvæg í mörgum skilningi. Það er mikilvægt að rannsaka allar 

hliðar starfsánægju, hvað hefur áhrif á hana og af hverju hún er talin svo mikilvæg í lífi fólks. 

Niðurstöðurnar ættu stjórnendur, ekki síst skólastjórnendur, að geta nýtt sér til að auka 

starfsánægju á vinnustað og koma í veg fyrir kulnun starfsmanna. 

 

3.4 Viðtöl og viðtalsrammi 

Ein algengasta aðferð eigindlegra rannsókna er viðtöl. Mikill fjölbreytileiki einkennir viðtöl 

og er misjafnt hvernig fræðimenn flokka þau.  „Viðtöl er samtal sem hefur ákveðið markmið, 

oftast milli tveggja aðila“ (Bogdan og Biklen, 2007. bls. 93). Ýmist eru notuð stöðluð eða 

óstöðluð viðtöl í rannsóknum. Í stöðluðum viðtölum aflar rannsakandi gagna samkvæmt 

fyrirfram ákveðnu kerfi athafna og spurninga. Viðtalsáætlun er byggð upp með fyrirfram 

gerðum spurningum, yfirleitt með fyrirfram ákveðnum svarkostum. Slík viðtöl tilheyra að 

mestu megindlegri aðferðafræði. Þegar beitt er eigindlegri aðferðafræði er algengt að nota 

óstöðluð eða hálfstöðluðu einstaklingsviðtöl sem snúast um að laða fram lýsingar á 

sammannlegum reynsluheimi. Í slíkum viðtölum er umræðuefnið fyrirfram ákveðið en 

innihald samræðnanna ekki (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73). Í þessari rannsókn gerði ég 



26 
 

viðtalsramma sem er byggður upp með 18 spurningum (sjá fylgiskjal 2) sem afmarka þá þætti 

sem til skoðunar eru. Um er að ræða hálfstaðlaðan (e. semi structured) viðtalsramma þar sem 

viss rammi er settur um umræðuefnið. Viðtalsramminn var notaður með það að markmiði að 

ná yfir ákveðin meginþemu í rannsókninni er tóku mið af kenningum um starfsánægju og 

stjórnun. Viðtalsrammi er ekki skipulagt plagg heldur listi af almennum atriðum sem 

rannsókninni er ætlað að ná yfir. Í viðtalinu ákveður rannsakandinn hvernig og hvenær hann 

ber fram spurningar. Viðtalsramminn er minnisplagg fyrir rannsakandann og þjónar þeim 

tilgangi að minna hann á að spyrja út í tiltekin atriði (Kvale, 1996, bls. 216).  

 Hálfopin viðtöl voru tekin við sex einstaklinga í þessari rannsókn þar sem leitast var við að 

fá fram viðhorf þátttakenda sem hafa mikla þekkingu á umræðuefninu (Kvale, 1996, bls. 217–

218). Í hálfopnum viðtölum felst það öryggi að nota sama eða áþekkan viðtalsramma í öllum 

viðtölunum en sömuleiðis frjálsræði til breytinga og útvíkkunar eftir því sem aðstæður bjóða 

upp á hverju sinni. Í hálfopnum viðtölum hvetur rannsakandi viðmælanda sinn til að spjalla 

um rannsóknarefnið og spyr svo spurninga til að kafa dýpra. Þegar tekin eru óstöðluð 

einstaklingsviðtöl er mikilvægt að rannsakandi noti virka hlustun. Virk hlustun er sú færni að 

skilja tilfinningar viðmælanda og einnig hvað hann tjáir. Einnig þarf rannsakandi að vera fær 

um að endurvarpa til viðmælanda með eigin orðum hvað rannsakandi telur hann eiga við. 

Rannsakandi þarf að sýna hlýju og einlægni og reyna að vera á sömu bylgjulengd og 

viðmælandinn, þar af leiðandi er virk hlustun nátengd samhygð. (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 

75). Notaður var viðtalsrammi með hálfopnum spurningum (sjá fylgiskjal 1) þar sem hægt var 

að sveigja spurningarnar eftir atriðum sem upp komu. Einnig til þess að hægt væri að kafa 

dýpra í sum umræðuefnin ef viðmælendur sóttu í það, en þó hafði rannsakandi tök á að halda 

sig við fyrirfram ákveðnar grunnspurningar (Sólveig S. Bender, 2003, bls. 87–88). Ég kaus að 

vinna með þau þemu úr viðtölunum sem ég valdi út sem megináherslur í fræðilegu 

umfjölluninni. Ýmislegt annað kom fram í viðtölunum en til að afmarka viðfangsefnið var 

þessi leið farin. 

 

3.5 Afmörkun rannsóknar og þátttakendur  

Svokallað þægindaúrtak (e. convenience sampling) var notað í þessari rannsókn. 

Þægindaúrtakið felst í því að þeir sem auðveldast er að ná í verða valdir í úrtakið. Í 

rannsóknum þar sem notast er við þægindaúrtak eru þátttakendur valdir vegna þess að þeir eru 

á réttum stað á réttum tíma og gefa færi á sér (Helga Lára Helgadóttir, 2001, bls. 403).  
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 Við val á þátttakendum var haft til hliðsjónar að gæta jafnvægis og fjölbreytni með tilliti til 

starfsreynslu, stærðar skóla, aldurs og kynferðis. Skilyrði fyrir vali mínu á þátttakendum voru 

að þeir væru skólastjórar í grunnskóla á Norðurlandi, að þeir hefðu reynslu af skólastarfi og 

ekki síður vilja til að miðla þeim upplýsingum sem ég leitaði eftir. Ég skoðaði á Netinu alla 

grunnskóla á Norðurlandi með tilliti til stærðar skóla, starfsaldurs og kynferðis. Þessir sex 

skólastjórar urðu fyrir valinu því þeir uppfylltu þau skilyrði sem ég setti. Mig langaði að tala 

við skólastjóra úr ólíkum skólum, með mismikla reynslu og mislangan starfsferil, og af 

báðum kynjum. Einn skólastjórann þekki ég vel, annan lítillega en hina fjóra ekki neitt og tvo 

skólastjóranna hafði ég aldrei séð. Fór ég því þægindaleiðina og þar sem ég fékk til þátttöku 

tvo kvenkyns skólastjóra sem ég átti auðvelt með að hafa samband við þá vantaði mig þrjá 

karla og eina konu til viðbótar, meiri aldursdreifingu og stærri skóla. Enn var Netið notað og 

spjallað við skólafólk. Leitast var við að finna þátttakendur sem höfðu brennandi áhuga á 

skólamálum.  

 Viðmælendur mínir eru allir skólastjórar í grunnskólum á Norðurlandi. Reynsla þeirra af 

skólastarfi er mikil, minnst tíu ár og af skólastjórnun frá einu ári og upp í nærri 20 ár. 

Þátttakendurnir höfðu allir unnið við kennslu áður en þeir urðu stjórnendur. Stærð skólanna 

var afar mismunandi allt frá um 50 nemendum upp í það að vera hátt í 500 nemendur. Yngsti 

skólastjórinn  var tæplega fertugur og sá elsti rúmlega sextugur. Til þess að gæta trúnaðar við 

þátttakendur hafa þeir fengið ný nöfn og í rannsókninni kallaðir; Björn, Brynhildur, Helga, 

Hjörleifur, Kári og Sigrún.  

  

3.6 Gagnasöfnun og úrvinnsla  

Öflun gagna fór fram með hálfopnum viðtölum við sex skólastjóra í grunnskóla, þrjár konur 

og þrjá karla. Ég sendi öllum viðmælendum mínum tölvupóst með beiðni um þátttöku og 

sérstakt skjal/viðhengi með upplýsingum um mig og rannsóknina.  Allir þátttakendur tóku vel 

í beiðni mína. Tiltölulega greiðlega gekk að finna heppilegan viðtalstíma og tók það ekki 

nema örfá símtöl og nokkra tölvupósta. Ég bauð viðmælendum mínum að velja stund og stað 

og það var alfarið þeirra ákvörðun hvar og hvenær viðtölin fóru fram. Með því vildi ég koma 

til móts við viðmælendur. Í febrúar og mars 2011 voru viðtölin tekin og var lengd þeirra á 

bilinu 45–65  mínútur. Viðtölin fóru fram í fimm tilvikum í skólunum sem þátttakendur stýra 

og í einu tilviki heima hjá rannsakanda.   

 Viðtölin voru einstaklingsviðtöl, þau voru öll hljóðrituð og síðan afrituð. Eftir hvert og eitt 

viðtal var það afritað og hlustað var eftir áherslum og blæbrigðum í orðum viðmælenda. 
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Samhliða skráningunni voru hugleiðingar skráðar og persónulegar athugasemdir til þess að 

auðvelda greiningu gagna. Ítarleg greining á rannsóknargögnum fór svo fram þegar öllum 

viðtölum var lokið og þá var flokkað, þemagreint og borið saman og þannig leitast við að 

finna ákveðin meginþemu.  

 Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Í lögum um persónuvernd er fjallað um 

trúnaðarskyldu við meðferð persónuupplýsinga og í 7. grein persónuverndarlaga kemur fram 

að; við meðferð persónuupplýsinga skal þess gætt að þær séu fengnar í yfirlýstum, skýrum og 

málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi 

(www.personuvernd.is). Eftir þessu verður farið í hvívetna. Ég sendi öllum þátttakendum bréf 

og þeim var gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og fyllsta trúnaði heitið (sjá fylgiskjal 

2). Ég lít á hvern viðmælenda sem dýrmætan einstakling sem getur miðlað mikilvægum 

upplýsingum og lagði mig fram við að sýna þeim virðingu, hlýju og hógværð.  

 Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að reyna að komast að því hvað 

skólastjórnendur telja að skipti máli fyrir starfsánægju starfsmannanna. Einnig hvað þeir 

reyna að gera til þess að staðblærinn verði jákvæður svo öllum líði vel og árangur náist í 

skólastarfinu. 

 

3.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var við  

rannsóknarinnar og af hverju sú aðferð varð fyrir valinu. Eigindleg rannsóknaraðferð var 

notuð og í kaflanum var fjallað um kosti og galla rannsóknaraðferðarinnar. Fjallað var um 

markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar settar fram. Einnig var hér fjallað um 

stöðu rannsakanda og réttmæti niðurstaðna. Gerð var grein fyrir viðtölunum, notast var við 

persónuleg viðtöl þar sem rannsakandi tekur viðtal við viðmælanda. Í lokin var svo fjallað um 

afmörkun rannsóknarinnar, þátttakendurna og hvernig unnið var úr gagnasöfnun.  

 

 

 

  

  

http://www.personuvernd.is/
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4. Niðurstöður 
 

Þessi kafli fjallar um þær niðurstöður sem fengust úr viðtölunum sem tekin voru við sex 

skólastjóra í grunnskólum á Norðurlandi. Fjallað er um það sem skólastjórarnir nefndu þegar 

þeir veltu fyrir sér hugtakinu starfsánægja og þá þætti sem skólastjórarnir töldu að skiptu 

mestu máli fyrir starfsánægju starfsmannanna. Einnig er gerð grein fyrir því hvað það er sem 

skólastjórarnir telja sig geta gert til að starfsmennirnir séu ánægðir í starfi. Kaflanum er skipt í 

þrjá meginkafla: Starfsánægja, stjórnandinn, staðblær – stofnanamenning og í lokin er 

samantekt. 

 

4.1 Starfsánægja 

Viðmælendur höfðu ekki mikið hugleitt hugtakið starfsánægja eitt og sér en voru þó allir 

sammála því að ánægja í starfi væri öllu vinnandi fólki nauðsynleg. ,,Ég get nú ekki sagt að ég 

hafi spáð mikið í þetta hugtak starfsánægja sem slíkt, svona eitt og sér“ sagði Kári og hann 

hélt áfram, ,,þú átt þá við job satisfation á ensku er það ekki? En er þetta ekki bara spurning 

um mikilvægi þess að líða vel í vinnunni?“ Brynhildur sagði: „Stjórnendur spá meira í þetta 

hugtak heldur en hinn almenni kennari já ég hugsa það í sambandi við starfsánægju í 

heildina.“ ,,Starf+ánægja=starfsánægja, já þegar maður spáir í það þá er þetta ansi flott 

hugtak“ sagði Helga. Allir viðmælendur voru sammála um það að hugtakið starfsánægja væri 

frekar erfitt að skilgreina og erfitt væri að skilgreina hvað fælist í starfsánægju, að vera 

ánægður í starfi sínu. ,,Það eru alveg örugglega til margar skilgreiningar á þessu stóra 

hugtaki“ sagði Björn og Hjörleifur hafði líka orð á því að það væri sjálfsagt margar 

skilgreiningar til og engin ein sú eina rétta. „Starfsánægja er flókið fyrirbæri“ sagði Björn og 

Sigrún sagði:  

...sko mér finnst það nokkrir þættir, faglega þá er það bara betra starfsfólk, það 

er bara þannig, sem sinnir sinni vinnu af meiri alúð já og fagmennsku ef það er 

ánægt í starfi, fjárhagslega er það ódýrara því þetta fólk er minna frá vinnu, það 

er bara þannig. Lítil veikindi á því fólki sem er ánægt í starfi þannig að þetta 

skilar í heildina inní skólann bara betra og öflugra starfi, því fleiri sem eru 

ánægðir því betra. 

 

 

Öll voru þau sammála um að það væru margar forsendur sem þyrftu að vera fyrir hendi til 

þess að starfsmenn væru ánægðir í starfi. En það sem oftast var nefnt var samvinna og 
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samhugur, sameiginleg sýn og skuldbinding, að finna árangur með starfinu og bera ábyrgð, 

gleði og jákvæðni, öryggi og lífsánægja. Mikilvægi þess að stjórnandi væri sýnilegur og að 

starfsfólk hefði sameiginlega sýn á starfið í skólanum bar oft á góma í viðtölunum.

 Öllum fannst gleði og ánægja skipta miklu máli fyrir skólastarfið í heild sinni. Kári var 

mjög ákveðinn og komst sterkt að orði:  

 
Það er bara eitthvað sem ég predika yfir mínu starfsfólki, að ef fólk finnur að 

það er eitthvað að ... búið er að reyna að laga það en ef að sko þannig er orðið 

að við höfum ekki gaman af vinnunni okkar þá er það siðferðileg skylda okkar 

að hætta og fara og ég segi þetta hérna nokkrum sinnum á ári... Það var einn 

kennari hérna strax í fyrra haust sem fann að þetta umhverfi bara átti ekki við 

hann og ákvað að flytja sig, það fannst mér óskaplega vænt um. 

 

Hjörleifur sagði að ef menn væru ekki ánægðir flesta daga í vinnu sinni ættu þeir að 

snúa sér að öðru sér í lagi ef viðkomandi vinnur með nemendum. Kári sagði:  

„Starfsánægja fer eftir því hvernig fólk lítur á starfið sitt... ég hef kynnst fólki sem 

lítur á starfið sem illa nauðsyn og það er í raun ekki partur af lífinu heldur bara 

eitthvað svona aukadót sem þarf að gera og þá náttúrulega reynir maður bara að lifa 

það af.“ Birni var líka tíðrætt um viðhorf fólks til vinnu sinnar: „Það sem ræður 

úrslitum eru viðhorf starfsmanna og þessi viðhorf birtast í vinnubrögðum og 

viðmóti.“ Sigrún var á sama máli og sagði: 

 
...er bara svolítið mikið í höfðinu á okkur sjálfum og hugsunarhætti finnst mér. 

Ég held að sko - ég held að það mundi skipta svo litlu máli þó að ég tæki hérna 

unglingaganginn og málaði hann og setti nýtt á gólfið og keypti ný húsgögn, 

það væri rosaleg gleðivíma í vikutíma að fá nýtt en ég held samt að svona hlutir 

skipta raunverulega miklu minna máli heldur en bara hugarfar okkar og viðhorf 

okkar til vinnunnar. 

 

Björn sagði að starfsánægja hefði gríðarlega margar víddir og sagði jafnframt: 

Við getum sagt að ánægja bara yfir höfuð, lífsgleði eða jákvæðni þetta byggir 

við skulum segja að mínu mati númer eitt, tvö og þrjú á innri afstöðu 

einstaklingsins. Ég átta mig fyllilega á því að aðstæður eru mismunandi 

jákvæðar, þær eru mismunandi hvetjandi og þær eru mismunandi letjandi en 

svona ef að maður fer að kafa alveg niður í grunninn þá ræður maður sjálfur 

svolítið miklu... En það sem ég er eiginlega að segja er að þetta er svipað og 

með lífið, það kastar að manni svona góðum hlutum og hörmulegum og 

einhverju þar á milli og svo er þetta spurning hvernig einstaklingurinn velur að 

vinna úr því. 

 



31 
 

Sigrún og Brynhildur voru þær einu sem nefndu að launin gætu verið áhrifaþáttur 

starfsánægju en voru þó báðar á því að þau skiptu alls ekki mestu máli. Brynhildur sagði 

meðal annars í þessu sambandi: 

...að líða vel, finnast maður vera að ná árangri, störf manns eru metin, bæði til 

launa að manni finnist að maður fái launalega umbun og eins líka að störfin séu 

metin af samstarfsfólki, nemendum og samfélaginu. Finna fyrir því að það 

skiptir máli það sem maður er að gera.  

 

Fjórir af sex viðmælendum nefndu að starfsánægja færi mikið eftir persónuleika 

starfsmanna. Sumir starfsmenn legðu sig fram um að vera ánægðir og reyndu að finna 

jákvæðu hliðarnar á verkefnunum á meðan aðrir eru neikvæðir að eðlisfari og sjá 

skrattann í hverju horni. Helga sagði:  „Starfsánægja er bara höfuðatriðið ef þú ætlar 

að vera með góðan skóla“. Jafnframt sagði Helga, eins og fleiri þátttakendur, að 

einstaklingurinn sjálfur verði að axla ábyrgð á því viðhorfi sem hann kemur með í 

vinnuna. „Þetta er á okkar ábyrgð ef mér líður illa og er ekki að njóta mín þá er ég ekki 

góður starfsmaður.“ Hjörleifur orðaði það svo: „Sumir eru bara þannig að þeir eru 

aldrei ánægðir.“ 

   

 

4.2 Stjórnandinn 

 

Öllum viðmælendunum fannst þeir hafa allt of lítinn tíma til að sinna skólanum innan 

frá, það er að segja að vera á svæðinu, tala við fólkið og vera sýnilegir. Alveg sama 

hver stærð skólans var eða hversu margir starfsmenn voru undir stjórnendunum, vildu 

þeir allir „hafa meiri tíma með fólkinu“ eins og Hjörleifur orðaði það. Í stærstu 

skólunum sögðu viðmælendur að 80–90 % af tíma skólastjóra færi í skýrslugerð, 

fjármál, rekstrarvafstur og  heimsóknir svo ekki sé minnst á allt tölvupóstsflæðið.     

     Þó svo að fjórir af sex viðmælendum segðu að starfsánægja væri oft 

persónubundin þá voru þeir allir meðvitaðir um það að viðhorf og framkoma 

stjórnandans getur haft mikið að segja. Helga sagði: „Stjórnandinn getur haft mikil 

áhrif á vinnuandann og það hvernig hann kemur fyrir dags daglega, þá á ég við 

svona bara áhugi hans og viðhorf til vinnunnar og fólksins“.  Sigrún tekur í sama 

streng og segir: „Ég held að fáir geti haft jafnmikil áhrif á starfsánægju starfsmanna 

sinn og stjórnandinn.“ Viðhorf stjórnandans til vinnunnar skiptir máli, Helga sagði: 

„Ég get verið með ákveðið viðhorf og reynt að láta það smitast út.“ Sigrún sagði 



32 
 

það mikilvægt að hægt væri að leita til stjórnandans: „Mikilvægt að þekkja þau 

svona veikar og sterkar hliðar og allt það, sýna starfi þeirra og því sem þau eru að 

gera áhuga.“ Hjörleifur nefndi einnig að það væri mikilvægt fyrir stjórnendur að 

sýna starfsmönnum sínum áhuga og að vera sýnilegur: „Það hefur verið sýn mín á 

þetta starf að vera mjög sýnilegur og hafa alltaf opið hérna og starfsfólk veit það að 

það getur bara komið hér beint inn“.  Kári sagði líka í sambandi við það að vera 

sýnilegur:  

 
...ég sko reyni að vera aðgengilegur, það er alltaf opið og ég vel mér að vera 

svona svolítið miðsvæðis og svona reyni að vera svolítið á stjákli svo reynir 

maður bara að vera svolítið sveigjanlegur svo fólk geti svona borið upp sín mál 

í rauninni bara hvað sem það er sko. 

 

Stjórnun og tilfinningar fara saman „Stjórnandi sem þekkir ekki inn á tilfinningar 

sínar né starfsmanna sinna á erfitt með að drífa fólk með sér og efla samvinnu og 

samhug“ sagði Kári. Viðmælendur voru sammála um það að það væri afar 

mikilvægt fyrir stjórnanda að vera góður í mannlegum samskiptum og hann þyrfti 

að sýna starfsmanninum áhuga: „Já og bara velvild“ sagði Helga. Sigrún sem hefur 

verið stjórnandi bæði í stórum og litlum skólum sagðist viss um það að það væri 

mikilvægt fyrir starfsmenn að finna að stjórnanda væri ekki sama um starfsfólkið 

sitt. Að það fyndi að stjórnandi vildi því allt það besta bæði í starfi og lífinu 

almennt. Hún sagði: ,,Það er mín reynsla að starfsfólk kann að meta það þegar það 

finnur að maður sýnir því áhuga og hlýju.“  Viðmælendur töluðu flestir um að það 

væri skólunum mikilvægt að stjórnandi væri leiðtogi og viss fyrirmynd. Væri 

skólastjórinn ekki mikill leiðtogi í sér þá væri afar gott að hafa leiðtoga með sér í 

stjórnunarteymi. Hjörleifur orðaði það þannig: ,,Okkur er það kannski misvel gefið 

að vera miklir leiðtogar eins og mikið er talað um í stjórnun í dag, en þá er líka gott 

að hafa fólk nálægt sér sem  hefur þá eiginleika.“ Mikilvægi þess að stjórnandi sé 

leiðtogi og góður í mannlegum samskiptum er ekki síst vegna þess að fólk er svo 

mismunandi og stjórnandinn þarf því að þekkja starfsmanninn til að vita hvað 

hentar hverjum og einum, hverju sinni. „Maður getur kannski fengið ákveðinn 

starfsmann í ákveðið verk og sagt eitthvað við hann sem maður veit að mundi aldrei 

ganga með annan starfsmann“, sagði Sigrún,  „þess vegna er svo mikilvægt að 

þekkja fólkið sitt“. 
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4.2.1 Hvatning og hrós 

Viðmælendur voru sammála um það að hvatning og hrós skiptir miklu máli fyrir alla 

starfsmenn. Brynhildur sagðist vita að starfsfólki hennar þætti afar uppbyggjandi og 

gott að fá hrós frá nemendum og ekki síður foreldrum. Í sambandi við hvatningu 

nefndu fjórir af sex mikilvægi þess að samstarfsfólk hvetti hvert annað til dáða. Þau 

sögðu það heilbrigt og gott ef þeir sem vinna saman hvetji hverja aðra áfram í góðum 

verkum. Flestir sögðu viðmælendur að það væri þessi innri hvatning sem væri hverjum 

starfsmanni svo mikilvæg það er að drifkrafturinn komi að innan þegar einstaklingar 

framkvæma sökum ánægju af athöfninni sjálfri en ekki vegna utanaðkomandi þátta 

eins og refsingar eða umbunar. Einnig voru þau flest á því að þessir þættir ættu til að 

gleymast þó mikilvægir væru, sérstaklega að hrósa fyrir það sem vel er gert. Sigrún 

sagðist þó leggja sig fram um að gera það og hún komst svo að orði þegar umræðan 

barst að hrósi: 

...mér finnst það mjög mikilvægt, ég held núna að ég geri mikið af því, ég sko 

ég man það að fyrir svona tveimur, þremur árum tók ég bara þessa meðvituðu 

ákvörðun að sem sagt bæði að snerta fólk og að hrósa því fyrir vel unnin störf. 

Þetta er eitthvað sem maður þarf að ákveða að maður geri en já, ég held ég sé 

mjög dugleg að hrósa. 

 

Brynhildur sagði: „Að þeir fái hvatningu og hrós skiptir miklu og maður gerir aldrei 

nóg af því“. En hún sagði jafnframt: 

 
Sem stjórnandi gengur maður útfrá því að fólk vinni bara sína vinnu en fólk þarf 

samt á hrósinu að halda og alltaf hægt að finna þætti sem ganga vel og draga þá 

fram og það skiptir miklu að hrósið sé skilyrt að starfsfólkið viti fyrir hvað er 

verið að hrósa. En það skiptir miklu máli að fá hrós frá stjórnendum. 

 

 

Hjörleifur sagði: „Mér finnst mikilvægt í sambandi við starfsánægju að þegar 

starfsmenn eru að gera góða hluti að veita þeim athygli og hampa því svolítið því að 

það finnst öllum hrósið gott og það er örugglega rétt eins og margir segja að við 

hrósum of lítið skólastjórnendur“.  Björn sagði að það væri langt í frá að hann væri 

nógu duglegur að hrósa en sagði þó að örugglega mætti finna starfsfólk sem segði að 

hann væri duglegur að hrósa. En hann nefni líka að hrós og hrós er ekki það sama og 

velti upp þeirri spurningu hvort hvatning væri ekki mikilvægari. Hann sagði jafnframt 

að: „Fólk ætti að hafa þann faglega metnað og sjálfsvitund að þrífast þó það sé ekki 

alltaf verið að segja því að það sé æðislegt.“ 
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4.2.2 Starfsmannasamtöl 

 

Eitt af því sem allir þátttakendur nefndu sem mikilvægan þátt fyrir ánægju í starfi voru 

regluleg starfsmannasamtöl. Hjörleifur sagðist reyndar viðurkenna það að hann væri ekki 

nægilega duglegur að vera með slík samtöl:  

 
Ég hef ekki verið nógu duglegur með starfsmannaviðtölin en er samt núna að 

fara að gera eiginlega meira í því heldur en hefur verið og hérna þau skipta 

heilmiklu, ég veit að þau skipta heilmiklu máli og hérna það er nú aðalatriðið að 

henda sér í þetta og þetta tekur mikinn tíma sko. 

  

Mismunandi var hvort viðmælendur notuðu orðið viðtal eða samtal um starfsmannasamtölin. 

Helga sagði að slík samtöl milli starfsmanna og stjórnenda væru afar nauðsynleg og mjög 

mikilvæg fyrir nýja starfsmenn og ekki síður ef stjórnandinn er nýr. Helga sagði jafnframt: 

 

  Ég hefði helst viljað vera með þetta tvisvar á vetri en tíminn hefur bara ekki 

leyft það. Það er svo gott að nota þennan vettvang til þess að kynnast aðeins – já 

og bara svona taka púlsinn – finna andann. En það er líka áríðandi að þessi 

samtöl verði ekki bara kaffispjall, þau þurfa að vera markviss, mega ekki hérna 

svona bara fara út í eitthvað snakk um aðra starfsmenn og mér finnst þau alls 

ekki mega fara út í vangaveltur um nemendur og hvað þeir eru erfiðir, 

áhugalausir og þannig.  

 

Brynhildur er með starfsmannasamtöl á hverju ári á tímabilinu febrúar til mars, og sagði þau 

algjörlega nauðsynleg bæði fyrir stjórnendur og starfsmenn. Hún sagði að þar komi margt 

gagnlegt fram, t.d. hvort fólk hefði einhverjar sérstakar óskir varðandi starfið, um ákveðna 

endurmenntun og slíkt. Sigrún er eins og Brynhildur með starfsmannasamtöl á tímabilinu 

febrúar til mars. Henni finnst mikilvægt í þessum samtölum að ræða um styrkleika 

starfsmanna og það sem er jákvætt og að trúnaður og einlægni ríki á milli stjórnanda og 

starfsmanns. Kári er einnig sannfærður um að starfsmannasamtöl skipti heilmiklu máli bæði 

fyrir starfsmenn og stjórnendur og þau þyrftu að vera að minnsta kosti einu sinni á skólaári. 

En hann sagði einnig að teymisfundir hefðu reynst vel sérstaklega þegar umræðan berst að 

starfsþróun, endurmenntun og slíku. Kári sagði: 
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Í fyrravetur vorum við reyndar tvisvar með formleg starfsmannasamtöl en mér 

sýnist að það verði ekki nema einu sinni núna en sko svo erum við líka með, -

við fundum stjórnendur reglulega með teymunum og þar er allavega þó nokkur 

mikil nánd sko, að vísu ekki maður á mann en bara sex manna fundir í mesta 

lagi. 

 

 

Þeir viðmælendur sem voru hvað ákveðnastir í því að starfsmannasamtöl væru afar mikilvæg, 

Brynhildur, Sigrún, Helga og Kári, sögðu að góður undirbúningur fyrir slík samtöl væri 

nauðsynlegur. Sigrún sagði að starfsmannasamtal væri:  „ekki bara vinar spjall“, þar þyrfti 

stundum að ræða erfiða hluti og þá væri svo mikilvægt að þekkja starfsmanninn og vera vel 

undirbúinn. Þótt flestir þátttakendur segðu að starfsánægja væri ekki mikið rædd svona beint 

og dags daglega þá nefndi Kári að starfsánægja og mikilvægi hennar væri mikið rædd í 

starfsmannasamtölunum. 

  

 

4.3 Staðblær – stofnanamenning 

 

Viðmælendur í þessari rannsókn sögðu allir að skólamenningin sem ríkti á hverjum stað væri 

höfuðatriði. Flest voru þau á því að þau sem stjórnendur hefðu mikið um það að segja hvernig 

staðblærinn eða skólamenninginn væri á staðnum. Helga, sem hafði einungis starfað stutt sem 

stjórnandi í viðkomandi skóla, sagðist hafa þurft að leggja mikið á sig til að breyta 

skólamenningunni sem þar ríkti. Þar hefði lítill metnaður verið til staðar og neikvæðni 

ríkjandi viðhorf. Helga sagði að þar hefði það skipt sköpum að fá starfsfólkið í lið með sér til 

að snúa þessu til betri vegar. Sigrún talaði um hvað það getur orði slæmt þegar einn 

neikvæður starfsmaður hefur áhrif á allan hópinn: 

  

...svo þarf ekki nema einn einstakling, neikvæðan, já og hann er einhvern 

veginn miklu fljótari að rífa niður en tíu einstaklingar að húrra upp...mér finnst 

stjórnendur eigi að vera vakandi fyrir þessu...fólk má ekki komast upp með 

þetta að einhver einn hafi svona gríðarleg áhrif á staðblæinn hverju sinni jafnvel 

frá degi til dags. 

 

  

     Sameiginleg sýn á skólastarfið, sameiginleg markmið og það að „róa í sömu átt“ voru þau 

atriði sem einna oftast voru nefnd í sambandi við skólamenningu ásamt jákvæðni og 

starfsgleði. Brynhildur nefndi t.d. að nauðsynlegt væri að allir starfsmenn skólans væru vel 

upplýsir um það hvaða skólastefna væri í gangi í skólanum. Þess vegna væri svo mikilvægt að 
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kynna vel fyrir nýju starfsfólki stefnu skólans og þau vinnubrögð sem þar væru viðhöfð. 

Brynhildur sagði jafnframt: 

 

 

Það skiptir miklu máli að allir í skólanum leggi sig fram við það að vera 

jákvæðir og segja bara við sjálfan sig á morgnanna þetta verður góður dagur í 

dag. Við höfum alveg prófa þetta hérna við höfum verið með svona jákvæðni 

vikur og það er alveg greinilegt að það gengur allt einhvern veginn allt svo 

miklu betur þegar við erum jákvæð það er nefnilega ótrúlega fljótt að smita út 

frá sér... ég er ekki að meina að vera alla daga, allan daginn hoppandi kát og 

hrópandi af gleði heldur bara svona að vera jákvæð gagnvart verkefnum dagsins 

já og náunganum – Það er líka svo mikilvægt að allir viti hvert við stefnum með 

nemendur okkar í skólastarfinu. 

  

 

Sigrún sagði að það væri svo mikilvægt að koma glaður á morgnanna og fara heim glaður. Að 

eyða ekki kaffitímanum í það að tala um það neikvæða sem gerist í skólastofunni. Sigrún 

sagði : 

 
Ég hef líka verið að segja starfsfólkinu hér, ég veit það ekki kannski er það líka 

staðblærinn og fjöldi starfsfólks hér finnst mér ótrúlega lítill tími, í 

kaffitímanum, fara í það að tala um nemendur og það sem fer fram inni í stofu 

og það neikvæða sem gerðist, mér finnst að það hafi verið mjög ríkara á fyrri 

vinnustaðnum sem ég var á. Maður hafði mikið þurft að vera að stöðva slíka 

umræðu eða eyða kaffitímanum í þetta en hér finnst mér það varla gerast og mér 

finnst það miklu frekar vera að segja frá af því það datt eitthvað gullkorn út úr 

nemanda. 

 

 

Brynhildur sagði: „Við erum það sem við hugsum og segjum og stofnanamenningin, 

staðblærinn, andrúmsloftið eða hvað það nú heitir er undir því komið hvernig við komum 

fram og hvað við segjum.“ Björn sagði að ef starfsmönnum líður illa þá rækta þeir ekki 

skynsemina en skynsemin er ekki nóg tilfinningarnar þurfa að vera með. „Þú þarft að vera í 

formi og hvattur áfram og allt þetta, vilja og langa og þannig er það sama þegar ég er að hugsa 

um hópinn minn, ég verð að reyna að koma inn svona þessari jákvæðu tilfinningu og gleði og 

allt það.“ 
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4.3.1 Samskipti, samhugur, samvinna 

 

Helga sagði að góður starfsandi hefði bjargað vetrinum og taldi starfsandann skipta miklu 

máli. Hún sagði: 

Veistu að ég er bara að komast að því þegar maður fer að velta – hérna velta 

þessu fyrir sér að líklega er maður bara á mjög góðum vinnustað. Jú, jú fólk 

kemur og fer en stærsti kjarninn er sá sami og hann stækkar og þéttist og það 

skiptir mjög miklu máli. Samstarfsfélagarnir eru stór hluti af starfsánægjunni. 

  

Kári nefndi einnig samstarfsfélagana og sagði: „Manni þarf að líka vel við þá sem maður er 

að vinna með.“ Samvinna og samhugur var þátttakendum hugleikið og sögðust þeir leggja 

mikið upp úr því að starfsmennirnir ynnu saman að hinum ýmsu verkefnum. Helga lagði 

áherslu á „að starfsmennirnir upplifðu sig sem hópur sem er sameiginlega að takast á við 

verkefnin að starfsmaður einangrist ekki.“  Brynhildur sagði mikilvægt að stjórnandi ýtti undir 

samheldni og sagði: „Það þarf að ríkja samheldni ekki endilega að allir séu alltaf sammála um 

alla hluti en samheldni eða svona eining eða samhugur allir vinni að sameiginlegri sýn.“ Það 

er þessi svokallaða sameiginlega sýn sem allir skólastjórarnir voru mjög sammála um að 

skipti sköpum fyrir skólastarfið og starfsánægju á vinnustað. Að ef allir vinna eftir þessari sýn 

sem skólastjórinn ber ábyrgð á að allir þekki, þá róa menn í sömu átt og meiri líkur eru á því 

að menn finni þennan nauðsynlega samhug sem þarf að vera í öllu skólastarfi.     

     Viðmælendur lögðu allir mikla áherslu á það að starfsmenn sýndu samhug og vináttu í 

verki og gera eitthvað saman utan vinnunnar. Helga sagði: „Það er bara hluti af vinnunni að 

vera í svona félagsnefnd, búa til eitthvað skemmtilegt eða uppbyggilegt.“ Kári sagði: „Þetta er 

bara þegnskylduvinna sem fólk bara gengst undir og er nú voðalega lítið mál.“ Og Björn sagði 

að það væru skipaðir hópar í hverjum mánuði til að koma með eitthvað óvænt eða gera 

eitthvað saman. Kári sagðist skipa á fjögurra eða fimm vikna fresti nýja skemmtinefnd sem 

hefur fjórar til sex vikur til að undirbúa eitthvað uppbyggilegt og skemmtilegt fyrir hópinn. 

Hjörleifur kom inn á það að það væri mikilvægt að skólastjórnendur væru með:  „Sýna sko að 

maður er með skiptir heilmiklu máli, það er þessi samhugur.“  

     Allir viðmælendurnir sögðu að það væri mikilvægt fyrir samhug og starfsanda að gera 

eitthvað óvænt. Nefndir voru vinnustaðahrekkir, koma með eitthvað „gott í gogginn“, í einum 

skólanum buðu konurnar körlunum upp á hákarl og snafs á bóndadaginn og þeir ætluðu að 

koma þeim á óvart á konudaginn. Innanhúss leikir voru líka nefndir, til dæmis í einum 

skólanum komu allir starfsmenn með myndir af sér frá því þeir voru eins til tveggja ára. 

Myndirnar voru hengdar upp og síðan voru allir að veðja og giska á hver væri hver. Sigrún 
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nefndi lítið dæmi eins og að líma upp í forstofu eða inn á salerni starfsmanna einhver falleg 

orð eða jákvæða málshætti og orðtök, þetta lífgaði upp á tilveruna. Nokkrir sögðu að þeir 

senda jákvæðan og uppbyggilegan tölvupóst til starfsmanna í lok viku. Í flestum skólunum 

voru starfræktir einhvers konar klúbbar eða nefndir. Má þar t.d. nefna spilaklúbb, 

prjónaklúbb, hjólaklúbb og ferðaklúbb. Björn sagði: „Bara það að fara saman í keilu eða 

fjallgöngu getur verið mjög skemmtilegt og ýtt undir góðan starfsanda og vinarþel.“  

 

  

4.4 Samantekt 

 

Hér hefur verið gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust úr viðtölum við sex skólastjóra 

í grunnskólum á Norðurlandi. Skólastjórnendurnir voru meðvitaðir um að viðbrögð þeirra og 

framkoma skipti máli fyrir starfsánægju starfsmanna en einstaklingurinn sjálfur ber einnig 

ábyrgð á starfsgleði sinni. Það var margt sem viðmælendur töldu að væri mikilvægt fyrir 

starfsánægju starfsmannanna og einnig margt sem þeir sögðust geta gert til að efla 

starfsánægju starfsmanna sinna. Má þar nefna; að vera sveigjanlegir, skilningsríkir og 

sýnilegir, hafa regluleg starfsmannaviðtöl, hrósa og hvetja. Það að þekkja veiku og sterku 

hliðar starfsmannanna er nauðsynlegt og sýna starfi þeirra áhuga. Síðast en ekki síst fannst 

þeim mikilvægt að efla starfsandann og þeim tækist að „fá alla með í bátinn og róa í sömu 

átt“.  
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5. Umræður 
 

Hér á eftir verða umræður um helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þær dregnar saman og 

skoðaðar út frá rannsóknarspurningunum: 1) Hvað telja skólastjórnendur að skipti mestu máli 

fyrir starfsánægju starfsmanna?, 2) hvað reyna þeir að gera til að viðhalda starfsánægjunni? 

Umræðukaflanum er skipt í sömu kafla og niðurstöðukaflanum. Í fyrsta kaflanum eru 

umræður um það sem viðmælendur sögðu um starfsánægju hugtakið og skilgreiningar á því. 

Þá koma umræður um stjórnandann en þar eru undirkaflarnir hvatning og hrós, og 

starfsmannasamtöl, umræður um staðblæ – stofnanamenningu koma þar á eftir og sá kafli 

hefur undirkaflann samskipti, samhugur, samvinna. Fimmta kafla – umræðukaflanum lýkur 

svo á samantekt. 

5.1 Starfsánægja 

 

Allir viðmælendurnir sex voru sammála því að til þess að árangursríkt og farsælt skólastarf sé 

til staðar þurfi starfsánægja að svífa yfir vötnum. Starf er nefnilega svo stór þáttur í lífi flestra 

og því óhætt að segja að starfsánægja sé mikilvægur þáttur í almennri lífsánægju (Ingunn 

Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 30). Einnig er talið að starfsánægja 

leiði af sér meiri hvatningu og frammistöðu í vinnu (Arnold, 2005, bls. 257). Hugtakið sjálft 

starfsánægja sögðu viðmælendur að væri kannski ekki svo oft í umræðunni. Sigrún sagði 

reyndar að hennar tilfinning væri sú að stjórnendur notuðu þetta hugtak frekar en hinir 

almennu starfsmenn og Kári sagði að hugtakið sjálft kæmi helst upp í starfsmannsamtölunum. 

Ég velti því fyrir mér hvort það geti verið að skólastjórnendur hugsi meira um hugtakið 

starfsánægja en starfsmenn þeirra, og ætli það sé þá vegna þess að skólastjórum finnist þeir 

bera einhverja ábyrgð á starfsánægju starfsmanna sinna? Þó svo viðmælendur vildu meina að 

hugtakið sjálft starfsánægja væri kannski ekki svo mikið í umræðunni dags daglega þá er þó 

ekki þar með sagt að starfsánægja skipti ekki máli því það gerir hún svo sannarlega eins og 

kom fram hjá öllum viðmælendum. Menn væru ekki búnir að eyða svo miklum tíma, eins og 

raun ber vitni, ef menn tryðu því ekki að starfsánægja væri mikilvæg öllu vinnandi fólki. 

Margar rannsóknir og kenningar eru nefnilega til um starfsánægju og heilmikið hefur verið 

skrifað um hana undanfarna áratugi (Hoy og Miskel, 2001, bls. 303).  
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     Kom það mér nokkuð á óvart hversu lítið launin báru á góma í viðtölunum þegar rætt var 

um starfsánægju og hvað hefði áhrif á hana. Einungis tveir viðmælenda nefndu þau og þá sem 

atriði sem skipti alls ekki aðalmáli. Enda örugglega ekki mikil starfsánægja fólgin í því ef 

launin eru það eina sem skiptir máli og starfið er ekki mikilvægur þáttur í lífinu (Bush og 

Middlewood, 2005, bls. 78).  

      Starfsánægja hefur verið talin mikilvæg fyrir margra hluta sakir. Hún getur til dæmis haft 

áhrif á andlega heilsu einstaklings. Ólíklegt þykir að fólk sem er mjög óánægt í starfi sé 

almennt ánægt utan vinnu. Því eru rannsóknir á starfsánægju afar nauðsynlegar til að bæta 

almenna heilsu og líðan fólks. Þeir sem eru ánægðir í starfi hafa önnur viðhorf til vinnunnar 

en þeir sem eru það ekki. Eins og Ásta Bjarnadóttir (1994, bls. 25) bendir á þá er margt sem 

bendir til þess að starfsánægja ráðist að hluta til af almennri jákvæðni eða bjartsýni og hún 

endurspeglast í ánægju viðkomandi með aðra þætti lífs síns. 

     Viðmælendum var nokkuð tíðrætt um ábyrgð einstaklingsins í eigin starfsánægju og einnig 

það að fólk er afar ólíkt. Sumir einstaklingar eru einfaldlega þannig að þeir eru oftast ánægðir 

með lífið og tilveruna, og um leið starfið sitt og vinnustaðinn. Hins vegar eru svo til 

einstaklingar sem eru bara alltaf óánægðir og viðmælendur voru algjörlega sammála um það 

hvor einstaklingurinn væri betri starfskraftur í skóla. Eins og sjá má hér að framan voru 

skólastjórnendurnir nokkuð sammála um það að viðhorf einstaklingsins til vinnunnar sé eitt af 

því sem skiptir miklu máli og þar að auki ábyrgð á eigin líðan. Ábyrgð á eigin líðan og heilsu 

finnst mér einmitt vera svo mikilvæg í dag og ekki síður í vinnu en lífinu almennt. Það er 

óhætt að taka undir orð Guðmundar Finnbogasonar (1917, bls. 134–135) þó þau séu orðin 95 

ára gömul þar sem hann segir að persónuleiki og það viðhorf sem einstaklingur hefur til vinnu 

sinnar hlýtur að skipta sköpum.              

     Viðmælendur sögðu allir að starfsánægja væri flókið fyrirbæri og færi oft eftir 

einstaklingum hvernig hún væri túlkuð eða skilgreind. En þó svo að starfsánægja sé flókið 

fyrirbæri verður ekki horft framhjá því að flestir eru sammála um það að það eru ákveðin 

atriði sem þurfa að vera til staðar. Sýnilegur og áhugasamur stjórnandi sem fær fólk til að 

vinna saman er afar mikilvægur,  vinarleg samskipti og samhugur, hvatning og hrós en einnig 

viðhorf starfsmannsins sjálfs til starfs síns og vinnustaðarins. Allir töldu viðmælendurnir að 

gleði og jákvæðni væri mikilvæg og þyrfti að vera „rauði þráðurinn“ í gegnum allt 

skólastarfið. Það kom fram í niðurstöðunum að sérstaklega í skólum, þar sem verið er að 

vinna með börnum, er nauðsynlegt að ánægja og gleði ríki. Viðmælendur voru mjög harðir á 

þessu. Meira að segja kom fram að óánægður starfsmaður sem fyndi ekki fyrir gleði og 
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jákvæðni í vinnunni ætti bara ,,að taka pokann sinn.“  Þetta finnst mér skipta miklu máli og ég 

er ansi oft sammála Goleman ekki síst þegar hann segir að þegar fólki líður vel þá vinnur það 

vel. Hann orðar það svo skemmtilega og segir að ,,Vellíðan er smurning á huglægan árangur 

og leiðir til þess að fólk sér annað fólk eða atburði í bjartara ljósi.“ (Goleman o.fl., 2004, bls. 

227).   

 

 5.2 Stjórnandinn 

   

Þó svo að nokkrir viðmælenda hafi rætt um ábyrgð einstaklingsins á líðan sinni, viðhorfi og 

gleði og „að sumir eru bara aldrei ánægðir“ þá voru þeir sammála um það að þeir sem 

stjórnendur gætu haft umtalsverð áhrif á starfsánægju starfsmanna sinna. Eins og Erla 

Kristjánsdóttir (2003, bls. 95) segir þá byggist vellíðan starfsfólks á vinnustöðum á þeim 

starfsanda sem þar ríkir og stjórnendur hafa mest um það að segja hvernig starfsandinn er. 

Þessu mega skólastjórnendur alls ekki gleyma. Góður stjórnandi er mikilvægur í öllum 

stofnunum og fyrirtækjum, stórum sem smáum. Í nútímastjórnun dreifir stjórnandinn valdi og 

fær starfsmenn í lið með sér en beitir ekki valdi ofan frá. Fullan (1996, bls. 13–14) segir til 

dæmis að hafi stjórnandi ekki kennarana með sér sé leiðtogahlutverk hans líklegt til að 

mistakast. Góður stjórnandi nær árangri gegnum starfsfólk sitt og því er mikilvægt að hann 

þekki starfsfólk sitt vel. Viðmælendur mínir ræddu einmitt um það hversu mikilvægt væri 

fyrir stjórnendur að þekkja starfsfólk sitt. Guðrún Alda Harðardóttir (2001, bls. 111) segir að 

stjórnandi sem þekki starfsfólk sitt og geti viðurkennt mistök sín hafi mikinn styrk og 

möguleika á að ná settu marki í gegnum starfsfólk. Eins og Goleman (2004, bls. 155) orðar 

það, þá felst „stjórnun ekki í yfirráðum heldur þeirri list að fá fólk til að vinna að 

sameiginlegum markmiðum.“  

     Öldum saman hefur fólk gert ráð fyrir að stjórnun stofnana skipti sköpun fyrir velgengni 

þeirra og það er svo enn í dag. Flestum er það ljóst að gott skólastarf byggist ekki bara á 

einum stjórnanda eða tveimur. Fræðimenn hafa bent á þessa staðreynd (Marzano, Waters og 

Mcnulty 2005, bls. 99, Sergiovanni, 1992, bls. xi) og viðurkenna og leggja jafnframt áherslu á 

það, að enginn einn einstaklingur getur stjórnað öllu því sem þarf að stjórna og skipuleggja 

heldur er þetta spurning um liðsheild og samhug skólasamfélagsins. Góðir leiðtogar búa yfir 

ákveðnum sameiginlegum einkennum eins og til dæmis þeim að hafa jákvæðni að leiðarljósi 

og hafa mikla samskiptahæfni (Goetsch og Davis, 2010, bls. 178). Viðmælendurnir sex komu 

allir inn á mikilvægi jákvæðninnar í skólastarfi, tveir þeirra vísuðu meira að segja í Pollýönnu. 
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Einnig það að stjórnandinn þyrfti að vera lunkinn í samskiptum við starfsmenn sína. Það sem 

stjórnendurnir sögðu mikilvægt fyrir starfsmenn var að stjórnandinn væri aðgengilegur og 

sýnilegur, hann þekkti starfsmenn sína og sýndi starfi þeirra, og þeim persónulega, áhuga. 

Þess vegna skiptir það heilmiklu máli að stjórnandinn sé fær í mannlegum samskiptum og í 

tengslum við tilfinningar sínar og starfsmennina. Luthans (2002, bls. 230) segir einmitt að 

yfirmenn sem hafa áhuga á starfsmönnum sínum og hvernig þeim líður hafi góð áhrif á 

starfsánægju starfsmanna.  

 Þegar kom að umræðu um tíma til samskipta við starfsmenn og nemendur, voru 

viðmælendur sammála um að hann væri of lítill. Það virtist ekki skipta máli hvort þeir voru 

stjórnendur í stórum eða litlum skóla. Í einum stóru skólanna  kom fram að einungis 10–20% 

af tíma skólastjórans fór í tíma með fólkinu sem hlýtur að teljast lítill tími. Þetta kemur heim 

og saman við það sem Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir 

(2008, bls. 92) segja um störf skólastjóra. Er spurningin þá ekki orðin sú hvort kominn sé tími 

til að ráða rekstrarfræðing inn í skólann eða á stjórnandinn að setja bókhaldið ofan í skúffu, 

fara svo með þá heim og vinna í þeim um helgar?  

 

 

5.2.1 Hvatning og hrós 

 

Starfshvatning er mikilvæg því hún er líkleg til að fá starfsmenn til að gera sitt besta 

(Gellerman, 1996, bls. 9, Ryan og Deci, 2000b, bls. 76) og hún er mikilvæg þar sem hún 

eykur afköst og gæði vinnunnar. Því má ætla að þó að starfsmenn hafi næga hæfileika og 

þekkingu til að standa sig vel í starfi, ráðist frammistaðan af hvatningunni sem þeir fá. Ég tek 

undir það sem kemur fram hjá Hughes, Ginnett og Curphy (2006, bls. 242) að hvatning, 

starfsánægja og frammistaða eru greinilega tengd og viðmælendur sögðu að það væri 

nauðsynlegt fyrir starfsfólk að fá hvatningu til að bæta sig í starfi. Eins og Fullan (2007, bls. 

300) orðar það svo vel að mínu mati þá mótar áhrifarík forysta hvatningu frekar en vald, 

myndar tengsl frekar en að stjórna og sýnir fram á frekar en að ákveða. 

     Skólastjórarnir í þessari rannsókn voru sammála um það að hvatning og hrós skiptir 

starfsfólk miklu máli. Stjórnun hefur bein áhrif á áhugahvöt og skólastjórnendur eru í 

lykilhlutverki þegar skoðuð er starfsánægja og viðhorf kennara. Leiðarljós stjórnandans í að 

efla áhugahvöt kennara og starfsmanna skóla felst í að viðurkenna mikilvægi 

einstaklingsbundinna þátta í áhugahvöt og taka tillit til þarfa og væntinga út frá starfsferli, 
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kyni og mismunandi menningu (Bush og Middlewood, 2005, bls. 83). Eins og áður hefur 

komið fram er fólk ólíkt og það sem hvetur einn letur jafnvel annan (Ryan og Deci, 2000a, 

bls. 56). Það er því mikilvægt fyrir stjórnendur að þekkja og geta beitt mismunandi aðferðum. 

Stjórnandi sem þekkir og skilur mismunandi hvatakenningar er líklegri til að nota þá aðferð 

sem hentar eða á við hverju sinni. Meiri líkur eru á því að starfsmenn slíks stjórnanda séu 

ánægðir og standi sig vel (Hughes, Ginnett og Curphy, 2006, bls. 247–248). Það kom fram hjá 

viðmælendum að þó þeir væru vissir um mikilvægi hvatningar frá stjórnanda til starfsmanna 

sinna þá skipti hvatning frá samstarfsfélögum einnig miklu máli. Því væri samhugur og það 

að allir vinni saman að sameiginlegum markmiðum svo mikilvægir þættir í öllu skólastarfi. 

     Viðmælendur töldu hrós afar mikilvægt fyrir starfsfólk, ekki bara að stjórnandi hrósaði 

fólki fyrir vel unnin störf heldur einnig að samstarfsfólk hrósaði hvert öðru. Þrátt fyrir að 

viðmælendurnir sögðu hrósið mikilvægt voru þeir þó flestir á því að stjórnendur væru heldur 

sparir á það. Þetta er í samræmi við niðurstöður Oddnýjar Harðardóttur (2001, bls. 104) og 

Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007, bls. 87). Í rannsókn Oddnýjar 

(2001, bls. 104) sýna niðurstöðurnar stíganda í jákvæðni kennara þannig að þeir kennarar sem 

aldrei fá hrós séu neikvæðastir en þeir sem oft fá hrós séu jákvæðastir. Karlkyns viðmælendur 

ræddu ekki eins mikið um mikilvægi hróss eins og konurnar. Þeir töluðu um að menn ættu 

ekki bara að hrósa til að hrósa. Einn gekk svo langt að segja að honum væri aldrei hrósað og 

fólk væri bara mislagið við að hrósa öðrum. Einnig að fólk ætti bara að hafa þann faglega 

metnað og sjálfsvitund að þrífast þó það sé ekki alltaf verið að segja að það sé æðislegt. En þá 

erum við komin inn á það að það er ekki sama hvernig er hrósað og fyrir hvað. Ég held t.d. að 

kennarar vilji frekar fá hrós í líkingu við ,,gaman að sjá hvað þér gengur vel með lesturinn hjá 

lesblindu strákunum í 2f“ en ,,þú ert svo æðisleg.“ Ástæðan fyrir því að skólastjórnendur 

hrósa starfsmönnum sínum ekki mikið er væntanlega ekki sú að starfsmenn standi sig ekki 

vel. Ástæðan er kannski frekar sú, að mínu mati, að við sem þjóð erum, og höfum aldrei verið, 

mikið fyrir það að hrósa hvert öðru. Margir hverjir eiga hreinlega erfitt með að taka við hrósi, 

verða bara vandræðalegir og finnst það óþægilegt.  

  

5.2.2 Starfsmannasamtöl 

 

Það kom fram í svörum skólastjórnendanna að þeim fannst öllum starfsmannasamtöl 

mikilvæg bæði fyrir stjórnendur og starfsmanninn. Flestir stjórnendurnir tóku slík samtöl einu 

sinni á ári. Þeir voru á einu máli um það að starfsmannasamtöl eiga alls ekki að vera bara 

spjall heldur þurfa þau að vera vel undirbúin af beggja hálfu. Það er nefnilega ekki nóg að 
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stjórnandinn sé búinn að undirbúa sig vel, starfsmaðurinn þarf að vera búinn að fara yfir og 

skrá hjá sér hvað það er sem hann vill ræða og að komi fram í samtalinu. Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson (2003, bls. 10) segir að til að tryggja að árangur verði af starfsmannasamtali 

þarf að eiga sér stað góður undirbúningur af beggja hálfu og bæði stjórnandi og starfsmaður 

þurfa að mæta í samtalið með þeim einlæga ásetningi að hafa af því gagn. Þetta tel ég að sé 

afar mikilvægur punktur, það er að báðir aðilar sjái tilganginn með þessum samtölum.  

     Tilgangur starfsmannaviðtala er umbætur þar sem meðal annars er reynt að skýra það sem 

er óskýrt í starfsumhverfinu, ræddar eru vinnuaðstæður og starfsandi. Ef báðir aðilar mæta 

ekki með opnum huga og í einlægri trú um að þessi samtöl skipti máli þá er bara alveg eins 

hægt að sleppa þeim. Það sem er einnig mikilvægt er að stjórnendur fái nauðsynlega þjálfun 

til að taka starfsmannasamtöl og starfsmenn verða að átta sig á mikilvægi þeirra. Því ef vel 

tekst til þá skilar það sér í betri starfsmanni og góðu starfsumhverfi. Kostir 

starfsmannasamtala eru margir, til dæmis bara það að starfsmaður og stjórnandi kynnist betur 

sem ég tel mikilvægt í skólum.  

 

 

5.3 Staðblær og stofnanamenning 

 

Það er svo skrítið að þegar maður kemur inn í skóla þá „finnur” maður oft þann anda sem þar 

ríkir. Staðblærinn eða skólamenningin sem ríkir á hverjum stað er höfuðatriði að mati allra 

viðmælenda. Menning skólans mótast meðal annars af líðan starfsmanna og í niðurstöðum 

kom fram að það skipti miklu máli að öllum líði vel í vinnunni, þá gefi þeir af sér og leggi allt 

sitt í að móta starfið og um leið menningu skólans. Skólamenning er flókið fyrirbæri. Hún 

hefur orðið mörgum fræðimanninum hugleikin og má segja að orðið vísi til þess að 

veruleikinn sem verið er að skoða sé samofinn úr fjölmörgum þráðum sem hver og einn 

skiptir máli. Sergiovanni fjallar um skólamenningu og telur að hún sé einn af megin- 

áhrifavöldum í skólastarfinu. Hann segir t.d. að skólamenningin sé sá vettvangur sem 

hugmyndirnar flæði um og það afl sem móti viðhorf og stjórni hegðun þeirra sem við skólann 

starfa (Sergiovanni,1995, bls. 95).  

     Flestir viðmælendur í þessari rannsókn notuðu orðið stofnanamenning eða starfsandi frekar 

en orðið staðblær sem mér finnst mjög lýsandi orð yfir andrúmsloftið sem svífur yfir vötnum í 

skólum. Þó voru það tveir viðmælendur sem nefndu nokkrum sinnum þetta fallega orð 

staðblær. Guðrún Alda Harðardóttir (2001, bls. 99) lýsir orðinu staðblær ansi vel þegar hún 

segir að með því er átt við hegðun fólks í stærri hóp og þá þætti sem einkenna hópinn sem 
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heild. Staðblær kemur fram í venjum, siðum og trú og heldur stofnuninni saman. Sá staðblær 

sem ríkir á hverjum vinnustað mótar að hluta til allt það starf sem þar fer fram (Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2000, bls. 41). Staðblær er því viðhorf og menning sem ríkir innan hverrar 

stofnunar. 

     Í niðurstöðum segja skólastjórarnir að þeir sem stjórnendur geti haft mikið um það að segja 

hvernig stofnanamenningin eða staðblærinn er á vinnustaðnum. Ég tek undir með Schein 

(2004, bls. 2) að stofnanamenningin byrjar með stjórnun/stjórnanda, það er hann sem hefur 

mest áhrif á andrúmsloftið og það sem skiptir mestu hjá stofnuninni. En þegar hópurinn er svo 

búinn að meðtaka og festa þetta andrúmsloft ganga nýir stjórnendur inn í það. Viðmælendur 

töluðu um hversu mikilvægt það væri í skólastarfi að allir hefðu sameiginlega sýn, væru að 

róa í sömu átt, sýndu samhug, gleði og jákvæðni. Í ljósi þess sem fram hefur komið er 

svokölluð samstarfsmenning án efa mikilvæg í skólastarfi.  Rúnar Sigþórsson (1999, bls. 105–

108) segir að samstarfsmenning sé menning sem hefur trú á gildi mannlegra tengsla frekar en 

nákvæmt skipulag og forskriftir. Menning verður ekki til nema í samskiptum manna og 

samskiptin eru sérstök innan hverrar stofnunar, nánar tiltekið með hvaða hætti starfsmenn 

tengjast saman, hvernig þeir starfa og hvaða meginreglur þeir virða. Þegar horft er til 

stofnunar og skólamenningar er sterk, lýðræðisleg og framsækin stofnanamenning það sem er 

æskilegt að stuðla að og segja má að stjórnunarhættir nútímans einkennist gjarnan af þeim 

áherslum.  

 

 

5.3.1 Samskipti, samhugur, samvinna 

 

Samskipti og starfsandi eru afar tengd hugtök. Án góðra samskipta verður varla til góður 

starfsandi. Opin samskipti milli starfsmanna innbyrðis og ekki síður milli starfsmanna og 

stjórnenda virðast vera lykilatriði. Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 24) segir að samfélag 

21. aldar kalli á hæfni fólks í samskiptum. Jákvæð, opin og hreinskiptin samskipti skiptir öllu 

máli í skólastarfi. Í rannsókn Oddnýjar Harðardóttur (2001, bls. 12) kom einmitt skýrt fram að 

„ef vinnuandi skóla verður opnari, eða meiri áhersla er lögð á samstarf, þá eykst starfsánægja 

kennara.“ Þegar fólk finnur að það tilheyrir einhverjum verða því allir vegir færir, það getur 

tekist á við nánast hvað sem er og er tilbúið að leggja sig fram um að ná þörfum og 

markmiðum hópsins (Rodd, 2006, bls. 64).  

     Samvinna, samhugur og góð samskipti á vinnustaðnum voru viðmælendum ofarlega í 

huga. Allir lögðu þeir áherslu á það að starfsmennirnir upplifðu sig sem hópur sem er 
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sameiginlega að takast á við verkefnin frá degi til dags. Þetta tel ég vera rauða þráðinn í öllu 

skólastarfinu. Í einum skólanum var ástandið afar erfitt en þar bjargaði góður starfsandi 

vetrinum eins og einn viðmælandi sagði. Þar tóku allri starfsmenn sig saman um að standa 

saman, öll vildu þau að skólinn væri góður vinnustaður og þau ræddu það og gerðu sér ljóst 

að það var ekki bara í höndum skólastjórans að svo yrði. Þegar horft er til afkasta og ánægju í 

starfi sýna niðurstöður rannsókna að vinátta milli starfsfólks, gagnkvæm virðing og líðan í 

starfi hafa jafnmikið að segja og skipulagning vinnunnar (Sölvína Konráðsdóttir, 1993, bls. 

422). Er þetta ekki einmitt það sem málið snýst um? Og ánægðir starfsmenn eru líklegri til að 

halda tryggð við stofnunina (Hughes, Ginnett og Curphy, 2006, bls. 242) sem hefur ekki svo 

lítið að segja þegar uppi er staðið því ef starfsfólk er alltaf að koma og fara eru líkur á að erfitt 

verði að mynda samhug. Samskipti á vinnustað verða að vera góð og á það sérstaklega við í 

skólum þar sem verið er að vinna með börn.  

     Að byggja upp öfluga samvinnu innan skóla er grundvöllur fyrir allt starf og það er 

hlutverk stjórnandans að styðja við þá samvinnu svo árangur náist. Með samvinnu og 

valddreifingu eru fólk hvatt áfram til að bera ábyrgð á eigin lífi og starfi. Samvinna með 

dreifðri forystu skilar gæðum í starfi, eykur traust og opin samskipti (Rodd, 2006, bls. 146, 

164). 

  

5.4 Samantekt 

 

Í kafla fimm voru umræður um þau atriði sem skólastjórarnir sex töldu að hefðu mest áhrif á 

starfsánægju starfsmannanna. Einnig var fjallað um hvað þeir telja sig geta gert til að viðhalda 

og eða auka starfsánægju á vinnustaðnum. 

     Skólastjórarnir sögðu að það væri mikilvægt fyrir starfsmenn að stjórnandinn væri 

sýnilegur og sýndi starfsmanninum og störfum hans áhuga, hvetti hann og hrósaði. Að hann 

legði sig fram um að vera jákvæður og glaður því það smiti út frá sér og geri vinnuna 

skemmtilegri. Einnig að stjórnandanum tækist að skapa þannig andrúmsloft að allir hefðu 

sameiginlega sýn á skólastarfið og væru í sama liði eða „að róa í sömu átt“ eins og oft var 

nefnt. 

     Í öllum skólunum sex, mismikið þó,  stunda starfsmenn einhvers konar félagslíf saman 

gagngert til þess að „hressa upp á andann“. Þetta félagslíf fer fram bæði innan skólans og 

utan. Má þar nefna: prjónaklúbb, bridgeklúbb, göngu- og hjólahópa. Starfsmannaferðir eru á 

vorin, vinavikur og fleira. Óvæntar uppákomur eins og það að koma með eitthvað „gott í 
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gogginn“ var nefnt og atriði eins og að hengja upp í starfsmannaaðstöðunni falleg og 

uppbyggileg fleyg orð eins og málshætti, orðtök og ljóð. Nokkrir viðmælenda senda jákvæðan 

og uppbyggilegan tölvupóst til starfsmanna í lok viku sem ég veit af eigin raun að er gott og 

uppbyggilegt fyrir starfsmenn að fá. Við alla skólana eru sérstakar nefndir sem skipuleggja 

eitthvað sniðugt og skemmtilegt fyrir hópinn sem sýnir einfaldlega hversu mikilvægt er að 

hafa gaman í vinnunni. Allir viðmælendur lýstu því yfir að starfsánægja skipti miklu máli 

fyrir einstaklinginn og í skólastarfi væri hún afar mikilvæg. Í starfi þar sem verið er að vinna 

með börnum og unglingum er áríðandi að samhugur, gleði og ánægja ríki. 
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6. Að lokum 
 

Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð hefur mikið verið rætt og ritað um starfsánægju í 

gegnum árin og einnig um þætti tengda henni. Það er ekki skrítið að menn sýni starfsánægju 

áhuga þar sem hún skiptir svo miklu máli í daglegu lífi flestra einstaklinga. En hvað það er 

sem veitir ánægju í starfi  og hvað viðheldur henni getur verið flókið að átta sig á og útskýra. 

Starfsánægja vísar til viðhorfs einstaklingsins gagnvart eigin starfi og því getur verið 

mismunandi hvaða þættir leiða til starfsánægju hvers og eins. Þó má segja með sanni að þau 

atriði sem komu fram hjá viðmælendum mínum hér að framan séu öll afar mikilvæg í 

sambandi við starfsánægju sama hversu ólíkir einstaklingarnir eru. Viðhorf starfsmannanna 

sjálfra getur þó skipt sköpum og getur verið erfitt fyrir stjórnanda að efla starfsánægju með 

starfsmanni sem er alltaf neikvæður og hefur allt á hornum sér. 

     Það er afar margt sem felst í hugtakinu starfsánægja og hvað starfsánægja er yfir höfuð. 

Viðmælendur höfðu ekki mikið spáð í hugtakið eitt og sér og er það umhugsunarefni. Þeim 

fannst bara mikilvægt að öllum liði vel í vinnunni, voru vissir um að það hefði áhrif á 

frammistöðu einstaklingsins og hópsins í heild sinni.  Ég held að við ættum að halda þessu 

hugtaki meira á lofti. Ekki bara vegna þess að hugtakið starfsánægja er svo fallegt eitt og sér, 

heldur vegna þess að ef við erum dugleg við það þá skapast meiri umræða og pælingar um 

starfsánægju, mikilvægi hennar og hvernig fólk getur staðið saman í því að gera skólana góða 

og skemmtilega vinnustaði.  

 Eins og í öllum stofnunum er skólum afar mikilvægt að hafa góða og hæfileikaríka forystu. 

Það er hlutverk skólastjórans að vera sá leiðtogi og að hann hafi með sér fylgjendur en ekki 

undirmenn er afar mikilvægt. Fagleg forysta skólastjóra ætti að beinast að því í auknum mæli 

að dreifa valdi og ábyrgð innan veggja skólans (Börkur Hansen o.fl., 2008, bls. 101). Að 

bregðast rétt við aðstæðum er mikilvægur þáttur í góðri stjórnun og kemur inn á siðferðileg 

viðbrögð stjórnanda við ýmsum uppákomum. Því er svo mikilvægt fyrir stjórnendur að þekkja 

starfsmenn sína vel. Stjórnandi þarf að þróa með sér þá tilfinningu að finna á sér þegar 

eitthvað er í loftinu og það þarf hæfni og útsjónarsemi til að þekkja og geta greint ýmsa 

mannlega þætti í starfinu og bregðast rétt við þeim (Sergiovanni, 2007, bls. 3–4).  

 Skólar eru krefjandi vinnustaðir og yfirleitt er það svo að því meira tilfinningalega 

krefjandi sem starfið er, þeim mun meiri samkennd og stuðning þarf leiðtoginn að geta veitt 

(Goleman, Boyatzis og Mckee, 2004, bls. 39). Gott er að hafa í huga að fyrir margan 
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starfsmanninn eru þær tilfinningar sem hann ber til starfs síns og samstarfsmanna, einn af 

þeim þáttum sem veita viðkomandi hvað mesta ánægju í starfi. Þegar allt kemur til alls eru 

það oftar en ekki þau tilfinningalegu tengsl sem skapast hafa á vinnustaðnum sem skipta fólk 

hvað mestu máli. Við löðum að okkur fólk til samskipta og samvinnu eða höldum því í 

ákveðinni fjarlægð, ýmist meðvitað eða ómeðvitað.  

 Ég hef trú á því að starfsmenn framtíðarinnar muni gera meiri kröfur um að þeim líði vel á 

vinnustað þar sem ánægja í starfi getur haft áhrif á andlega heilsu einstaklings. Ólíklegt þykir 

að fólk sem er mjög óánægt í starfi sé almennt ánægt utan vinnu. Luthans (2002, bls. 230) 

segir að lífsánægja sé nátengd starfsánægju. Rannsóknir á starfsánægju skipta því miklu máli 

fyrir almenna heilsu og líðan fólks. Einnig er talið að starfsánægja leiði af sér meiri hvatningu 

og frammistöðu í vinnu (Arnold, 2005, bls. 257). Því má segja sem svo að þá sé fjárhagslega 

hagkvæmt að hafa ánægða starfsmenn og það hlýtur að skipta miklu máli ekki síst á tímum 

niðurskurðar í menntakerfinu. Stjórnendur geta án efa haft áhrif á hvort stofnanir samfélagsins 

og fyrirtæki þjóna samfélaginu vel, eða hvort látið er reka á reiðanum og fjármunum og 

hæfileikum manna sóað til einskis. 

 Rannsókn sem þessi er mikilvæg í mörgum skilningi. Það er mikilvægt að rannsaka allar 

hliðar starfsánægju, hvað hefur áhrif á hana og af hverju hún er talin svo mikilvæg í lífi fólks. 

Í þessu samhengi væri áhugavert að rannsaka hvort stjórnendur skóla telji sig bera einhverja 

ábyrgð á starfsánægju starfsmanna sinna og hvort þeir séu yfir höfuð meðvitaðir um hvað 

viðheldur henni. Einnig finnst mér starfsmannasamtöl afar áhugavert rannsóknarefni. Má þá 

nefna hvað gera skólastjórnendur með þessi samtöl og hve mikilvæg eru starfsmannasamtöl 

að mati bæði skólastjórnenda og starfsmanna skóla? Gildi rannsóknarinnar er einna helst 

fólgið í því að hún veitir upplýsingar um hvað skólastjórnendum finnst skipta máli í sambandi 

við ánægju á vinnustað. Ekki síður hvað þeim finnst þeir geta gert til að auka og eða viðhalda 

starfsánægju starfsmanna sinna. Það er ekki einungis mikilvægt fyrir skólastjórnendur heldur 

skólasamfélagið í heild sinni. Ef þessir þættir eru ekki rannsakaðir betur í íslenskum skólum 

þá vitum við ekki hvað hægt er að gera til að viðhalda og eða auka starfsánægju. Því er 

mikilvægt að gera fleiri rannsóknir á viðhorfum til starfsánægju og hvað hægt er að gera til að 

auka hana, t.d. frá sjónarhorni kennara, nemenda og foreldra. Með fleiri rannsóknum aukast 

líkur á meiri umræðum um mikilvægi starfsánægju. En það sem mestu skiptir er að rannsókn 

sem þessi auki líkur á að hægt verði að bæta starfsumhverfi í skólum landsins, nemendum og 

samfélaginu öllu til heilla. 
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Ágæti skólastjóri 

Ég heiti Dóra Ármannsdóttir og er nemi í meistaranámi á framhaldsbraut 

kennaradeildar í Háskólanum á Akureyri. Hluti af náminu er að skrifa ritgerð til 

M.Ed.-gráðu í menntunarfræðum með áherslu á stjórnun. Leiðbeinandi minn er 

Anna Þóra Baldursdóttir anna@unak.is  sími 460-8552/460-8000. Verkefnið felst í 

því að ég tek viðtöl við sex skólastjórnendur í grunnskóla. Tilgangurinn er að 

kanna hvað skólastjórnendur telji að skipti mestu máli fyrir starfsánægju 

starfsmanna sinna og hvað þeir telji sig geta gert til þess að viðhalda 

starfsánægjunni. 

 Mig langar að biðja þig um að deila með mér reynslu þinni og upplifun. 

Þátttaka þín er mér mjög mikils virði, án hennar kemst ég ekki langt með 

verkefnið. Ég tek viðtalið upp og reikna með að það taki u.þ.b. hálfa til eina 

klukkustund. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Nöfn 

þátttakenda koma hvergi fram og verða ekki rekjanleg.  Ég mun leita eftir 

upplýstu samþykki þátttakanda og niðurstöður verkefnisins verða kynntar með 

hagsmuni þeirra, velferð og virðingu að leiðarljósi.   

  Viðtölin þarf ég að taka í janúar og febrúar og þætti mér vænt um að fá 

að hringja í þig í kringum 17.  janúar til að athuga hvort þú sért tilbúinn/tilbúin 

að aðstoða mig. 

 Ég vona að rannsóknin  geti nýst sem innlegg í fræðilega umræðu um 

menntamál hér á landi, nemendum og samfélaginu öllu til heilla. 

 

Með fyrirfram þakklæti, vinsemd og virðingu 

 

Dóra Ármannsdóttir 030564-4059 

Laugarholti 7c 

640 Húsavík 

Sími 899-2127, 464-2127 
doraa@fsh.is 
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Háskólinn á Akureyri 

Kennaradeild – framhaldsbraut 

MPR0230 

 

 

Spurningar til skólastjóra 

1. Viltu byrja á því að segja mér frá menntun þinni og starfsreynslu? 

 

2.  Hefur þú velt fyrir þér eða spáð í hugtakið starfsánægja? Hvað finnst þér 

felast í því? 

 

3. Verður þú vör/var við umræðu um starfsánægju á vinnustað þínu  

a) Hvernig? Hjá hverjum  - stjórnendum og/eða kennurum? 

 

4. Telur þú starfsánægju skipta  máli?  

a) Ef svo er af hverju? 

 

5. Telur þú að stjórnun skipti máli fyrir starfsánægju fólks og þá hvernig? 

 

6. Hvaða þætti telur þú mikilvæga fyrir starfsmenn þína í starfi? 

a) hvað telur þú leiða til starfsánægju þeirra?  

 

7. Hvernig finnst þér vinnustaður þurfa að vera til þess að starfsmenn séu 

ánægðir í starfi? 

 

8. Telur þú þig geta gert eitthvað til þess að reyna að auka/og eða viðhalda 

starfsánægju starfsmanna þinna?  

a) Og ef svo er hvað þá helst?  
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b) telur þú skólann í heild sinni geta gert eitthvað til þess að auka og viðhalda 

starfsánægju? 

 

9. Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir starfsandanum á vinnustaðnum? 

 

10. Telur þú að fríðindi og laun hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna þinna?  

a) Hvernig er því háttað á þínum vinnustað? 

 

11. Telur þú starfsaðstæður starfsfólksins góðar og hvað finnst þér mega bæta? 

 

12. Hvernig er samvinnu á vinnustaðnum háttað?  

a) Finnst þér það hafa áhrif á ánægju í starfi?  

 

13. Telur þú starfsþróun skipta máli fyrir starfsmenn og  

a) að hvaða leyti gæti hún veitt  starfsánægju? 

 

14. Telur þú handleiðslu og móttöku starfsmanna mikilvæga  

a) er slík áætlun á vinnustaðnum? 

 

15. Telur þú að starfsfólk þitt fái stuðning í starfi  

a) í hverju er sá stuðningur fólginn? 

 

16. Hversu mikilvægt finnst þér að hrósa starfsmönnum  

a) telur þú þig gera það oft? 

 

17. Telur þú þig hvetja starfsfólkið þitt og  

a) hvernig þá helst? 

 

18. Viltu bæta einhverju við í lokin? 


