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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um rannsókn sem gerð var meðal starfsfólks Hjallastefnunnar ehf. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða, með megindlegri aðferðafræði, áhrifaþætti 

starfsánægju hjá starfsfólkinu, hvort mun væri að finna á niðurstöðum rannsóknarinnar í 

samanburði við starfsánægjukönnun sem fyrirtækið lagði fyrir árið 2010 og hvort stefna 

fyrirtækisins í starfsmannamálum endurspeglaðist í niðurstöðunum. Lagður var 

spurningalisti fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins. Notast var við Norræna 

spurningalistann um sálfélagslega þætti í vinnunni sem gefinn var út á vegum Norrænu 

ráðherranefndarinnar árið 2000. Notast var við styttri útgáfu spurningalistans og hann 

aðlagaður að rannsókninni og spurningum bætt við.  

Við greiningu niðurstaðna var notast við þrjá kenningar um áhrifaþætti starfsánægju. 

Niðurstöður sýna að starfsánægja hjá starfsfólki Hjallastefnunnar ehf. er mjög mikil en 

enginn þáttur reyndist þó áhrifameiri en annar. Eini þátturinn sem fékk  lága jákvæða 

fylgni var sá sem sneri að orðrómi um breytingar. Það virðist sem svo að starfsfólk 

upplifi að breytingar innan vinnustaðarins séu miklar . Niðurstöður gefa einnig til kynna 

að starfsmannavelta sé nokkur og í ljósi þessa má ætla að ástæða sé til að endurskoða 

ráðningarferlið hjá fyrirtækinu. Munurinn á niðurstöðum rannsóknarinnar í samanburði 

við niðurstöður starfsánægjukönnunarinnar frá árinu 2010 var lítill og þegar stefna 

fyrirtækisins í starfsmannamálum var skoðuð til hliðsjónar virtist hún endurspeglast í 

svörum starfsmanna.  
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1 Inngangur 

Mestu verðmæti hvers fyrirtækis eru í mannafla þess og því mikilvægt að hugað sé að 

honum og heilsa þeirra og öryggi sé tryggð óháð hvaða starfi starfsmennirnir gegna 

innan fyrirtækisins. Ábyrgð atvinnurekenda er því mikil og meðal annars fólgin í því að 

tryggja góðan aðbúnað og heilsusamleg starfsskilyrði á vinnustaðnum og stuðla að góðri 

heilsu og vellíðan. Sérhver starfsmaður getur einnig haft áhrif á vellíðan í vinnu með því 

að stuðla að góðu og uppörvandi andrúmslofti og leggja sig fram um jákvæð samskipti. 

Að vera til staðar fyrir samstarfsfólk þegar á þarf að halda og veita félagslegan stuðning 

getur skipt sköpum fyrir vinnustaðinn. Starfsmenn geta verið meðvitaðir um eigin 

starfsstöð og að hún ýti ekki undir líkamleg álagsmein. 

 Í mörgum fyrirtækjum þarf að sýna mikinn sveigjanleika í rekstri  og bregðast skjótt 

við nýjum aðstæðum vegna mikils hraða í þjóðfélaginu. Þessi hraði getur vakið óvissu 

hjá starfsfólki og því er mikilvægt að stjórnendur séu meðvitaðir um að koma í veg fyrir 

að óvissan leiði til óþarfs álags og streitu meðal starfsmanna. Mikilvægt er að 

upplýsingastreymi sé markvisst og ábyrgt og einnig er mikilvægt að virkja krafta 

starfsmanna til að ýta undir samheldni á vinnustaðnum. 

 Í ljósi vinnutengdar streitu og líkamlegs álag má horfa á þátt starfsánægjunnar. Að 

starfsmenn séu ánægðir í starfi skiptir miklu máli. Ef starfsmenn upplifa sig ekki ánægða, 

hvort sem það tengist miklu álagi, slæmri vinnuaðstöðu eða jafnvel einhæfri vinnu, 

getur það leitt til kulnunar í starfi og uppsagnar starfsmanns. Það er dýrt fyrir fyrirtæki 

að missa starfsmenn sína, mannafli þess er mesta verðmætið og það getur verið 

kostnaðarsamt að missa þekkingu út úr fyrirtækinu sem og þjálfa upp nýja starfsmenn 

sem koma í staðinn.  Skipulagt vinnuverndarstarf á vinnustöðum, svo sem heilsuvernd, 

forvarnir og heilsuefling er verkfæri sem notað er markvisst til að koma í veg fyrir 

vinnutengda kvilla, bæta líðan starfsfólks og vinnuaðstöðu og getur komið í veg fyrir 

kulnun í starfi og uppsagnir. 

Í fyrstu grein laga nr. 46 frá 1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum segir að leitast skuli við að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi, 

sem jafnan sé í samræmi við félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu (Hólmfríður K. 
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Gunnarsdóttir, 1999). Í fyrstu var eingöngu litið til líkamlegs aðbúnaðar en í seinni tíð 

hefur andlegi þátturinn og tengsl milli líkamlegra og andlegra kvilla fengið meira vægi 

(Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 1999). Ef fólki líður illa í vinnunni getur það leitt til að tíðra 

fjarvista, mannaskiptinga og verri afkasta sem hefur áhrif á árangur fyrirtækisins eða 

stofnunarinnar (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 1999).  

Vanlíðan starfsfólks getur átt sér margar birtingarmyndir. Allt frá því að vera 

óraunhæfar kröfur um vinnuaðstæður, birtu, hljóð og loftræstingu til 

samskiptaörðugleika milli samstarfsfélaga ásamt verkjum, kvíða, þunglyndi eða 

einbeitingarskorti (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 1999). Líta þarf á vinnuumhverfið sem 

heild, hvað það er sem veldur því að starfsfólk er ánægt eða óánægt í vinnunni. Skoða 

þarf hvort ástæður kulnunar í starfi séu ytri aðstæður, svo sem vinnuumhverfi, birta, 

loftræstingar eða aðrir umhverfisþættir eða hvort innri þættir séu að hafa áhrif. Innri 

þættir eru til dæmis streita og álag, slæm samskipti milli samstarfsmanna eða við 

yfirmann. (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 1999). Stjórnendur þurfa að hyggja að því að 

starfsfólkið er auður fyrirtækisins og ef vel er hlúð að því fæst áhugasamt og ánægt 

starfsfólk sem veitir hvaða skipulagsheild sem er samkeppnisforkot og árangur. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðimenn hafa rannsakað hvað orsakar starfsmannaveltu almennt séð. Það sem ber 

fyrst á góma, í umræðunni um ástæður hennar, er áætluð áhrif á alla viðkomandi aðila 

sem og fjárhagsleg áhrif (Rinefort, Foster C og Van Fleet, David D. 1998).   

Starfsmannavelta er jafnan skilgreind á eftirfarandi hátt: hlutfall þeirra starfsmanna 

sem hætta í starfi á tilgreindu tímabili á móti meðalfjölda starfsmanna í byrjun og lok 

sama tímabils (Heery, Edmund og Noon, Mike. 2001). Mobley (1982) skilgreinir 

starfsmannaveltu þannig að hún eigi sér stað þegar starfsmaður hættir vegna þess að 

hann upplifir ekki endurgjöf / viðurkenningu fyrir hlutdeild sína í skipulagsheildinni. 

Bluedorn (1978) sagði að starfsmannavelta væri margþætt flokkun hegðunar. Þessi 

flokkun skilgreinir hvort hreyfing starfsmanns inn eða út úr skipulagsheildinni sé af 

völdum starfsmannsins sjálfs eða skipulagsheildarinnar 

Athyglinni er oftast beint að sjálfvöldum uppsögnum. Upplýsingar um líðan 

starfsfólks eru mikilvægar fyrir stjórnendur fyrirtækja. Með þeim geta þeir lagt sitt af 

mörkum til að bæta starfsumhverfi fólks og auka þar með skilvirkni þeirra sem og ýtt 

undir starfsánægju. Herzberg og fl. (1959) sögðu að starfsfólk finnur til hvatningar í starfi 

og nær mestum árangri þegar það upplifir jákvæðar tilfinningar í starfi sínu. Rannsóknir 

sálfræðingsins Clayton Lafferty sem hefur rannsakað áhrifaríka stjórnun leiddu í ljós að 

tengsl séu á milli uppbyggilegrar stjórnunar og vellíðunar og velgengni í starfi.  

Rannsóknir á Vesturlöndum hafa einnig sýnt fram á að helsta ástæða þess að fólk hættir 

í starfi er í flestum tilfellum slæm samskipti við yfirmenn (Ingrid Kuhlman, 2009).  

2.1 Starfsánægja 

2.1.1 Hugtakið starfsánægja 

Hugtakið starfsánægja hefur verið áberandi í rannsóknum á vinnumarkaði undanfarin ár 

og áratugi. Í raun má rekja notkun þess allt aftur til tíma Fredriks W. Taylors þegar talið 

var að starfsánægju og framleiðni mætti einungis hámarka ef efnislegur aðbúnaður á 

vinnustað væri góður og laun nægileg. Grunnurinn að eiginlegum rannsóknum á 

starfsánægju hófst hinsvegar ekki fyrr en á fjórða áratug síðustu aldar í kjölfar 
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Hawthorne rannsóknarinnar í Bandaríkjunum. Þá fyrst var farið að líta á starfsmenn sem 

tilfinningaverur og farið að skoða hegðun og líðan manna á vinnustað (Ásta Bjarnadóttir, 

1994). Fyrsti íslenski höfundurinn sem talið er að hafi fjallað um starfsánægju var að 

öllum líkindum Guðmundur Finnbogason (1917), en hann skrifaði í bók sína um vinnuna 

að ánægja hvers einstaklings í vinnunni væri að öllum líkindum háð persónueiginleikum 

hans sjálfs. Þarna skrifar Guðmundur um það sem í dag er kallað persónubundnir 

áhrifaþættir starfsánægju sem urðu ekki viðurkenndur bakgrunnur rannsókna fyrr en 

mörgum árum seinna (Carter, 1989; Arvey o.fl., 1989; Arvey o.fl., 1991; Staw og Ross, 

1985; Levin og Stokes, 1989).  

Rannsóknir á starfsánægju skiptast yfirleitt í tvennt eftir því hvort sé verið að athuga 

almenna starfsánægju eða ánægju með sérstaka þætti starfsins (Ásta Bjarnadóttir, 

2000). Í flestum könnunum á þessu sviði er almenn starfsánægja metin. Á undanförnum 

áratugum hafa rannsóknir á starfsánægju beinst að því að skoða hvaða þættir það eru 

sem hafa áhrif á hana innan skipulagsheilda. Rannsóknirnar hafa leitt í ljós að 

einstaklingar líta ekki á launin sem eina tilgang vinnunnar heldur spilar vinnuumhverfið, 

stjórnun, samstarfsfélagar og aðrir félagslegir þættir þar stóran þátt (Ásta Bjarnadóttir, 

1994).  Fræðimenn hafa bent á takmarkað notagildi slíkra upplýsinga, sérstaklega ef 

finna á leiðir til að hafa áhrif á ákveðna hegðun starfsmanna. Þetta hefur leitt til þess að 

í mörgum könnunum er spurt bæði um almenna starfsánægju sem og sértæka þætti. 

Þeir þættir sem mest eru rannsakaðir eru laun, samskipti við samstarfsmenn og 

yfirmenn, eðli starfsins og áhrif skipulagsheildarinnar (Ómar H. Kristmundsson, 1999).  

 

2.1.2 Skilgreining starfsánægju 

Fræðimenn hafa átt erfitt með að komast að einni niðurstöðu þegar kemur að skilgreina 

starfsánægju. Flestar skilgreiningar fræðimanna á starfsánægju hafa það sameiginlegt 

að líta á starfsánægju sem persónulega, jákvæða upplifun einstaklings af vinnu. 

Starfsánægja snýst um hvernig starfsmaður metur starf sitt út frá reynslu sinni, 

væntingum og upplifun af starfinu (Cranny, Smith og Stone, 1992; Locke, 1976).  

Skilgreiningum eða kenningum um starfsánægju má skipta niður í fjóra megin flokka 

eða stefnur. Fyrsta stefnan, sem Frederick W. Taylor kynnti snemma á öðrum áratug 

tuttugustu aldar, var á þá leið að til að bæta starfsánægju og auka frammistöðu 
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starfsmanna þyrfti einungis að bæta efnislegan aðbúnað og huga að vinnuumhverfi 

starfsfólksins. Laun yrðu greidd í samræmi við afköst (Taylor, 1911; Locke, 1976).  

Ný sýn á skilgreiningu starfsánægju kom á öðru skeiði kenninga sem hófst með 

rannsókn Mayo og félaga í Hawthorne verksmiðjunum í Bandaríkjunum á þriðja 

áratugnum. Þar var áherslan á félagslega þætti s.s. andrúmsloft á vinnustaðnum, 

samskipti meðal samstarfsmanna og vinsamleg samskipti yfir – og undirmanna (Lawler, 

1983).  

Þriðja stefnan er sú sem mest hefur haft áhrif á stjórnunarfræði á undanförnum 

áratugum. Kenningarnar beina sjónum sínum að innihaldi og eiginleikum starfsins sjálfs 

og mest er lagt upp úr þáttum eins og tækifæri starfsmanna til að nýta og þroska eigin 

getu, hæfileika og möguleika sína til að vinna sjálfstætt, finna til ábyrgðar í starfi, vinna 

að fjölbreyttum verkefnum frá upphafi til enda og fá endurgjöf (Arvey o.fl., 1991; 

Muchinsky, 1983; Locke, 1976). 

Hackman og Oldham (1980) settu fram kenningar um innri eiginleika vinnunnar á 

níunda áratugnum sem hafði mikil áhrif á stjórnunarfræðin. Þeir hvöttu fyrirtækin til að 

endurhanna störfin til að gera þau ánægjulegri fyrir starfsmenn og héldu því fram að 

meiri fjölbreytni, betri nýting á hæfileikum og aukið sjálfstæði starfsmanna ásamt meiri 

endurgjöf frá verkefnunum sjálfum myndu auka bæði starfsánægju og framleiðni. 

Kenning þeirra gerði einnig ráð fyrir að hver einstaklingur þyrfti að fá að þroska 

hæfileika sína á sinn hátt og það réði því hvort breytingar á störfunum hefðu áhrif. 

En það eru fleiri þætti sem koma að skilgreiningu á starfsánægju heldur en bara 

starfið sjálft. Ytri eiginleikar starfsins er mjög mikilvægur. Undir þá falla t.d. samskipti við 

annað fólk.  Félagsleg tengsl á vinnustað eru oft uppistaðan í samskiptum einstaklinga 

og flest vinnandi fólk leggur mikla áherslu á það að samstarfsmenn og yfirmenn séu 

þægilegir í umgengni. Rannsóknir hafa sýnt að stjórnendur sem sýna starfsmönnum 

sínum umhyggju uppskera ánægðari starfsmenn (Yukl og Van Fleet, 1992). Aðrir þættir 

sem teljast til ytri þátta eru t.d. laun, virðingarstaða starfsins og möguleikar til þróunar í 

starfi og launahækkunar (Gerhart, 1987; Quinn o.fl., 1974; Locke, 1976).  

Fjórða skýringin á starfsánægju er sú sem hefur verið mest áberandi á síðustu árum. 

Hún beinist að starfsmanninum sjálfum og skoðar hversu mikið starfsánægja byggist á 

eiginleikum starfsmannsins og eru þá eiginleikar starfsins settir í annað sætið (Ásta 
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Bjarnadóttir, 2000). Tveggja þátta kenning Herzbergs o.fl. (1959) fellur undir þessa 

stefnu. Kenningin er byggð á þarfakenningu Maslows þar sem hvataþættir, byggðir á 

þörfum einstaklinga, stýrðu viðhorfum þeirra og leiddu til starfsánægju. Nánar verður 

fjallað um hana í næsta kafla. 

 

2.1.3 Áhrifaþættir starfsánægju 

Ýmsar kenningar eru til um tengslin á milli starfsánægju og annarra þátta lífsins. Margar 

rannsóknir nota þessar kenningar til að styðja við tilgátur um persónuþætti sem 

áhrifaþætti á starfsánægju (Judge og Watanabe, 1993; Arvey o.fl., 1991; Muchinsky, 

1983). Fræðimenn hafa þó ekki alltaf verið sammála um þátt persónubundna þátta. 

Locke (1976) taldi persónuþætti hafa lítil sem engin áhrif á starfsánægju en Hackman og 

Oldham (1980) töldu að tillit þyrfti að taka til bæði persónubundna sem og starfstengdra 

þátta þegar starfsánægja væri rannsökuð.  

Furnham (2006) taldi að skipta mætti áhrifaþáttum starfsánægju í þrjá flokka; 

persónuþætti, starfseinkennaþætti og starfsumhverfisþætti. Samkvæmt rannsókn Shultz 

og Shultz frá árinu 1998 má skipta persónuþáttum í níu undirþætti (Furnham, 2006). 

Fyrst má nefna aldur. Starfánægja eykst með aldrinum, mögulega vegna þess að 

sjálfstraust eykst með auknum aldri sem og ábyrgð ásamt samkeppnishæfni og 

sjálfshvatningu. Í öðru lagi tala þeir um kyn. Niðurstöður rannsókna eru ekki allar 

sammála um þennan flokk en þær benda þó flestar í þá átt að karlmenn upplifi meiri 

starfsánægju en konur. Mögulega má rekja ástæður til þess að karlmenn eru oft með 

hærri laun en konur og hafa frekari tækifæri til starfsframa. Í þriðja lagi er það 

kynþáttur. Hvítir menn virðast upplifa meiri starfsánægju en svartir. Ástæður þess eru 

líklega þær að svartir stunda oft frekar láglaunastörf og eiga minni möguleika á 

starfsframa. Fjórði þátturinn er menntunin. Menntunarþátturinn hefur fengið neikvæða 

fylgni við starfsánægju sem hugsanlega má rekja til þess að starf menntafólksins hefur 

ekki staðið undir væntingum þess. Í fimmta lagi er það þáttur starfsreynslunnar. Ungir 

starfsmenn virðast vera ánægðastir með þau tækifæri, hvatningu og áskoranir sem 

felast í störfum þeirra. Það virðist draga úr þessum atriðum um tíma en mikilvægi þeirra 

eykst svo aftur um miðjan aldur. Rannsóknir Rhodes frá 1983, Zeits frá 1990 og Duffy 

o.fl. frá 1998 ýta stoðum undir þetta. Algengast er að starfsánægja sé mikil meðal 
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yngstu starfsmannanna, minnki síðan um miðbik ævinnar en aukist síðan aftur á seinni 

hlutanum. Þessi U – laga kúrfa kemur fram í flestum rannsóknum þótt mismunandi sé 

við hvaða aldur nákvæmlega þessar breytingar verða á starfsánægju (Ólafur H. 

Kristmundsson, 1999). Sjötti þátturinn er nýting hæfileika. Starfsmenn sem geta nýtt 

hæfileika sína og getu í starfinu eru ánægðari en þeir sem ekki fá það tækifæri. Í sjöunda 

lagi nefna þeir þátt samsvörunar í starfi. Því betur sem kunnátta og færni starfsmanna 

svarar þeim kröfum sem eru gerðar því ánægðari verða þeir í starfi.  Næst síðasti 

þátturinn eða sá áttundi er stéttarstaða. Þeir starfsmenn sem eru staðsettir hærra í 

skipulagsheildinni en aðrir virðast upplifa meiri starfsánægju. Níundi og jafnframt síðasti 

þátturinn er þáttur persónuleikans. Þeir starfsmenn sem búa yfir sjálfstjórn og eru 

einbeittir eru ánægðari í starfi en þeir sem hafa litla stjórn á tilfinningum sínum. 

Stjórnendur verða að vera meðvitaðir um mikilvægi mannlegra þarfa sem hefur áhrif 

á hegðun og viðhorf starfsmanna og hvaða þættir það eru sem hvetja starfsmanninn 

áfram og veita honum ánægju (Tietjen og Myers, 1998). Tveggja þátta kenning 

Herzbergs er ein þekktasta starfshvatakenningin. Herzberg, Mausner og Snyderman 

framkvæmdu rannsókn á 203 endurskoðendum og verkfræðingum frá Pittsburg í 

Bandaríkjunum. Þeir byggðu kenningu sína á þarfakenningu Maslows og skoðuðu hvaða 

hvatningarþættir, byggðir á þörfum einstaklinga, stýrðu athöfnum þeirra og viðhorfum 

og leiddu til starfsánægju eða starfsóánægju (Herzberg o.fl., 1959).  Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að aðeins fáir þættir leiddu til starfsánægju 

endurskoðendanna og verkfræðinganna og þessir þættir allir tengdust framkvæmd 

starfsins sjálfs en ekki starfsumhverfinu. Jákvæð upplifun og viðhorf starfsmanna 

tengdust því að ná árangri í starfi og fá endurgjöf fyrir vel unnin verk.  

Herzberg o.fl. (1959) skiptu áhrifaþáttunum í tvennt í kenningu sinni, í 

hvatningarþætti (e. motivation factors) og viðhaldsþætti (e. hygiene factors) (sjá mynd 

2.1). Hvatningarþættir í starfi eru viðurkenning, árangur og ábyrgð, möguleikar á 

persónulegum þroska og þróun í starfi ásamt starfinu sjálfu. Þessir þættir geta allir leitt 

til aukinnar starfsánægju. Viðhaldsþættirnir, sem eru laun, samskipti, gæði stjórnunar, 

stefna fyrirtækisins, vinnuaðstæður sem og aðstæður í einkalífi ásamt stöðu og 

starfsöryggi, veita ekki beina starfsánægju en með því að hlúa að þeim er hægt að koma 

í veg fyrir að starfsmenn upplifi sig óánægða í starfi. Hvatningarþættirnir teljast til innri 
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hvatningar, þ.e. þeir þættir sem hafa bein áhrif á ánægju starfsmannsins en 

viðhaldsþættirnir teljast til ytri hvatningar sem hafa ekki bein áhrif á starfið sjálft og 

þ.a.l. ekki bein áhrif á starfsánægju (Tietjen og Myers, 1998).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Mynd 2.1 Tveggja þátta kenning Herzbergs o.fl. 

 

Kenning Herzbergs sýndi fram á að þeir þættir sem starfið sjálft býður upp á eru 

mikilvægir og með kenningunni þróaðist hugtakið starfsauðgun. Í hugtakinu 

starfsauðgun felst það að leitast er við að hanna störf á þann hátt að þau auki möguleika 

starfsmanna á að ná persónulegum árangri, viðurkenningu fyrir störf sín og auka þroska 

og sjálfvirðingu þeirra. Starfsmenn fá aukna ábyrgð og sjálfræði í verkefnum og starfi 

sínu ásamt því að hljóta endurgjöf reglulega fyrir frammistöðu sína (Furnham, 2006).  

Hackman og Oldham (1980) töldu að störf sem hentuðu starfsmönnum væru 

forsenda fyrir starfsánægju. Þeir sögðu að starf sem hæfði vel starfsmanni myndi líklega 

veita honum starfsánægju og hann upplifa innri hvatningu, þ.e. tilfinningar 

starfsmannsins tengjast frammistöðu hans í starfi. Þeir sögðu að innri hvatning yrði til 

við ákveðnar sálfræðilegar aðstæður. Til þess að þessar aðstæður skapist þarf 

eftirfarandi að vera fyrir hendi: starfsmaðurinn þarf að vera upplýstur um afrakstur 

vinnu sinnar og hann þarf að hafa vitneskju um það hvort hann hafi sinnt starfi sínu vel 
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eða illa. Hann verður að upplifa að hann beri ábyrgð í starfi sínu og það hafi eitthvert 

gildi. Starfsmaðurinn þarf að finna að starfið hafi einhverja þýðingu og gildi fyrir aðra.  

Hackman og Oldham (1980) komust að þeirri niðurstöðu í kenningu sinni að hvatning 

í starfi ylti meira á hvernig starfið var uppsett, ásamt stjórnun þess frekar en 

persónulegum einkennum starfsmanna. Þeir sögðu að hanna yrði störfin þannig að þau 

ýttu undir innri hvatningu og sköpuðu þær sálfræðilegu aðstæður sem þyrftu að vera til 

staðar til þess að kalla fram jákvæðar tilfinningar hjá starfsmönnum.  

Hackman og Oldham (1980) settu fram líkan sem sýnir hvernig einstaka þættir geta 

haft áhrif á innri hvatningu starfsmanna og skapa þær sálfræðilegu aðstæður sem þarf 

til að skapa starfsánægju (sjá mynd 2.2) (Hackman og Oldham, 1980). Að mati þeirra er 

mikilvægt að hvert starf innihaldi alla þá fimm starfseinkennaþætti sem líkanið sýnir. Ef 

skortur er á einhverjum þætti leiðir það líklega til að starfsmaður upplifir sálrænan 

skort. Þeir benda á að líkanið sé í nokkuð flókinni mynd sökum þess að væntingar og 

þarfir fólks eru ólíkar þegar kemur að starfi þeirra. Sumir velja krefjandi og ábyrgðarfull 

störf á meðan aðrir kjósa það ekki.  Sálfræðilegar þarfir fólks ráða svo um hvort fólk nýti 

alla þá hvatningarþætti sem starfið býður upp á. 

 

 

         

 

         

 

                                                

                                      

    

                                                                 

  

 

                                   Mynd 2.2 Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham. 
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Þeir þættir sem hafa áhrif á að starfsmaður upplifi starf sitt sem merkingarbært eru 

samkvæmt líkani Hackman og Oldham (1980) hæfnissvið; að hve miklu leyti störf reyna 

á fjölbreytta hæfileika starfsmannsins og þekkingu, starfssamsömun; að hver miklu leyti 

starfsmaður hefur yfirsýn á heildarmynd starfs síns og að hann upplifi framlag sitt sem 

einn þátt af mörgum þáttum verkferils og að lokum mikilvægi starfs; að hve miklu leyti 

starf hefur áhrif á annað fólk, bæði innan og utan vinnustaðarins.  

Það starfseinkenni sem hefur áhrif á ábyrgð starfsmanna er sjálfræði; að hve miklu 

leyti starfið veitir starfsmanni frelsi og sjálfstæði til að taka eigin ákvarðanir um það 

hvernig verk eru framkvæmd. Vitneskja um frammistöðu verður vegna þess að einn af 

starfseinkennaþáttunum er endurgjöf; að hve miklu leyti starfsmaður fær upplýsingar 

um árangur starfs síns og frammistöðu (Hackman og Oldham, 1980).  

Hackman og Oldham (1980) töldu svo að viðleitni til að bæta vinnuaðstæður hafi 

einungis skammtímaáhrif á framleiðni og starfsánægju. Að þeirra mati er fólk fljótt að 

aðlagast slíkum endurbótum og fer að líta á þær sem sjálfsögð réttindi sín. Skoðanir 

Hackman og Oldham samræmast skoðunum Herzbergs (1959) um viðhaldsþættina þar 

sem þeir hafi ekki bein áhrif á starfsánægju en að ef vel er hlúð að þessum þáttum þá 

geta þeir komið í veg fyrir starfsóánægju.  

Leiter og Maslach (1997) þróuðu spurningalista til að leggja mat á starfsumhverfi (e. 

Organizational Check-up Survey). Í spurningalistanum eru sex almennir þættir í 

starfsumhverfinu tengdir fimm þáttum í stjórnun og eru þessir þættir svo tengdir 

hugtökunum kulnun og vinnugleði. Þættirnir sex eru vinnuálag, sjálfræði í starfi, umbun, 

starfssamfélag, sanngirni og gildismat (sjá mynd 2.3) (Leiter og Maslach, 1997).  
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                 Mynd 2.3 Starfsumhverfisþættir Maslach og Leiter. 

 

Fyrsti þátturinn, vinnuálag, tekur til þess magns verkefna sem skal unnið á tilteknum 

tíma. Erfitt er að skilgreina hvað sé sanngjarnt vinnuálag en Hart og Staveland (1988) 

lýsa vinnuálagi sem sambandi milli tveggja þátta, þ.e. upplifun einstaklingsins á bilinu 

milli getu sinnar og þeim björgum sem hann hefur og á því sem honum finnst verkefnið 

krefjast. Viðráðanlegt vinnuálag gefur starfsmönnum tækifæri til að sinna verkefnum vel 

og þróa sig í starfi. Erfiðleikar verða þegar skila á meiru en tími gefur leyfi til (Maslach og 

Leiter, 1997). 

Sjálfræði í starfi  fjallar um tækifæri starfsmanna til að fá að taka þátt í ákvörðunum, 

eiga val, leysa vandamál og standa undir ábyrgð í starfi. Þegar starfsmenn fá nægilegt 

svigrúm til sjálfræðis takast þeir á við vandamál sem upp koma. Án nægilegs sjálfræðis 

geta starfsmenn lent í vandræðum með að finna jafnvægi milli hagsmuna sinna og 

vinnustaðarins, áhugi á verkefnum mögulega minnkar og hætta er á kulnun í starfi. 

Þriðji þátturinn, umbun, tekur til viðurkenninga eins og launa, jákvæðra viðbragða frá 

yfirmönnum, samstarfsmönnum eða annarra fyrir vinnuframlag, starfsöryggis og 

möguleikum á að vinna sig upp.  
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Starfssamfélag er fjórði þátturinn og vísar hann til félagslegs umhverfis 

vinnustaðarins. Þar sem starfssamfélagið einkennist af stuðningi, samvinnu og 

jákvæðum tilfinningum geta starfsmenn blómstrað. 

Sanngirni felst aðallega í trausti, einlægni og virðingu ásamt því að reglur 

vinnustaðarins séu sanngjarnar og eigi við alla starfsmenn. Þegar sanngirni er sýnd er 

framlag hvers og eins til velgengni vinnustaðarins vel metið og öllum sýnt í verki að þeir 

eru mikilvægir skipulagsheildinni. 

Sjötti og síðasti þátturinn er gildismat. Þessi þáttur snýst um atriði sem eru mikilvæg 

fyrir vinnustaðinn og starfsmennina, svo sem stefnu, markmið, samskipti, vinnubrögð og 

meðferð ágreiningsmála (Maslach og Leiter, 1997).  

Þau fimm atriði sem snúa að stjórnun í spurningalista Maslach og Leiter (1997) eru að 

starfsmenn kunni að meta verkstjórn næsta yfirmanns síns, hvernig hann hagar 

upplýsingagjöf og samskiptum við starfsmenn sína og hvaða tækifæri hann gefur þeim 

til þróunar og þjálfunar. Loks er spurt um samstöðu starfshópsins og afstöðu til 

breytinga ef einhverjar eru. 

Líkan þeirra Maslach og Leiter um starfsumhverfisþætti er tiltölulega nýtt og virðast 

raunprófanir stutt komnar. Maslach hefur þó stundað víðtækar rannsóknir á kulnun og 

er þríþáttalíkan hennar, sem er hluti af líkani Maslach og Leiter um 

starfsumhverfisþætti, margprófað og talið hafa mikinn áreiðanleika og réttmæti 

(Schaufeli 2004; Maslach og Schaufeli 1993; Farber 1991). Á Norðurlöndunum er ár 

hvert notað staðlað mælitæki og líkan til að mæla Evrópsku starfsánægjuvísitöluna (e. 

European Employee Index / EEI). Þar er lagt upp með það að hollusta og tryggð séu 

ávinningur af starfsánægju og það séu sjö þættir sem hafi áhrif á hana í 

skipulagsheildum (sjá mynd 2.4) (www.hrm.is).  

http://www.hrm.is/
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                                              Mynd 2.4 Sjö þættir sem hafa áhrif á starfsánægju. 

 

Árið 2004 var gerð rannsókn á starfsánægju meðal 346 starfsmanna í 12 fyrirtækjum hér 

á landi þar sem stuðst var við mælitæki evrópsku starfsánægjuvísitölunnar. Á mynd 2.5 

má sjá að starfið sjálft og starfsskilyrði er það sem hefur mestu áhrif á starfsánægju. 

Áhugavert er að samkvæmt þessari könnun hefur stjórnun engin áhrif sem er ólíkt 

hinum Norðurlöndunum (Arney Einarsdóttir, 2007). Hugsanlega litar þó möguleikinn 

Næsti yfirmaður stjórnunarþáttinn. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                            Mynd 2.5 Niðurstöður rannsóknar á starfsánægju á Íslandi.  
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Nr. Atriði
1. Að vinnan mín sé vel metin
2. Að finnast ég hafður/höfð með í ráðum
3. Að fá aðstoð við persónuleg vandamál
4. Að búa við atvinnuöryggi
5. Að fá góð laun
6. Að vinna að áhugaverðum verkefnum
7. Að hljóta stöðuhækkun
8. Tryggð við fyrirtækið
9. Að þróast í starfi
10. Tryggð við samstarfsmenn
11. Að búa við góðar vinnuaðstæður
12. Að samstarfsfólk sé þægilegt
13. Að álag sé hæfilega mikið
14. Að starfð njóti almennrar virðingar
15. Að vinnutími sé þægilegur
16. Að starfið sé gagnlegt fyrir samfélagið
17. Að hafa möguleika til þess að sýna frumkvæði
18. Að hafa tækifæri til þess að hitta fólk
19. Að starfið sé ábyrgðarmikið
20. Að starfið samsvari eigin hæfileikum
21. Að eiga frí um helgar
22. Að hafa áhrif á ákvarðanatöku.

Margskonar ávinningur hlýst af því að leggja fyrir starfsánægjukannanir líkt og 

mælitæki Evrópsku starfsánægjuvísitölunnar gerir. Slíkar kannanir geta gefið yfirsýn yfir 

viðhorf starfsfólks í fyrirtækinu, starfsánægjuvísitala fyrirtækisins er byggð upp, 

orsakasamhengi fengið frá áhrifavöldum starfsánægju og hvatningar til hollustu og 

tryggðar og forspá um hegðun starfsfólks í framtíðinni. Niðurstöður slíkra kannana gefa 

oft skýr skilaboð um forgangsröðum aðgerða og hægt er að mæla og fylgjast með 

viðhorfum í fyrirtækjum reglulega án flókins undirbúnings. Einnig má nýta 

niðurstöðurnar í ársskýrslum fyrirtækja sem gefur yfirsýn yfir óáþreifanlegu verðmætin í 

fyrirtækjunum (www.hrm.is).  

Arndís Vilhjálmsdóttir (2010) hannaði, í tengslum við rannsókn sína í meistaranámi í 

mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands, íslenska starfshvatningarlistann (sjá mynd 2.6). 

Ekkert staðlað íslenskt mælitæki er til sem metur starfstengda hvatningu og er það því 

æskilegt að staðla slíkt mælitæki ef rannsaka á hvatningu í íslenskum fyrirækjum. 

Markmiðið með stöðlun spurningalistans er að hægt verði að meta hvort þau atriði sem 

spurningar listans innihalda hafi áhrif á það hvort og hvernig starfsmaður leggur sig fram 

í starfi sínu. Listinn, sem er spurningalisti, inniheldur spurningar er miða að því að greina 

hvaða atriði hafa áhrif á frammistöðu starfsmanna. Í listanum er m.a. spurt um áhrif 

mögulegra hvatningaratriða eins og ábyrgð, tekjur, stöðu og álag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Mynd 2.6 Íslenski starfshvatningarlistinn 

http://www.hrm.is/
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Spurningalistinn hefur ekki skýra kenningarlega skírskotun og er fyrst og fremst 

byggður á mælifræðilegum grunni og fyrirliggjandi rannsóknum. Á grundvelli þeirra 

upplýsinga sem spurningalistinn gefur ætti að vera hægt að sérsníða umbunarkerfi fyrir 

einstaka starfsmenn eða fyrirtækið í heild. Með því er hægt að hámarka hvatningu 

starfsmanna með það að markmiði að auka framleiðni þeirra og þar með fyrirtækisins 

sem þeir starfa hjá og um leið komið til móts við hagsmuni starfsmannanna sjálfra 

(Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010).  

Niðurstöður rannsóknar Arndísar (2010) leiddu í ljós að hægt er að nota niðurstöður 

íslenska starfshvatningarlistans á hagnýtan hátt. Þrátt fyrir að í rannsókninni hafi úrtak 

verið lítið, sýna niðurstöður mun milli kynja, aldurshópa, starfsaldurshópa og menntunar 

í starfshvatningu. Það er því ljóst að íslenski starfshvatningarlistinn er mælitæki sem 

hægt er að nota til að lýsa hópi starfsmanna án þess að ætlunin sé að spá fyrir um 

eiginleika þýðis (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). 

 

2.2 Starfsmannavelta  
Þegar starfsmaður tekur þá ákvörðun að láta af störfum á vinnustað á sú ákvörðun sér 

yfirleitt vissan aðdraganda. Sá aðdragandi kann að hafa staðið yfir í þó nokkurn tíma 

áður en til uppsagnarinnar kom. Ástæður uppsagna kunna að vera afleiðingar þess að 

grundvallarþarfir starfsmanna eru ekki uppfylltar, er þá átt við þörfina fyrir traust, 

starfsþróun, virðingu og að finnast maður vera hæfur (Ingrid Kuhlman, 2005). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á ástæðum þess að starfsmenn láta 

sjálfviljugir af störfum. Ein sú viðamesta í þeim efnum er rannsókn framkvæmdastjórans 

Leigh Branham (2005) þar sem hann nefnir sjö mikilvægar ástæður þess að fólk segir 

upp (sjá mynd 2.7). Ástæðurnar snúa flestar að einstaklingum sjálfum eða þáttum í 

vinnuumhverfi hans sem hafa áhrif á þá ákvörðun hans að láta af störfum. Þær eru: brot 

á sálfræðilega samningnum, misræmi milli starfskrafna og hæfni, skortur á endurgjöf og 

leiðsögn, skortur á starfsþróunarmöguleikum, skortur á virðingu og viðurkenningu, 

streita vegna vinnuálags og skortur á trú á yfirmenn. Branham skoðaði 20.000 

starfslokaviðtöl í rannsókn sinni. Hann komst að því að ein aðalástæðan fyrir því að 

starfsmenn sögðu upp var framkoma og viðmót yfirmanna.  
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1. Starfið stenst ekki væntingar starfsmanns: brot á ,,sálfræðilega samningnum.“ 
 
2. Starfsmaður er ekki í réttu starfi: stjórnendur þjálfa starfsfólk í vinnu sem hentar því ekki. 
 
3. Of lítil endurgjöf  og þjálfun frá stjórnendum.  
 
4. Of fá tækifæri til starfsframa innan skipulagsheildar. 
 
5. Starfsmenn ekki metnir að verðleikum og upplifa sig eins og þeir séu teknir sem sjálfsagðir.  
 
6. Streita og vinnuálag. Erfitt að samræma vinnu og einkalíf (fjölskyldu). Leiðir oft af sér kulnun í 
    starfi. 
 
7. Starfsmenn bera ekki nægilegt traust til stjórnenda sinna (gerist oft þegar stjórnendur hækka í 
    launum en starfsmenn ekki) 
 

  

                                                                 Mynd 2.7 Sjö ástæður uppsagnar. 

 

Fyrstu ástæðuna má rekja til brota á hinum svokallaða sálfræðilega samningi.  

Hugtakið sálfræðilegi samningurinn (e. psychological contract) var fyrst mótað af Argyris 

(1960) og vísar til óskilgreinds sambands á milli vinnuveitanda og starfsmanns þegar 

kemur að skyldum, gildi, væntingum og því hlutverki sem tengist vinnunni sem ekki er 

tekið til í hinum formlega ráðningarsamningi. Margir launþegar leggja þó á sig að 

aðlagast því starfsumhverfi sem fyrir hendi er en aðrir segja upp og fara. Þennan þátt 

geta fyrirtæki ekki haft bein áhrif á enda er hér um að ræða huglægan þátt einstaklinga. 

Branham (2005) segir að ef starfsmaður fær villandi upplýsingar um fyrirtækið eða 

starfið sjálft í ráðningarferlinu leiðir það að öllum líkindum af sér að hvorki 

vinnustaðurinn né starfið standi undir væntingum. Það eykur líkurnar á farsælu 

samstarfi ef starfsmaður gerir sér grein fyrir væntingum sínum í upphafi 

starfssambandsins.  

Til þess að fyrirtæki nái árangri er mikilvægt fyrir þau að endurskipuleggja öll störf til 

þess að ná því besta út úr starfsmönnum (Gylfi Dalman, 2000). Eins og fram hefur komið 

komust Hackman og Oldham (1980) að þeirri niðurstöðu í kenningu sinni, um 

starfseinkennaþætti sem forsendu starfsánægju, að hvatning í starfi ylti meira á því 

hvernig starfið væri uppsett, ásamt stjórnun þess frekar en persónulegum einkennum 
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starfsmanna. Hackman og Oldham (1980) sögðu að hanna yrði störfin þannig að þau 

ýttu undir innri hvatningu og sköpuðu þær sálfræðilegu aðstæður sem þyrftu að vera til 

staðar til þess að kalla fram jákvæðar tilfinningar hjá starfsmönnum. 

Ástæða tvö lítur að þeim þætti að starfið og einstaklingurinn passa ekki saman sem 

verður til þess að fólk lætur af störfum á endanum. Branham (2005) nefnir það í 

rannsókn sinni að 80% þeirra sem láta af störfum finna sig ekki í starfi og telja hæfileika 

sína ekki fullnýtta. Þegar kemur að starfsmannavali er mikilvægt að ráða rétt fólk í réttu 

störfin. Það er undirstaða velgengi fyrirtækja, aukinnar starfsánægju, tryggir minni 

fjarvistir og stuðlar að lágmörkun starfsmannaveltu.  

Einlæg og nákvæm endurgjöf á frammistöðu starfsmanns hefur jákvæð áhrif, eykur 

starfsánægju og er líkleg til að draga úr starfsmannaveltu. Leiðsögn á frammistöðu er 

einnig nauðsynleg öllum starfsmönnum þar sem hún hjálpar þeim að átta sig á tilgangi 

og innihaldi starfsins. Sé skortur á þessum tveimur þáttum, leiðsögn og endurgjöf er 

líklegt að fólk nái ekki að fóta sig í starfi og hætti. Branham (2005) segir einnig frá því að 

endurgjöf og leiðsögn gagnist yfirmönnum vel þar sem þeir geta komið á framfæri við 

starfsmenn hvers þeir ætlast til af þeim í vinnunni og að starfsmenn viti hvernig 

yfirmaðurinn metur frammistöðu þeirra og árangur. 

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar á starfsumhverfi fólks. Þjóðfélagið 

og atvinnulífið einkennist nú af meiri óvissu um framtíðina og sífellt örari breytingum. 

Æviráðningar tíðkast ekki lengur og fólk skiptir oftar um starfsvettvang heldur en áður 

fyrr. Það er nauðsynlegt fyrir fyrirtækið að átta sig á mikilvægi þess að starfsmenn hafi 

þörf fyrir að þróast í starfi. Branham (2005) telur tækifæri til símenntunar nauðsynleg 

vegna þeirra stöðugu samfélagslegu breytinga sem leiða til þess að starfsmenn þurfa 

sífellt að bæta við þekkingu sína til að vera samkeppnishæfir á vinnumarkaði. 

Branham (2005) segir að skortur á viðurkenningu og virðingu og vanmat á 

frammistöðu og verðleikum starfsfólks geti leitt til þess að starfsmaður hættir. Góð laun 

og viðurkenning í starfi geta styrkt virði fyrirtækisins og haft jákvæð áhrif á hegðun 

starfsmanna og jafnframt menninguna. Viðurkenning kemur þó ekki í stað launa en 

saman geta þessir þættir styrkt hvorn annan.  Branham bendir einnig á gildi þess að 

hrósa. Hrósið verður þó að vera eðlilegt og viðeigandi við það sem hrósa á fyrir annars 

geti það misst marks.  
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Það eru margir þættir á vinnustað sem geta valdið streitu hjá starfsmönnum 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að jafnvægi á milli vinnu og einkalífs í samhengi við 

starfsframa er næst mesti streituvaldur í vinnu (Branham, 2005). Þannig þurfa 

starfsmenn í auknum mæli að fórna tíma með fjölskyldunni fyrir vinnuna. Samkvæmt 

rannsókn Branhams (2005) segja um 40 % starfsmanna að starf þeirra sé mjög eða 

allmjög streituvaldandi. Um 79% vinnuveitenda telja að þeir sýni starfsmönnum sínum 

næga umhyggju en einungis 44% starfsmanna eru sammála þeirri fullyrðingu. 

Sjöunda og síðasta ástæða Branhams snýr að samskiptum og trausti. Nauðsynlegt er 

að á vinnustað ríki traust og heilindi milli yfir- og undirmanna. Ef slíkt er til staðar eykst 

hollusta starfsmanna bæði við fyrirtækið og yfirstjórn þess. Á hinn bóginn geta slæm 

samskipti og skortur á trausti leitt til uppsagna. Hæfustu yfirmennirnir eru þeir sem 

kveikja áhuga hjá starfsmönnum og viðhalda honum. Þeir laða fram það besta í fólki, eru 

virkir og hvetjandi sem treysta starfsfólki sínu og gefa þeim ákveðin völd og veita 

nægilegan stuðning (Branham, 2005). 

Þrátt fyrir að listi Branhams sé ítarlegur er hann þó ekki tæmandi talning á þeim 

þáttum sem hafa áhrif á starfsmannaveltu fyrirtækja. Fjölmargar aðrar rannsóknir lúta 

að þessu efni og má þar nefna árlega úttekt fyrirtækisins CIPD í Bretlandi á ýmsum 

þáttum sem tengjast ráðningu og uppsögnum starfsmanna hjá fyrirtækjum þar í landi. 

Árið 2008 tóku 755 fyrirtæki þátt þar sem m.a. var leitað svara við ástæðu þess að 

starfsmenn létu af störfum hjá fyrirtækjunum. Lang stærsti hluti starfsmanna sögðu 

ástæðu uppsagnarinnar vera starfstilboð utan skipulagsheildarinnar og breytingu á 

starfsferli, því næst komu lítil tækifæri til starfsþróunar, offramboð á starfsafli og loks 

laun. (Chartered Institude of Personnel and Development, 2009). Þetta er í samræmi við 

rannsókn Branhams að laununum undanskildum.  

Anna Guðmundsdóttir (2007) rannsakaði mælingar á starfsmannaveltu, framkvæmd 

starfslokaviðtala og helstu ástæður uppsagna að mati stjórnenda hjá 100 stærstu 

fyrirtækjum á Íslandi. Rannsóknin var liður í lokaverkefni hennar í mannauðsstjórnun við 

Háskóla Íslands. Anna rannsakaði einnig hversu mikið stjórnendur héldu að sálfræðilegi 

samningurinn hefði haft áhrif á ákvörðun starfsmanna að hætta í starfi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að hjá aðeins 56% fyrirtækjanna var starfsmannaveltan 

mæld en hún mældist frá 2% upp í 70% en meðal starfsmannavelta var 16,9%. Fyrirtæki 
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á verslunarsviði voru með marktækt hærri starfsmannaveltu en önnur svið en fast á 

hæla þess komu fjármálasvið, heilbrigðissvið og sjávarútvegssvið. Niðurstöður leiddu 

einnig í ljós að 54% stjórnenda þekktu ekki sálfræðilega samninginn og 74% þeirra sem 

sögðust þekkja samninginn töldu hann hafa áhrif á ákvörðun starfsmanna að hætta í 

starfi. 75% stjórnendanna töldu laun vera helstu ástæðu uppsagnar og 51% töldu 

ástæðuna vera þá að starfsfólk hafi fengið betra starf hjá öðru fyrirtæki.  

Ýmsar leiðir eru færar fyrirtækjum til að komast að því hvaða þættir hafa áhrif á 

uppsögn starfsmanna. Starfslokaviðtöl er yfirmönnum fyrirtækja mikilvæg heimild.  

Kostir þessarar aðferðar eru þeir að hún er sveigjanleg og gefur kost á að rannsaka 

frekar ástæður uppsagna og geta með því komið í veg fyrir að sagan endurtaki sig.  En 

oft á tíðum er litið á starfslokaviðtöl sem óþörf og ekki nægilega vel að þeim staðið 

(Branham, 2005). Velta má vöngum yfir því hvort starfslokaviðtöl gefi rétta mynd af 

ástæðum sjálfvalinna uppsagna. Þau eru jafnan tekin af yfirmönnum og aðstæður e.t.v. 

ekki ákjósanlegar starfsmanni sem er nýbúinn að taka afdrifaríka ákvörðun um uppsögn. 

Starfsmaður á jafnvel erfitt með að ræða líðan sína og ástæður fyrir því að hann hætti í 

starfi, yfirmaður gæti jafnvel verið rót vandans í sumum tilvikum og starfsmaður dregið 

upplýsingar þar af leiðandi í land. Mikilvægt er að sá sem tekur viðtalið sé 

utanaðkomandi til að auka líkur á heiðarlegum svörum frá fráfarandi starfsmanni. 

Starfsmannavelta getur verið fyrirtækinu dýrkeypt og kostnaðurinn við hana getur 

verið bæði sýnilegur og ósýnilegur. Sá sýnilegi birtist í öflun nýrra umsækjanda, launum 

og nýliðaþjálfun svo dæmi séu nefnd. Ósýnilegur kostnaður getur falið í sér lækkun á 

framleiðni meðan á nýliðaþjálfun stendur, aukið stjórnunarálag og lækkun á framleiðni 

gamla starfsmannsins rétt áður hann hættir (Ásta Bjarnadóttir, 2007).  

  

2.3 Hlutverk mannauðsstjórnunar 
Í ljósi þess sem hér á undan hefur verið rætt um ástæður starfsmannaveltu og 

áhrifaþætti starfsánægju er nauðsynlegt að skoða þátt mannauðsstjórnunar. Storey 

(2001) skilgreindi mannauðsstjórnun sem sértæka nálgun á stjórn starfsmanna innan 

skipulagsheilda sem hefði það að markmiði að hjálpa skipulagsheildunum að öðlast 

samkeppnisforskot. Grundvallaratriðið er að vanda val starfsmanna og sinna starfsþróun 

þeirra. 
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Nauðsynlegt er að hafa stefnumiðað ráðningarferli þar sem starfsmenn eru ráðnir á 

faglegum grundvelli. Með því að nota aðferðir mannauðsstjórnunar aukast líkurnar á að 

hæfasti og besti einstaklingurinn sé ráðinn hverju sinni. Watson (1995) sagði 

ráðningarferlið vera í raun höfnunarferli þar sem ferlið snýst um að hafna öllum 

umsækjendum nema einum.  

Milkovich og Boudreau (1997) og Armstrong (2003) skiptu ráðningarferlinu í þrjú stig. 

Á fyrsta stiginu eru þær kröfur sem gerðar eru til starfsins skilgreindar; unnin 

starfsgreining, sem er kerfisbundin leið til upplýsingaöflunar um störf og mat á eðli 

þeirra. Því næst er undirbúin starfslýsing sem byggir á greiningunni. Í starfslýsingu 

kemur fram starfsheiti, skyldur og helstu verkefni sem fylgja starfinu ásamt stöðu innan 

skipulagsheildarinnar. Greina þarf þær kröfur sem gera þarf til umsækjendanna ásamt 

reynslu sem farið er fram á. Einnig þarf að greina þær hæfnis- og menntunarkröfur sem 

gerðar eru og auðvelda við flokkun umsækjenda. Næsta stig snýst um öflun 

umsækjenda og hvaða leið er talin heppilegust til þess að fá sem flesta umsækjendur. 

Hvar og hvernig skuli auglýsa starfið og hvort notast eigi við ráðningarstofu eða 

sérstakan ráðgjafa. Á síðasta stiginu fer fram úrvinnsla umsókna, ákvörðun um hvaða 

ráðningaraðferð eigi við að styðjast og að lokum valið sjálft og ráðningin. Mjög 

mikilvægt er að gæta að áreiðanleika og réttmæti ráðninga í ráðningaferlinu. 

Áreiðanleiki segir til um hversu vel aðferðir við val á fólki spái endurtekið fyrir um 

frammistöðu í starfi. Réttmæti aftur á móti segir til um að hve miklu leiti spá um fyrri 

frammistöðu í starfi er hægt að styðjast við með sönnunargögnum (Cook, 2004).  

Ráðning hæfra einstaklinga í störf er ekki nóg, eitt og sér, til þess að starfsmenn séu 

að jafnaði ánægðir í starfi. Eins og fram kom í rannsókn Branhams (2005) á helstu 

ástæðum uppsagnar þá er ein aðalástæðan fyrir því að starfsmenn segi upp framkoma 

og viðmót yfirmanna. Móttaka nýliða er gríðarlega mikilvægur þáttur í hlutverki þeirra 

sem vinna að mannauðsmálum í skipulagsheildum. Eftir ráðningu nýrra starfsmanna 

tekur við nýliðaþjálfun. Rannsóknir hafa sýnt að nýráðnir starfsmenn sem hljóta 

markvissa þjálfun finna fyrir minni kvíða fyrstu dagana í starfi en þeir sem ekki hljóta 

þjálfun (Blanchard og Thacker, 2007).  Yfirmenn fá einungis eitt tækifæri til að koma vel 

fyrir við fyrstu kynni og því skiptir máli að fyrirtækið leggi sitt af mörkum til að þau kynni 

verði sem jákvæðust (Branham, 2005).  
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Eins og fram hefur komið fæst margvíslegur ávinningur með því að leggja fyrir 

starfsánægjukannanir í fyrirtækjum. Vaxandi áhugi meðal fyrirtækja á mælingum á 

starfsánægju hefur verið skýrð með þeim hætti að ánægja í starfi er mikilvæg forsenda 

þess að árangur náist hjá liðsheildinni. Stjórnendur geta með notkun kannanna séð 

hvort óánægja sé í starfi og fengið vísbendingar um hvort um stjórnun fyrirtækisins sé 

að ræða og hvort bæta þurfti stjórnunaraðferðir og samskipti yfir- og undirmanna 

(Ómar H. Kristmundsson, 1999).  

Algengustu leiðir til að mæla starfsánægju er að taka viðtöl við starfsmenn eða leggja 

fyrir staðlaðan spurningalista. Flestir velja spurningalista þar sem hægt er að ná til fólks 

án mikillar fyrirhafnar. Hægt er að setja mælikvarða í spurningalistana sem gerir 

fyrirtækjum kleift að greina svör á tölfræðilegan hátt (Spector, 1997.) Helsti munur á því 

að leggja fyrir spurningalista og að taka viðtöl er sá að hægt er að fá upplýsingar um 

fyrirtækið í heild en ekki bara um einstaka starfsmann (Ólafur H. Kristmundsson, 1999).  

Það er mikilvægt að þeir sem sinna mannauðsmálum í fyrirtækjum geri sér grein fyrir 

að hægt er að hafa mikil áhrif á hvort starfsmenn eru ánægðir eða ekki í vinnu sinni. 

Nauðsynleg stjórnun starfsánægju er mikilvægt verkefni til þess að komast hjá því að 

starfsmenn upplifi kulnun í starfi sem gæti leitt til uppsagnar. Mikill tilfinningaskaði 

getur hlotist af uppsögnum ásamt því að áþreifanlegur kostnaður myndast þegar margra 

ára þekking og reynsla fer út. Uppsagnir geta skapað ófyrirséð vandamál þegar fólk með 

verðmæta þekkingu hverfur á brott.  

Í sumum tilfellum er það óhjákvæmilegt að segja starfsmönnum upp. Þá er mikilvægt 

að tryggja að verðmæt og nauðsynleg þekking tapist ekki sem og að passa verður að 

hlúa að því starfsfólki sem eftir situr svo álagið, sem oftar en ekki eykst, hafi ekki áhrif á 

vellíðan og heilsu þeirra. 

 

2.4 Starfsánægja íslenskra grunn – og leikskólakennara 
Árið 2007 vann Capacent Gallup vinnustaðagreiningu í grunn – og leikskólum 

Reykjavíkurborgar fyrir menntasvið borgarinnar. Markmiðið með greiningunni var að 

finna styrkleika og áskoranir í innra umhverfi skólanna (Reykjavíkurborg, 2007). 
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Niðurstöður leiddu í ljós að 83% svarenda sögðust á heildina litið vera ánægð í starfi 

sínu (Reykjavíkurborg, 2007).  Ef þeir sjö þættir, sem sagðir eru hafa áhrif á starfsánægju 

samkvæmt Evrópsku starfsánægjuvísitölunni, þ.e. ímynd, stjórnun fyrirtækis, næsti 

yfirmaður, samstarf, starf og starfsskilyrði, laun og kjör ásamt starfsþróun (www.hrm.is), 

eru lagðir til hliðsjónar má sjá að jákvæð svörun fæst á bilinu 50 – 90%. Þeir þættir sem 

þó skera sig úr eru launakjör en þar fékkst neikvæð svörun upp á u.þ.b. 80% og álag í 

vinnunni, þar fékkst neikvæð svörun á bilinu 50 – 90%  (Reykjavíkurborg, 2007).  Af 

þessum niðurstöðum má sjá að þó svo grunn- og leikskólakennarar hjá Reykjavíkurborg 

séu í heildina ánægðir í starfi sínu og allflestir undirþættir fái jákvæða svörun eru 

þættirnir launakjör og álag þó að fá neikvæða svörun.  

Í ágúst 2012 sendi Kennarasamband Íslands frá sér niðurstöður úr sameiginlegri 

könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara. Markmið 

rannsóknarinnar var að fá nánari mynd af ýmsum þáttum sem lúta að skólastarfi og 

starfi kennarans (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Í niðurstöðum kemur fram að 

ríflega 86% svarenda sögðu líðan sína í starfi almennt góða.  Sambærilegar niðurstöður 

er að finna í rannsókninni og finna má í niðurstöðum vinnustaðagreiningar 

Reykjavíkurborgar. 77% aðspurðra sögðu að álag hefði aukist mjög eða frekar mikið 

síðustu fimm ár. Ríflega 80% aðspurðra sögðu að þáttur launa hefði neikvæð áhrif á 

framþróun skóla þegar horft væri til framtíðar og töldu svarendur að laun væru einn 

þriggja þátta sem hefðu verstu áhrif á ímynd kennarastarfsins (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2012).  

Samkvæmt Branham (2005) geta góð laun og viðurkenning í starfi styrkt virði 

skipulagsheildarinnar og haft jákvæð áhrif á hegðun starfsmanna og jafnvel 

menninguna. Branham segir þó að viðurkenning komi ekki í stað launa en saman geti 

þessir þættir styrkt hvorn annan. Af því má leiða að þáttur launa vegi þungt þegar álag í 

starfi verður of mikið. Þó svo að viðurkenning og endurgjöf í starfi séu til staðar þegar 

álag verður of mikið þá eru launin ekki nógu verðugur þáttur til að halda áfram í starfi og 

starfsmaður hættir.  

Samkvæmt vinnustaðagreiningu Reykjavíkurborgar segjast einungis 31% aðspurðra 

grunnskólakennara það mjög líklegt eða líklegt að þeir muni skipta um vinnustað á 

næstu 12 mánuðum þrátt fyrir mikið álag og lág laun. Rétt er þó að benda til þess að 

http://www.hrm.is/
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annar vinnustaður í þessum skilningi getur verið annar grunnskóli (Reykjavíkurborg, 

2007). Anna Þóra Baldursdóttir (2002) rannsakaði samspil kennslu og kulnunar í 

kennarastarfi. Í rannsókn hennar kom fram að 64,8% svarenda höfðu í hyggju að skipta 

um starf sökum neikvæðra þátta í starfinu. Þegar spurt var út í ástæður gáfu 

þátttakendur upp launakjör, álag og virðingarleysi gagnvart starfinu í þjóðfélaginu. 

Líklegt þykir, miðað við niðurstöður þessara tveggja kannanna, að ákveðið hlutfall 

grunnskólakennara mun að jafnaði segja starfi sínu lausu og leita á önnur mið.  Á 

heimasíðu Hagstofunnar má finna tölur um brottfall starfsfólks við kennslu í 

grunnskólum eftir árum (www.hagstofa.is.a). Þar kemur í ljós að 14,9% brottfall 

starfsfólks varð úr grunnskólum á árunum 2010 – 2011. Ef litið er aftur til ársins 1999 þá 

hefur að jafnaði verið u.þ.b. 15% brottfall starfsfólks úr grunnskólum á ári hverju til 

ársins 2011 (www.hagstofa.is.a). Má ætla að þættirnir laun og kjör og álag spili þar inn í.  

Arna H. Jónsdóttir (2001) kannaði starfsánægju starfsfólks í leikskólum og samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar hennar fólst starfsánægjan fyrst og fremst í því að ná árangri 

með börnunum. Starfsfólkið fékk staðfestingu á frammistöðu sinni í starfi í formi 

endurgjafar frá börnunum eða þegar þau tóku framförum, þroskuðust og döfnuðu. 

Starfsfólk talaði aftur á móti um að nálægð yfirmanns skorti sem og samvinnu, 

heildarsýn, þátttöku þeirra sjálfra í vinnunni sem og upplýsingaflæði. Niðurstöður 

rannsóknarinnar falla undir kenningar Herzberg o.fl. (1959) um hvatningarþætti, þ.e. þá 

þætti í starfi sem vekja starfsánægju. 

Berglind Helgadóttir o.fl. (2000) könnuðu heilsufar, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks 

í leikskólum í Reykjavík, sem var samvinnuverkefni Leikskóla Reykjavíkur og 

Vinnueftirlitsins. Könnunin leiddi í ljós að svarendur voru almennt ánægðir með starf 

sitt. Meirihluti svarenda taldi þó að starfið væri bæði andlega og líkamlega erfitt og 

sögðust oft á tíðum vera úrvinda í lok dags. Á móti sögðu allflestir svarendur að á 

vinnustaðnum væri góður vinnuandi, að samskipti væru góð og starfsmenn væru hafðir 

með í ráðum þegar taka þurfti ákvarðanir sem og sveigjanleiki væri milli vinnu og 

einkalífs starfsmanna. Þessar niðurstöður styðja undir kenningar Herzbergs o.fl. (1959) 

um viðhaldsþætti starfa sem leiða ekki af sér beina starfsánægju en ef hlúð er að þeim 

geta þeir stuðlað að starfsánægju. Athygli vakti í niðurstöðunum að stór hluti 

viðmælanda voru ungir, ófaglærðir starfsmenn og helmingur starfsmanna hafði unnið á 

http://www.hagstofa.is/
http://www.hagstofa.is/
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leikskólum í fimm ár eða skemur (Berglind Helgadóttir o.fl., 2000).  Ýtir þetta stoðum 

undir að nokkur starfsmannavelta hafi verið í leikskólunum og erfitt hafi verið að manna 

stöður með faglærðum starfsmönnum. Má í þessu tilviki gefa sér að ástæðurnar fyrir því 

séu þættirnir launakjör og álag. Brottfall starfsfólks í leikskólum eftir árum var 

samkvæmt Hagstofunni 25,2% á árunum 2010 – 2011. Ef horft er á brottfall starfsfólks 

frá árinu 1999 má sjá að að 20 – 30% brottfall hefur verið á ári til ársins 2011 

(www.hagstofa.is b).  

Yfir heildina litið virðast starfsmenn grunn– og leikskóla landsins vera ánægðir í starfi. 

Starfsmenn búa yfir bæði hvatningar– og viðhaldsþáttum (Herzberg o.fl., 1959) í starfi 

sínu sem allir geta leitt til aukinnar starfsánægju. Þó eru þættir launa og álags í starfi 

undanskildir þessu þar sem þeir fá alla jafna neikvæða svörun í könnunum. Má ætla að 

starfsóánægja og kulnun í starfi sé mikið til afleiðing þessara þátta og leiði til brottfalls 

úr starfi. Mun sú þróun að öllum líkindum halda áfram að vera til staðar á meðan skorið 

er niður í skólum landsins og kjarasamningar bjóða ekki upp á hækkanir launa. 

 

  

http://www.hagstofa.is/
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3 Hjallastefnan 

Hjallastefnan ehf. er framsækið menntafyrirtæki í eigu áhugafólks um skólastarf 

(www.hjalli.is a). Stefnan felur m.a. í sér óvenjulegt jafnréttisstarf með kynjaskiptum 

nemendahópum, kennslu án hefðbundinna leik– og kennslutækja og án hefðbundinna 

kennslubóka. Þess í stað er notast við skapandi efnivið með óhefðbundinni útkomu 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2005).  

Hjallastefnan er stærsta menntafélag á Íslandi með tvö þúsund börnum og yfir 400 

starfsmönnum (Hjallastefnan ehf., 2012). Fyrirtækið rekur tólf leikskóla á grundvelli 

þjónustusamninga við sveitarfélög; leikskólana Litla-Hjalla og Hjalla í Hafnarfirði, 

leikskólana Litlu-Ása og Ása í Garðabæ, leikskólann Hólmasól á Akureyri, leikskólann 

Hraunborg á Bifröst, leikskólana Völl og Akur í Reykjanesbæ, leikskólana Laufásborg og 

Öskju í Reykjavík, leikskólann Sólborg í Sandgerði og leikskólann Sóla í Vestmannaeyjum. 

Að auki rekur fyrirtækið fjóra einkaskóla á grunnskólastigi en það eru Barnaskóli 

Hjallastefnunnar og Vífilsskóli í Garðabæ, Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarfirði, 

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Reykjavík og sameinaður grunn-, leik-, og tónlistarskóli á 

Tálknafirði; Tálknafjarðarskóli (www.hjalli.is a). Skólar Hjallastefnunnar starfa sjálfstætt 

undir stjórn skóla- eða leikskólastjóra viðkomandi skóla sem hafa yfirumsjón með og 

bera ábyrgð á daglegum rekstri skólanna. Hver skóli hefur sitt andrúmsloft og 

stofnanamenningu en allir starfa skólarnir samt sem áður að sama markmiði og eftir 

sömu námsskrá (www.hjalli.is a). Sjá skipurit fyrirtækisins á mynd 3.1 (Hjallastefnan ehf., 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Mynd 3.1 Skipurit Hjallastefnunnar ehf. 

http://www.hjalli.is/
http://www.hjalli.is/
http://www.hjalli.is/
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3.1 Upphaf 
Margrét Pála Ólafsdóttir höfundur Hjallastefnunnar tók árið 1989 við stjórn á 

nýbyggðum leikskóla í Hafnarfirði; Hjalla (Lilja Sigurðardóttir, 2007). Margrét Pála hafði 

áður starfað sem leikskólastjóri á leikskólanum Steinahlíð og má segja að þar hafi 

grunnatriði þeirra uppeldisstefnu sem síðar varð Hjallastefnan þróast (www.hjalli.is b).   

Á Hjalla lagði Margrét Pála upp með skráða hugmyndafræði og markmið sem voru 

útfærð á þann hátt að hagnýtt skipulag, umhverfi og aðbúnaður, dagskrá, viðhorf og 

lífsafstaða ásamt fleiri þáttum mynduðu heildstæða kennslufræði. Kennslufræðin fól í 

sér opið leikefni í stað leikfanga, dagskrá sem skiptist jafnt milli kennslu og frjáls vals 

barnanna, auk þess sem lýðræðisleg skipting gæða var tryggð. Síðast en ekki síst var 

börnunum skipt á deildir eftir kyni (Lilja Sigurðardóttir, 2007). Þessir nýju starfshættir 

þóttu ögrandi og vakti kynjaskiptingin strax mikla athygli. Sumir töldu aðferðina 

varasama á þeim rökum að hún myndi auka á mismunun kynjanna en aðrir litu á 

kynjaskiptinguna sem raunhæfa leið til þess að stuðla að jafnrétti (Lilja Sigurðardóttir, 

2007). Leikskólinn Hjalli varð þekktur og umdeildur strax frá fyrstu vikunum. Með allri 

athyglinni, deilum og umræðum skapaðist áhugi erlendis. Skandínavía veitti 

Hjallastefnunni málefnalegri athygli heldur en Ísland og erlendis var meiri skilningur á 

því hvers konar nýjung fólst í starfinu ( Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir, 2008). 

Árið 1999 stofnaði Margrét Pála fyrirtækið Hjallastefnuna ehf. og árið eftir tók 

fyrirtækið yfir reksturinn á Hjalla í Hafnarfirði. Ári seinna bauð Garðabær út reksturinn á 

nýjum leikskóla og fékk Hjallastefnan hann. Það reyndist verða áhrifaríkt skref sem leiddi 

til stofnunar Barnaskólans; fyrsta grunnskóla Hjallastefnunnar (Þórunn Hrefna 

Sigurjónsdóttir, 2008). Með Barnaskólanum byrjaði nýr kafli í þróun Hjallastefnunnar 

sem til þessa dags hafði eingöngu verið notuð í leikskólum (Lilja Sigurðardóttir, 2007).  

Grunnskólastig er enn í þróun þó svo að sama hugmyndafræðin liggi enn til 

grundvallar. Þar sem Hjallastefnan var í upphafi sett fram sem kennslufræði fyrir 

leikskólastig gætir mikils af hefðum og menningu leikskólastigsins í útfærslu hennar fyrir 

grunnskólastig. Dæmi um það eru að fleiri en einn kennari vinna saman, nemendahópar 

eru fámennir og sjálfsprottinn leikur er hafður í hávegum (Lilja Sigurðardóttir, 2007). 

 

http://www.hjalli.is/
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3.1.1 Hvers vegna kynjaskipting?  

Sögulega séð er kynjaskipting grundvöllur í skólastarfi. Fyrstu skólarnir á Íslandi voru allir 

drengja- eða karlaskólar og stúlkur og konur voru án menntunar. Það var fyrst á seinni 

hluta nítjándu aldar sem skólar fyrir konur fóru að skjóta upp kollinum í tengslum við 

kvenréttindabaráttu þess tíma eða fyrstu bylgju femínismans (Margrét Pála Ólafsdóttir, 

2005).  

Fyrsti skólinn fyrir konur var Kvennaskólinn í Reykjavík sem var stofnaður 1874 og 

lengi vel héldu baráttuhreyfingar fyrir menntun stúlkna og kvenna því fram að besta 

fyrirkomulagið væru sérstakir stúlkna- og kvennaskólar. Rökin voru annars vegar að 

konur þyrftu á sérstakri styrkingu  að halda til að geta staðið jafnfætis körlum en aðrir 

töldu að stúlkur og konur ættu fyrst og fremst að læra það sem tilheyrði hefðbundnu 

kynhlutverki þeirra og því þyrfti sérstaka kvennaskóla til að kenna kvenlegar dyggðir 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2005). 

Uppbygging skóla fyrir stúlkur og konur gekk hægt og var kostnaðarsöm. Á sama tíma 

fóru að heyrast sterkar raddir um að hinir hefðbundnu skólar drengja og karla ættu að 

opna dyr sínar fyrir stúlkum og konum og tryggja þeim rétt á sambærilegu námi. 

Hugsanlega hefur kynjablöndunin í skólakerfinu einfaldlega verið hagnýt lausn til að 

flýta þeirri þróun að konur gætu menntað sig. Á grundvelli þessa opnaði Lærði skólinn í 

Reykjavík dyr sínar fyrir konum skömmu eftir aldamótin 1900. Algjör kynjablöndun varð 

þó ekki fyrr en mörgum áratugum síðar þar sem kvennaskólar lifðu góðu lífi. Einnig voru 

ákveðnar greinar kynjaskiptar í almennum skólum, þ.e. þær námsgreinar sem tengdust 

hefðbundnu kynhlutverki voru kenndar í kynjaskiptum hópum meirihluta tuttugustu 

aldarinnar. Stúlkum var kennt sér og drengjum sér enda innihald námsins ólíkt og 

markmið skiptingarinnar var að bjóða kynjunum upp á ólíka möguleika og ólíkar 

forsendur (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2005).  

Kynjaskipting er ekki ný af nálinni þó svo að skiptingin hafi verið nýtt fyrirbæri í 

leikskólum þegar Hjalli hóf göngu sína árið 1989. Aðgreining nemenda eftir kyni var 

þekkt og viðurkennd aðferð í skólakerfi Vesturlanda langt fram yfir miðja síðustu öld og 

má þar nefna t.d. handavinnu, smíðar, matreiðslu og íþróttir (Margrét Pála Ólafsdóttir, 

2005). 
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Á sjöunda áratug síðustu aldar kom fram sú krafa, í nafni jafnréttis, að blanda kynjum 

í öllum námsgreinum. Markmið þeirrar blöndunar var til að tryggja báðum kynjum 

sambærilegt námsinnihald, þ.e. að bæði stúlkur og drengir fengju sambærilega þjálfun í 

kven- og karllægum gildum og verkefnum. Á fáum árum var skólakerfinu breytt í þessa 

átt; fullkomin kynjablöndun og sömu verkefni fyrir alla. Markmið þessarar byltingar í 

skólum var jafnrétti. Bæði kyn á sama stað á sama tíma með sömu verkefni og sama 

kennarann átti að færa börnum sama rétt í stað þess að skipta kynjunum niður og þ.a.l. 

mismuna þeim í verkefnum og þjálfun.  Rannsóknir og reynsla af stöðugri samveru 

kynjanna hafa hins vegar leitt í ljós að sami réttur náðist ekki. Þessar lögskipuðu 

samvistir kynjanna hafa haft alvarlegar og neikvæðar afleiðingar fyrir bæði stúlkur og 

drengi sem greina má hér á eftir samkvæmt hugmyndafræði Hjallastefnunnar (Margrét 

Pála Ólafsdóttir, 2005).  

 

3.2 Menning 
Meginreglur Hjallastefnunnar sem og kynjanámskráin eru grundvallargildi og viðhorf 

innan skólans. Þessi gildi skapa menningu hans eða skólabraginn (Hjallastefnan ehf., 

2012). Jafnrétti, réttlæti og lýðræði eru grunnstefin í Hjallstefnustarfinu. Þessi stóru orð 

vill Hjallastefnan raungera í daglegu lífi hvers Hjallastefnuskóla bæði hjá stórum og 

smáum (Hjallastefnan ehf., 2012).   

 Kjörnun og sundurgreining er meginstef í hugmyndafræði Hjallastefnunnar og 

grundvöllur að öllum lausnum. Með kjörnun er átt við stöðuga leit að kjarna málsins þar 

sem þarf að fjarlægja allan óþarfa; hismi, umbúðir og slaufur sem eru ónauðsynlegar 

fyrir hið raunverulega markmið og geta jafnvel truflað sýn og skilning. Sundurgreining 

felst í því að aðgreina stærri heildir niður í smærri einingar til að öðlast skilning á hverri 

fyrir sig og ná valdi á starfinu. Kjörnun í merkingunni að kjarna eitthvað eða þá að barn 

kjarni sig merkir einfaldlega að koma öllu í það horf sem búið er að ákveða að eigi að 

vera við tilteknar aðstæður (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Viðmót starfsmanna er stór hluti að Hjallastefnumenningunni. Jákvæðni, bros, 

hlýlegar kveðjur, snerting eða faðmlög, hlý og kærleiksrík orð sýna umhyggju 

starfsmanna gagnvart börnunum, foreldrum þeirra og samstarfsfólki. Stjórnendur eru 

sýnilegir fyrir foreldra og börn í móttöku alla morgna og koma daglega inn á alla kjarna. 
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Þátttaka starfsmanna er einkennandi í öllu starfi þar sem fullorðnir taka þátt í þeim 

verkefnum sem unnin eru í hópatímum og sýna þannig börnum fordæmi sem virkir og 

glaðir gerendur. Bæði kennarar, annað starfsfólk og stjórnendur taka strax á málum og 

leysa hratt og vel úr því sem upp kemur á degi hverjum eða koma málum í réttan farveg 

(Hjallastefnan ehf., 2012).   

Rósemi og friður einkenna starf skólans þar sem hávaða er haldið í skefjum með 

sundurgreindum starfsháttum og jákvæðum Hjallastefnuaga. Gleði er einnig ríkjandi 

hvarvetna þar sem fjör og kæti taka reglubundið yfir þegar slíkir leikir eða verkefni eru í 

gangi. Áreitum á veggjum er haldið í skefjum og allt yfirborð kjarna og annarra 

starfsrýma er friðsælt sem gefur augum og hugum hvíld (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Útlit allra starfsrýma skólans er kjarnað á skýran og skipulagðan hátt. Allir hlutir eru 

merktir og eiga sinn merkta stað, allt er snyrtilegt og hreint og börn sem og fullorðnir 

vinna saman að viðhaldi umhverfisins. Umgengni er til fyrirmyndar bæði inni og úti. Útlit 

bæði húss, leiksvæðis og búnaðar sýnir virðingu fyrir skólastarfinu og nákvæmni 

gagnvart stóru sem smáu (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Virðing ríkir gagnvart starfsreglum og hugmyndum Hjallastefnunnar en um leið er 

skólinn sjálfstæð heild þar sem starfsmenn leitast ávallt eftir nýjum og skapandi leiðum 

til að uppfylla hugmyndafræði hennar og ná markmiðum á frjóan og nýstárlegan hátt. 

Ekkert eitt stórt skapar gott skólastarf, hvorki hugsjón, orð né gjörðir heldur þau 

smáatriði sem mynda heildina að lokum og gefur af sér þann árangur sem vænst er 

(Hjallastefnan ehf., 2012).   

 

3.3 Hugmyndafræði 

3.3.1 Meginreglur 

Meginreglurnar eru grundvöllur að öllu starfi Hjallastefnuskólanna. Reglurnar eru í raun 

bæði stefnulýsing og hugmyndafræði og fela í sér þá lífssýn og mannskilning sem allt 

starfsfólk sameinast um (Hjallastefnan, 2008). Reglurnar eru settar fram í forgangsröð 

þar sem fyrsta regla hefur skýran forgang og næstu reglur á eftir byggja á þeirri sem á 

undan kom (Hjallastefnan, 2008).  Meginreglurnar eru: 
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 Fyrsta meginregla: Börn og foreldrar 

 Önnur meginregla: Starfsfólk 

 Þriðja meginregla: Umhverfi 

 Fjórða meginregla: Efniviður 

 Fimmta meginregla: Náttúra 

 Sjötta meginregla: Samfélag 

 

Fyrsta meginregla: Börn og foreldrar. 

Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju barni eins og það er og virða og viðurkenna 

ólíkar þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga. Skólanum ber að virða valfrelsi og ólíkan 

áhuga barnanna og hlúa að velgengni allra (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Grundvallaratriði fyrir farsæld barna er að skólinn hlúi að þeim á þeirra eigin 

forsendum og geri ekki sömu kröfur til allra og steypi öllum í sama mót (Hjallastefnan 

ehf., 2012). Skólinn er til vegna barnanna en ekki börnin vegna skólans (Hjallastefnan, 

2008). Reglubundið gæðamat verður að fara fram allt skólaárið til að tryggja það að 

raunverulega sé verið að vinna að því háleita marki að tryggja góða líðan, velferð og 

velgengni hvers barns sem skólanum er treyst fyrir (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Meðal þeirra leiða sem Hjallastefnuskólar fara til að mæta hverjum og einum sem 

best eru m.a. eftirfarandi atriði: 

1. Hverju barni er mætt og heilsað á hverju degi með jákvæðum hætti, gleði og 

snertingu.  

2. Kynjaskipting er notuð til að tryggja jafnræði stúlkna og drengja og gefa báðum 

kynjum uppbót á þeim sviðum sem ekki tilheyra hefðbundnum kynjahlutverkum. 

3. Aldursskipting í kjarna eða hópa er til að mæta jafningjaþörfum og skapa 

jafningjavináttu.  

4. Daglegir valfundir tryggja að ólíkur áhugi og vilji sé virtur og barnið skynji 

mikilvægi sitt við skipulagningu dagsins. 

5. Börnin upplifa áhrifavald sitt með þátttöku sinni í skipulagningu hópatíma, áhrif á 

matseðlagerð og val um útivist. 
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6. Fastur kennari/hópstjóri er allt skólaárið með sama hóp til að tryggja að hvert 

barn eigi sér öruggan málsvara og til að tryggja öllum börnum sérstaka athygli. 

7. Öll börn eru sérþarfabörn. Þurfi barn sérstaka aðstoð eða úrræði vegna einhverra 

aðstæðna metur skólinn með foreldrum hvernig haga skuli þeirri aðstoð.  

8. Kennarar/hópstjórar fylgjast nákvæmlega með stöðu og framgangi hvers barns, 

nota til þess gátlista og kynna foreldrum svo niðurstöður ásamt því að formlegt 

námsmat fer fram á ákveðnum sviðum. 

9. Kennarar/hópstjórar skipuleggja starf sitt með barnahópnum með 

námsmarkmiðum bæði aðalnámskrár og Hjallastefnunámskrár.  

10. Öflugt foreldra – og fjölskyldusamstarf er fyrir hendi í Hjallastefnuskólum með 

heimaviðtölum, fjölskyldumorgnum svo og vinnuframlagi foreldra og fjölskyldu 

við skólann eftir nánara samkomulagi. 

11. Á hverju skólaári fer fram viðhorfakönnun meðal foreldra til að fá álit þeirra til 

skólans og tillögur að útbótum 

Tenging þessarar meginreglu er við frumstig einstaklingsfærninnar í kynjanámskrá 

Hjallstefnunnar eða þjálfun í sjálfstæði, sjálfstrausti, öryggi og tjáningu (Hjallastefnan 

ehf., 2012).   

 

Önnur meginregla: Starfsfólk 

Hjallastefnunni er ætlað að stuðla að því að jákvæðni, gleði og kærleikur séu ráðandi öfl 

í samskiptum starfsfólks sem og í samskiptum við börn og foreldra þeirra sem og 

annarra sem koma að málum skólans (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Meginregla tvö snýst um hið fullorðna fólk innan Hjallastefnuskólanna. Reglan setur 

skýrar skorður varðandi framkomu og hegðun og hér skilur oft á milli þess hvort 

starfsfólk finni sig innan Hjallastefnuskóla eða ekki. Orsök þessarar meginreglu eru 

einföld; brothættar og óvarðar sálir ungra barna verðskulda ekkert nema hið besta og 

ógætileg hegðun hins fullorðna getur haft slæmar afleiðingar. Jákvæðni skal grundvalla 

öll samskipti inna starfsmannahópsins sem og hvernig Hjallaststefnukennarar birtast 

skjólstæðingum sínum, þ.e. börnunum og fjölskyldum þeirra. Hluti jákvæðrar framkomu 

er að sýna einnig hreinskiptni og ákveðni þegar þess er þörf. Hinn jákvæði kennari tekur 
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á málum af festu og öryggi á málum, segir af hreinskiptni það sem segja þarf og kemur 

málum í réttan farveg (Hjallastefnan ehf., 2012).  Eftirfarandi þættir eru til þess fallnir að 

auðvelda starfsfólki jákvæða framkomu:  

1. Starfsmenn æfa þá hugsun að allir beri ábyrgð á lífi sínum öllum stundum; hafi val 

um alla þætti og geti breytt hverju sem þeir vilja ef þeir velja að gera svo.  

2. Allir starfsmenn leggja sig fram við að heilsa bæði börnum og fullorðnum með 

glaðlegu brosi og vingjarnlegum orðum. Allir bjóða fram aðstoð sína, ekki skiptir 

máli hver á í hlut, virðing og kurteisi er í hávegum höfð. 

3. Starfsmenn gera sér far um jákvæða og hlýlega orðanotkun hvort sem er í 

samskiptum við börn eða fullorðna eða sín á milli. 

4. Hjallastefnuskólar setja sér skarpar reglur um boðlega orðræðu innan skólans. 

Aldrei skal ræða í neikvæðni um neinn og starfsmenn segja ekkert meira um 

samstarfsfólk en þeir myndu segja beint við viðkomandi. Kurteisi og virðingar skal 

krafist í allri umræðu, s.s. þjóðmálaumræðu eða skoðanatjáningu enda virða 

Hjallastefnuskólar fjölbreytni og ólíkar skoðanir.  

5. Mikið er lagt upp úr ábyrgð og hreinskiptni samhliða jákvæðri afstöðu.  

6. Starfsmenn gera sér far um að kjarna huga sinn og sundurgreina hvað það er sem 

kemur þeim við og hvað ekki. Starfsmenn sýna störfum sínum þá virðingu að 

skipta sér fyrst og fremst að því sem kemur þeirra eigin starfi við svo fremi sem 

velferð barna eða hugmyndafræði Hjallastefnunnar sé ekki ógnað. Málin skulu þá 

rædd milliliðalaust við þann sem á í hlut eða rædd við yfirmann.  

7. Allir gera sér far um að greina milli einkalífs og hins opinbera vettvangs. 

Starfsmenn skilja eftir heima það sem ekki á við í starfinu. Skólinn reynir eftir 

besta móti að koma á móts við þarfir starfsfólks og sýna skilning og stuðning sem 

leiðir til farsæls einkalífs starfsmanna. Persónulega þarfir starfsmanna mega þó 

aldrei ganga fyrir hagsmunum skjólstæðinganna (barnanna). 
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8. Hjallastefnuskólar leitast við að sýna öllum starfsmönnum fyllstu sanngirni og 

réttlæti og bjóða alla velkomna óháð kyni, kyn- og litarþætti, trúar- eða 

stjórnmálaskoðunum, kynhneigð, menningu eða stöðu að öðru leyti.  

9. Jafnræðis skal gætt gagnvart starfsmönnum á öllum sviðum; þar á meðal hvað 

varðar laun og önnur starfskjör, starfsframa og starfsaðstæður. Starfsmenn geta 

leitað til yfirmanna með athugasemdir sínar og umkvartanir og skulu ávallt leita 

aðstoðar innan skólans áður en leitað er til annarra aðila. Allir hafa áfrýjunarrétt 

til fulltrúar Hjallastefnunnar ef þurfa þykir.  

10. Í félagslegum samskiptum einstakra starfsmanna eða starfsmannahópsins í heild 

utan vinnutíma gilda reglur Hjallastefnunnar um ábyrgð og virðingu milli fólks.  

11. Söngur, hreyfing og hlátur er í fyrirrúmi og gleðivekjandi starf einkennir alla 

skóladaga í Hjallastefnuskólum með virkri þátttöku barna og kennara.  

Jákvæðnistarfið með börnunum á tengingu í miðstig einstaklingsþjálfunar í 

kynjanámskránni sem snýst um þjálfun eiginleikanna jákvæðni, gleði, hreinskiptni og 

ákveðni (Hjallastefnan ehf., 2012).   

 

Þriðja meginregla: Umhverfi 

Hjallastefnunni er ætlað að skapa samfélag innan hvers skóla þar sem jafnvægi, 

einfaldleiki og gagnsæi er ráðandi í dagskránni, umhverfinu og búnaði og allar reglur eru 

sýnilegar og áþreifanlegar. Með því gefst börnum skiljanlegt og viðráðanlegt umhverfi 

miðað við aldur, þroska og getu þeirra (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Einn grundvallarþátta Hjallastefnunnar er sú einfalda afstaða að skólastefna skuli 

leggja mesta áherslu á að skipuleggja og stjórna því sem hægt er að hafa áhrif á með 

formlegum hætti. Mikil vinna er lögð í það að kjarna umhverfið, viðhalda því sem og 

endurmeta stöðugt til að tryggja að hver lausn sé ávallt sú besta á hverjum tíma. Með 

þessari stýringu skapar skólinn ramma sem allt innihaldið litast af; þ.e. samskipti, 

leikurinn, námið og kennslan. Með þessu má nota stýranlega þætti til að styrkja þá 

óstýranlegu; auka líkurnar á jákvæðum viðhorfum, styðja við góðan vilja starfsfólks og 
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auðvelda öllum faglegt starf. Lykilatriði við skipulagningu umhverfisins samkvæmt 

Hjallstefnureglunum er að skapa einfalt, rósamt og áreitilítið umhverfi þar sem allt er 

merkt og börn og fullorðnir geta lesið sig áfram og skilið og lært á aðstæður á skömmum 

tíma (Hjallastefnan ehf., 2012). Hjallastefnan leggur áherslu á eftirfarandi þætti til að 

svo megi verða: 

1. Starfsfólk skoðar fyrirliggjandi hugmyndafræði eins og hún birtist hverju sinni í 

meginreglum og kynjanámskrá til að samræma viðbrögð og vinnuaðferðir til að 

tryggja að allir séu samstilltir í ákvörðunum sínum. 

2. Í skólunum er unnið með handbók skólans á reglubundinn hátt og er hún 

endurskoðuð af starfsmannahópnum í upphafi hvers skólaárs. 

3. Nýir starfsmenn fá kennslu í handbók skólans og eru handleiddir af reyndari 

starfsmönnum á þeim kjarna sem viðkomandi tekur til starfa 

4. Áhersla er lögð á dreifingu valds bæði innan Hjallastefnunnar sem og innan 

hvers skóla. Allar starfseiningar eða starfskjarnar eiga að vera sjálfbærir, þ.e. 

sjálfráða í eigin málum og ákvörðunum en þó samkvæmt reglum skólans.  

5. Afmörkun húsnæðis fyrir hvern kjarna í Hjallstefnustarfi lýtur sama lögmáli um 

sjálfbærni, þ.e. hver á sitt rými. 

6. Hvert rými og hver starfseining (kjarni, hópar), fá heiti sem er merkingarbært og 

hefur skýran tilgang. Starfsfólk forðast að skíra hópa persónulegum heitum og ef 

ekkert merkingarbært heiti finnst er gripið í merkingarlaus heiti.  

7. Öll svæði er vel merkt með heiti og/eða tákni. Merkingar eru settar á gólf og og 

veggi til að sýna hvar og hvernig allt eigi að vera. Rými barna á samverusvæðum 

sem og umferðarreglur eru límd/máluð á gólf. 

8. Allar eigur hvers kjarna eru merktar honum. Allir hlutir eiga sinn merkta stað í 

skápum og hillum. 

9. Skreytingar samkvæmt persónulegum smekk starfsmanna eru hvergi í 

Hjallastefnuskólum. Umhverfið er áreitalítið og þrauthugsað.  
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10. Veggir eru auðir nema þar sem ákveðið hefur verið að gefa rými fyrir mikilvæga 

og tilgangsríka þætti.  

11. Dagleg umhirða, snyrtimennska og tiltekt er bæði uppeldislegt atriði sem og 

forsenda þess að láta umhverfið vinna með kennaranum.  

12. Bæði börn og fullorðnir klæðast skólabúningum til að styrkja liðsheildina. 

13. Dagskrá skólanna er höfð í góðu jafnvægi milli þeirra tveggja starfshátta sem 

móta dagskránna  og ganga á víxl allan daginn. Annars vegar er hópastarf og 

kennsla og hins vega leiktími og val hjá börnum.  

14. Tímasetningar eru einfaldar og auðlærðar. Þeim er fylgt eftir með nákvæmni. 

Allir dagar eru í megindráttum eins til að festa og öryggi sé í fyrirrúmi fyrir ung 

börn. Starfsfólk sinnir sama verki í langan tíma í senn og börn læra að treysta 

umhverfi sínu.  

Tenging þessarar meginreglu  er við frumstig og hástig félagslegu eiginleikanna; þ.e. 

virðing, hegðun, kurteisi og framkoma ásamt vináttu, umhyggju, nálægð og kærleik. 

Einnig tengist þessi meginregla frumstigi einstaklingsstyrkingar; þ.e. sjálfstæði, 

sjálfstrausti, öryggi og tjáningu (Hjallastefnan ehf., 2012).   

 

Fjórða meginregla: Efniviður 

Hjallastefnunni er ætlað að bjóða upp á leikefnivið og einföld námsgögn þar sem sköpun 

og ímyndun er í fyrirrúmi í fjölbreyttri reynslu hvers barns. Með þessu skapar sjálfbjarga 

fólk eigið nám og leikheim með eigin lausnum og raunveruleikatengd verkefni eru í 

fyrirrúmi (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Hjallastefnuskólar fara nýjar leiðir og bjóða upp á efnivið sem er viðbót við uppeldi 

einkaheimilanna þar sem gnótt leikfanga, bóka og tónlistar eru í boði. Þannig eru engin 

hefðbundin leikföng fyrir hendi, heldur er lögð áhersla á svonefnt leikefni eða efnivið 

sem nota má á hvern þann hátt sem leikendur kjósa hverju sinni. Leikefnið hvetur til 

virkjunar ímyndunaraflsins og skapandi hugsunar. Börnin hljóta dýrmæta reynslu í að 

treysta á eigin hugarflug og eigin getu en ekki einungis á verksmiðjuframleidda hluti. 
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Mikilvægt er að börn öðlist reynslu í þeirri frumkvöðlahugsun að engin ein lausn sé til. 

Leikefnið getur einnig dregið úr samkeppni þar sem engir spennandi hlutir eru til að 

takast á um og eins minnkar samanburðarhyggjan þegar leikið er með efnivið sem hefur 

enga eina útkomu. Leikefnið hvetur einnig til samskipta og samleiks. Þjálfun í að bjarga 

sér sjálfur styður börn til sjálfstæðis og sköpun eigin verka gefur sjálfstraust og löngun til 

að prófa og reyna. Tilraunastarfinu fylgir aukinn kjarkur til að taka mistökum og æfa sig 

meira (Hjallastefnan ehf., 2012). Meðal þeirra starfshátta Hjallastefnuskóla á sviði 

sköpunar og ímyndunar eru meðal annars:  

1.  Leikefni fyrir leiktíma barnanna er eingöngu efniviður sem þau geta bjargað sér 

sjálf með án aðstoðar kennara.  

2. Stærstur hluti fastaleikefnis (kubbar, dýnur, púðar o.fl.) er með þeim hætti að að 

hægt er að nota það á mjög fjölbreytilegan hátt og að hvorki sé búið að hugsa 

notkun þess né útkomu leiksins fyrirfram til að forðast að styrkja hugmyndir um 

fyrirframgefnar lausnir. 

3. Ítarefni fyrir leiktíma eru viðbótaráhöld og nýr efniviður sem auðga reynslu 

barnanna hvað skynjun, snertingu, nýsköpun og þróun varðar, bæði 

einstaklingslega og í samskiptum. 

4. Leikefni Hjallstefnuskóla er af skornum skammti samkvæmt þeirri hugmynd að 

minna geti verið meira. 

5. Einfaldi efniviðurinn og reglan um hófsemi og nægjusemi gerir miklar kröfur um 

umgengni og viðhald bæði barna og kennara. 

6. Öllum börnum er heimilt að koma með leikföng að heiman til að sýna vinum en 

kennarar stjórna notkun þess og geymslu yfir skóladaginn. 

7. Efniviður fyrir hópastarf eða kennslustarf fer eftir þeim verkefnum sem aldur 

barnanna krefst og sem skólinn leggur áherslu á hverju sinni. 
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8. Kennarinn er í starfi sínu af lífi og sál; tekur þátt í öllum verkefnum með 

börnunum og lætur ávallt áhuga og gleði barnanna ráða för þó svo að það kosti 

breytingar á áður skipulögðum áætlunum. 

9. Verkefni í hópatímum eru raunveruleikatengd og alvöru verkefni fyrir skólann, 

heimilin og umhverfið. 

10. Hefðbundnar bækur eru ekki keyptar í Hjallastefnuskólum nema þá sem lesefni á 

grunnskólastigi. Námsbækur eru valdar af kostgæfni og aðeins notaðar að hluta í 

kennslu. Lestur úr myndabókum fyrir börn er ekki iðkaður, heldur er áhersla á 

þulur, ljóð og sögur; bæði ævintýri, þjóðsögur og barnasögur. Með þessu er verið 

að rækta hina þjóðlegu sagnaarfleifð og gefa börnum kost á að rækta 

ímyndunarafl sitt þar sem ekki er búið að túlka söguna með myndum. Einnig er 

lögð áhersla á spunasögur barna og kennara. Kennara gera sér hins vegar far um 

að heimsækja bókasöfn með börnunum og gefa þeim kost á að æfa virðingu fyrir 

bókum og lestri bóka sem og að skynja og uppgötva heim bókanna.  

11. Söngur er í hávegum hafður í Hjallastefnuskólum. Fjölbreytileg ljóð og vísur á 

góðri íslensku eru í fyrirrúmi sem og fjölbreytni í tónlist. Klassísk tónlist, 

heimstónlist og íslenskur tónlistararfur eru í fyrirrúmi frekar en barnadægurlög.  

Meginreglan um efnivið eins og aðrar skerpir á kynjanámsskránni og þá sérstaklega 

frumstig einstaklingseiginleika; sjálfstæði, sjálfstraust, sjálfsvitund og tjáningu sem og 

frumstig félagseiginleika: virðingu, hegðun, kurteisi og framkomu (Hjallastefnan ehf., 

2012).   

 

 Fimmta meginregla: Náttúra 

Hjallastefnunni er ætlað að kenna börnum að skynja og njóta náttúrunnar í umhverfi 

sínu og virða hana með nýtni, nægjusemi og hófsemi svo og með umhirðu og 

endurvinnslu (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Í Hjallastefnuskólum er útistarf og útikennsla í hávegum höfð og mikið sótt í ósnortna 

náttúru þar sem það er í boði. Möguleikar á inniveru eru alltaf takmarkaðir af 

skömmtuðu rými byggingarinnar. Forðast ber háar girðingar útivið sem hamla útsýni. 
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Börn eiga að njóta þess að vera úti og skynja árstíðir og veðurfar, gróður og dýralíf og 

uppgötva þá einstöku fegurð sem náttúran sjálf skapar (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Lögð er áhersla á náttúrulegan efnið og allir litir innandyra eru mildir jarðarlitir. Af 

virðingu við náttúruna þjálfa skólarnir svo hófsemi og nægjusemi og láta sér duga lítið 

og læra að una við sitt. Grasið er ekki alltaf grænna hinum megin og öllum er hollt að 

láta sig vanta eitthvað öðru hvoru. Endurvinnsla er í námskrá hvers skóla í mismiklum 

mæli eftir aðstæðum á hverju stað (Hjallastefnan ehf., 2012).  Eftirfarandi þættir í starfi 

skólanna styðja við þessa meginreglu: 

1. Gert er ráð fyrir útikennslu og útistarfi í dagskrám allra skóla og kjarna.  

2. Tryggt er að aldrei séu margir á útisvæði skóla hverju sinni með takmörkun þess 

fjölda sem getur valið útisvæði í senn. Með þessu skapast gott rými fyrir alla og 

dregur úr hættu á átökum og öðrum erfiðleikum í samskiptum. 

3. Áhersla er lögð á að hver kjarni og hópur eigni sér sína staði á útisvæðum og í 

nágrenni skóla, svæði sem tekin eru í fóstur til umhirðu; ruslatínslu, reita arfa, 

planta gróðri o.s.frv.  

4. Kennarar sýna skapandi vinnubrögð til að fá sem mesta fjölbreytni í útistarf.  

5. Gróðurræktun fer fram á svæðum sem eru afmörkuð frá leiksvæðum.  

6. Áhöld til útiverka og ræktunar eru hluti af efnivið til hópastarfs.  

7. Hófsemi er aðalsmerki Hjallastefnustarfs; hlutamagni er stillt í hóp og innkaup eru 

gerð að vandlega ígrunduðu máli.  

8. Efniviður úr náttúrulegum og/eða endurvinnanlegum vörum er ávallt valinn þar 

sem því verður við komið.  

9. Vandlega er gætt að því að leikefni, litir og föndurvörur séu vistvæn að öllu leyti. 

Einnig er leitast við að kaupa vörur unnar í heimalandi eða landshluta skólans og 

athugað er að framleiðsluaðferðir uppfylli ströngustu reglur um mannúðleg 

framleiðsluferli.  
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10. Öll mötuneyti sem framleiða mat fyrir Hjallastefnuskóla, hvort sem þau eru 

staðsett innan skóla eða ekki, lúta að ströngum reglum og stöðlum um gæði 

matar. Þar má nefna skýr ákvæði um notkun aukaefna, takmörkun fitu og hlut 

trefja og grænmetis í fæðu barna.  

Allir þættir þessarar meginreglu þjálfa sérstaklega hástig félagslegra eiginleika vel; 

þ.e. vinátta, umhyggja, nálægð og kærleikur en einnig hástig einstaklingseiginleikanna; 

kjarkur, kraftur, virkni og frumkvæði (Hjallastefnan ehf., 2012).   

 

Sjötta meginregla: Samfélag 

Hjallastefnunni er ætlað að þjálfa aga og hegðun á jákvæðan og hlýlegan hátt en um leið 

ákveðinn og hreinskiptinn hátt. Með nákvæmni og festu verður taminn vilji leiðin til 

öryggis og frelsis fyrir alla í rósemd og friði innan skólasamfélagsins og síðar til ábyrgar 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi (Hjallastefnan ehf., 2012).   

Hegðunarkennsla Hjallastefnuskólanna byggir á þeirri kenningu að agi sé einfaldlega 

það að fylgja reglum sem eru þekktar, skýrar og auðskiljanlegar. Þeim er svo fylgt eftir af 

sanngjörnum og ákveðnum aðila sem er sjálfum sér samkvæmur við eftirfylgdina 

(Hjallastefnan ehf., 2012).  Agi gefur öllum börnun öryggi og tryggir rétt allra, hann gefur 

einnig frelsi því í öguðu skólaumhverfi gefst kennurum kostur á að sleppa tökunum og 

stjórninni þegar það á við og gefa þá nemendum sínum lausan tauminn sem áfram 

þjálfar sjálfsaga. Agi gefur að auki rósemd og frið og minnkar hættu á spennu, streitu og 

ótta sem veldur ofbeldi og einelti (Hjallastefnan ehf., 2012).  

 

Hegðunarkennsla Hjallastefnuskóla felst m.a. í eftirfarandi þáttum: 

1. Megináhersla í starfsháttum felst í að fyrirbyggja ágreining og koma í veg fyrir 

hegðunarslys.  

2. Skýrar reglur gilda um umgengni og samskipti. 

3. Hjallastefnukennarar styrkja jákvæða hegðun og framkomu barna á afgerandi 

hátt með hrósi og með að beina athygli að öllu sem tekst og gengur vel. Snerting 

er jafnhliða notuð til að gefa hin jákvæðu skilaboð þegar vel gengur. 
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4. Kennarar bregðast hratt og heiðarlega við öllum reglubrotum með skýrum 

skilaboðum og viðeigandi aðgerðum. 

5. Ef beita þarf viðurlögum er barn aldrei sett eitt á einhvern stað, heldur tekur 

kennarinn á málum með barninu.  

6. Ekki segja ekki! Kennarar forðast hin hamlandi „ekki“ skilaboð sem beina 

athyglinni að mistökum og þjálfa sig þess í stað í að gefa skýr skilaboð um allt sem 

á að gera og gerast og athyglin er því á sigrum og tækifærum. 

7. Ytri umgjörð og starfsrammi Hjallastefnuskóla er hegðunarþjálfun. Allt umhverfir 

sýnir greinilega hvar húsgögn, leikefni og smáhlutir eiga að vera. Þannig er merkt 

á gólfum á áþreifanlegan hátt hvar allur búnaður á að vera frá hinu smæsta til 

hins stærsta. Skápar eru kjarnaðir og þaulmerktir að innan sem utan. Allir hlutir, 

smáir sem stórir eru merktir eiganda og eiga sinn stað, merktan hlutunum sínum. 

8. Sömu aðferðir eru notaðar til að sýna hvaða hegðunar er krafist og hvernig börn 

geta fylgt sýnilegum og áþreifanlegum umferðarreglum í skólasamfélaginu. 

Umferðarörvar sem sýna hægri umferð eru á gólfum, á samverustöðum barna 

eru límd eða máluð merkt rými fyrir hvert barn og biðpláss eru sett á svæði þar 

sem börn safnast saman í skiptitímum.  

9. Kennara stýra umferð barnanna og eru raðir af fjölbreytilegri gerð nýttar til að 

tryggja agaðar og hljóðlátar aðferðir til að komast frá einum stað yfir á annan. 

Kennara víkja aldrei frá hópi sínum, hvort sem er verið að tala um hópastarf eða 

leiktímaumsjón, inni eða úti. 

10. Við nemendastýringu beita kennarar vali til að forðast bein átök við vilja barna. 

Vilji barna er aldrei þvingaður varðandi t.d. mat eða klæðnað en vali beitt sem 

millileið. 

11. Í dagskrá hvers Hjallastefnuskóla er daglegt val reglubundið yfir starfsdaginn. 

Valið fer fram á valfundi þar sem börnin æfa þrjú grundvallaratriði; að vita vilja 

sinn, koma honum á framfæri á jákvæðan hátt og loks að taka mótlæti ef þau 

komast ekki að í það skiptið og þurfa að velja annan kost. 
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12. Kennarar leita álits barna á starfi skólans. Börnin taka m.a. þátt í að móta áætlun 

fyrir starf í hópatímum og eins er þeim boðið að hafa áhrif á matseðlagerð eða 

koma með athugasemdir um starfsemina. Reglulega er leitað eftir að börnin tjái 

líðan sína og álit á skólanum. 

 

3.3.2 Kynjaskipting 

Kynjaskipting Hjallstefnunnar felst í þremur þáttum. Í fyrsta lagi er kynjaskilningur á því 

innbyggða kynjamisrétti sem hamlar réttlæti og lýðræði í samfélaginu. Í öðru lagi er 

kynjanámskrá Hjallastefnunnar sem er leið hennar til að leggja sitt af mörkum til að efla 

og auka möguleika og rétt bæði stúlkna og drengja í daglegu skólastarfi. Í þriðja lagi er 

það kynjafræðsla þar sem kennarar vinna á vitsmunalegum grunni að því að hamla gegn 

staðalmyndum kynjanna og skapa nýjan skilning hjá kynjunum (Hjallastefnan ehf., 

2012).   

Fyrsti þátturinn í kynjaskilningi Hjallastefnunnar byggir á þeirri beinu mismunun sem 

finnst í kynjablönduðu starfi og hvernig kynjaskipt skólastarf getur þar bætt úr skák. 

Tilhneigingin er að kynin fá gerólíka skólagöngu hvað varðar athygli kennarans og 

kennslu, leiðsögn, hvatningu, tíma til tjáningar, pláss og leikrými (Hjallastefnan ehf., 

2012). Kynjaskipt starf í leik- og grunnskólum bætir að hluta beint úr þessu. Skipting 

hópsins eftir kyni, að minnsta kosti ákveðinn tíma dagsins, lagfærir og leiðréttir 

sjálfkrafa þá mismunun sem kynin búa við varðandi athygli, kennslu, leiðsögn, 

hvatningu, tíma, pláss og leikrými (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Annar lykilþáttur í kynjaskilningi Hjallastefnunnar er nefnd einokun á hefðbundnum 

hlutverkum. Í sinni einföldustu mynd merkir það að verkefni, leikir, leiksvæði, hegðun og 

fleira er einokað af því kyni sem veit að sviðið tilheyrir kynhlutverki þeirra. Hlutverk 

Hjallastefnunnar er að meta jákvæða þætti í menningu beggja kynja en andæfa um leið 

gegn þeim veikleikum sem fylgja bæði stúlkna- og drengjamenningu. Þessir veikleikar 

koma oft í ljós ef kynjamenningin verður of einhliða og þá er lausnin að auðga reynslu 

beggja kynja með þáttum sem venjulega tilheyra hinu kyninu (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Þriðji þátturinn og jafnframt sá síðasti í kynjaskilningi Hjallastefnunnar snýst um 

viðurkenningu á því að kynin eru ólík og það krefur skólafólk um ólík viðbrögð og ólíka 

vinnu með stúlkur annars vegar og drengi hins vegar. Mismunur í leikjum og námi 
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kynjanna kallar á að kennarar viðurkenni sérkenni þeirra og nálgist þau á ólíkan hátt. 

Hegðunin kallar síðan á ólíkar kennsluaðferðir. Ekki duga til meðaltalsaðferðir til 

árangurs heldur þarf að notast við skýr skilaboð fyrir hvort kyn um sig. Í kynjaskiptu 

starfi getur kennarinn þannig einhent sér í viðbrögð við hegðun og veitt þá kennslu sem 

hæfir viðkomandi kyni án þess að eiga á hættu að hitt kynið mistúlki eða verði að bíða 

eftir passlegri kennslu fyrir sig (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Það er hlutverk skóla að móta bæði félagslega færni og styrkja einstaklingsfærni 

beggja kynja. Þarna byggir Hjallastefnan á kynjakvarða stefnunnar sem sýnir þá 

kenningu að ólíkir eiginleikar og ólík þjálfun kynjanna skapa í reynd hegðunarvandkvæði 

bæði drengja og stúlkna (sjá mynd 3.2) (Hjallastefnan ehf., 2012).  

                               Mynd 3.2  Kynjakvarði Hjallastefnunnar (Hjallastefnan ehf, 2012). 

 

Kynjakvarðinn útskýrir grundvallarafstöðu Hjallastefnunnar til þeirrar tvíhyggju sem 

oft ríkir gagnvart kynjunum; þ.e. „stelpur eru svona“ eða „strákar eru hinsegin“ og 

hvernig starf í anda Hjallastefnunnar hafnar þeirri uppstillingu. Þvert á móti er litið svo á 

að einstaklingar af báðum kynjum eigi fullt tilkall fjölbreytilegrar stöðu og fjölbreyttrar 
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hegðunar óháð kynferði. Hins vegar eru allir hinir sammannlegu eiginleikar 

kynjakvarðans ýmist tengdir við kvenlæga (feminin) hegðun – sem er hin félagslega 

hæfni – eða þá andstæðu sína, karllæga (maskulin) hegðun sem er hin einstaklingslega 

hæfni. Því miður hefur kynferði barna haft megináhrif á það hvaða eiginleika kvarðans 

þeim hefur boðist að æfa og þannig styrkjast bæði kynin í staðalhegðun. Stúlkurnar fá 

hvatningu og stuðning við að æfa hina jákvæðu félagslegu eiginleika sem tilheyra þeirra 

kynhlutverki en fái þær ekki möguleika á að styrkja einnig jákvæða einstaklingseiginleika 

fer skuggahlið kvenlægu eiginleikanna að gera vart við sig; sjálfsvorkunn, grátstjórnun 

o.s.frv. Drengirnir eru hvattir til að æfa hina einstaklingsbundnu eiginleika en þeir 

eiginleikar einir og sér án félagslegrar hæfni umbreyta jákvæðum þáttum s.s. 

sjálfsöruggi og krafti í skuggahliðarnar yfirgang og ofbeldi. Hugmynd Hjallstefnunnar er 

einfaldlega að bæði kyn þjálfa sérstaklega þá eiginleika sem vantar í þeirra reynsluheim 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2005).  

Þessi grundvallarkenning Hjallastefnunnar gengur út á að kynin þjálfi og þrói í 

megindráttum ólíka eiginleika þar sem allt samfélagið gerir ólíkar kröfur og hafi ólíkar 

væntingar til stúlkna og drengja. Í hlut stúlkna falla þeir eiginleikar sem má nefna 

félagslega og þjóna hefðbundnu hlutverki þeirra sem mæður og umönnunaraðilar. 

Heildarhugsun er ráðandi:  „við“ skiptir meira máli en „ég“ og þolandaviðhorf er ríkjandi. 

Meðal þessara félagslegu eiginleika má nefna sveigjanleika, tillitssemi, næmni, hjálpsemi 

og umhyggjusemi sem eru allir góðir eiginleikar og ættu ekki að vera í einkaeign annars 

kynsins. Í hlut drengja falla fremur hinir einstaklingslegur eiginleikar sem tengjast „ég“ 

hugsun og gerandahlutverki. Þar á meðal eru kraftur, styrkur, frumkvæði, sjálfstæði og 

sjálfsöryggi sem með réttu ættu að vera eiginleikar sem bjóðast öllum jafnt 

(Hjallastefnan ehf., 2012).   

Kynjaskipt skólastarf er forsenda þess að stúlkur og drengir fái að æfa alla mannlega 

eiginleika. Markmiðið er alls ekki að steypa alla í sama mótið og mögulega verða stúlkur 

að meðaltali áfram félagslega sterkari en drengir og á sama hátt verða drengir áfram að 

meðaltali með meiri einstaklingsstyrk en stúlkur, alla vega á meðan samfélagið breytist 

eins og hægt og raun ber vitni. Markmiðið er þó að allir færist sem næst miðju 

kynjakvarðans til að draga úr öfgahegðun og gera alla færa um að standa með sjálfum 

okkur um leið og viðurkennum þarfir og rétt annarra (Hjallastefnan ehf., 2012).  



 

54 

 

3.3.3 Kynjanámskrá 

Kynjanámskráin er birtingarmynd á hugsjónum Hjallstefnunnar um jafnrétti stúlkna 

og drengja. Markmiðið er að gefa báðum kynjum jafn hátt undir höfði og mæta ólíkum 

þörfum stúlkna og drengja. Jafnframt er markmiðið að gefa þeim kost á  að starfa og 

leika á eigin forsendum þar sem menning beggja kynja er virt og viðurkennd 

(Hjallastefnan, 2008).  

Uppbótarvinna er hugtak sem notað er í hjallískri kynjaumræðu. Uppbótarvinnan 

tekur á veikleikum í ríkjandi kynjamenningu samkvæmt hefðarhelguðum viðhorfum i 

samfélaginu. Í uppbótarvinnu felst að í stað þess að taka afstöðu gegn umræddum 

veikleikum stúlkna – og drengjamenningar þá er báðum kynjum veitt uppbót á þeim 

sviðum sem hafa verið vanræktir vegna kynferðis. Með þessu fá bæði stúlkur og drengir  

tækifæri til að æfa sig í verkefnum og styrkja þá eiginleika sem venjulega eru ekki taldir 

til „stelpulegrar“ eða „strákalegrar“ hegðunar (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Grundvöllur þessarar kenningar Hjallstefnunnar um uppbótarvinnu er sú hugmynd 

sem kynjakvarðinn sýndi hér að framan. Þar var útskýrt að stúlkur þurfa sértaka 

styrkingu og þjálfun á sviði einstaklingseiginleika á meðan félagsfærni þeirra er styrkt af 

samfélaginu öllu. Drengir þurfa síðan frekari styrkingu og þjálfun á sviði félagslegrar 

hæfni þar sem samfélagið hefur ekki hvatt í uppeldi þeirra. Uppbótarvinnuna má líka 

nefna auðgun kynjamenningar og þar er að finna hugtök eins og t.d. samskipti, vináttu, 

sjálfstæði og jákvæðni sem útskýra lýðræðis – og jafnréttishugsjónir Hjallstefnunnar 

(Hjallastefnan ehf., 2012).  

Kynjanámskráin litar allt starfs skólans. Til að styrkja námskránna í sessi eru sérstakir 

þættir hennar teknir fyrir í lotum. Loturnar eru á víxl til styrkja félagslega færni og 

einstaklingsfærni. Hver lota stendur í fjórar vikur, sú fyrsta í september og svo er lota í 

fimm mánuði til viðbótar. Á milli lota eru opnar vikur þar sem viðfangsefni eru óbundin. 

Yfirheiti hverrar lotu er almennt hugtak sem er lýsandi fyrir viðkomandi svið og fylgja 

heitinu svo fjögur hugtök sem útskýra það sem þarf að æfa til að ná þeim árangri sem 

yfirheitið lýsir. Hugtökin fjögur kallast lotulyklar. Síðasta hugtak hverrar lotu er 

einkennandi fyrir niðurstöðuna þegar búið er að æfa  og vinna að markmiðunum. 

Síðasta vikan eru því uppskeruvika lotunnar (sjá mynd 3.3) (Hjallastefnan ehf., 2012).  
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                                   Mynd 3.3 Lotur kynjanámskrár Hjallastefnunnar. 

Lotuvinnan er unnin yfir skólaárið til að tryggja að öllum þáttum sé sinnt en þeir eru 

allir samt sem áður alltaf undirliggjandi í skipulagi, starfi og áherslum alla skóladaga í 

Hjallstefnuskólum. Kurteisi er ávallt í heiðri höfð og jákvæðni er æfð alla daga, ekki 

einungis í janúarmánuði (Hjallastefnan ehf., 2012).  

 

Lota 1: Agi. 

Fyrsta lotan er agalota og fer hún fram í ágúst – september. Agalotan er fyrsta stig 

félagsþjálfunar þar sem lotulyklar eru; virðing, hegðun, kurteisi og framkoma 

(Hjallastefnan ehf., 2012).  

R – reglurnar eru í fyrirrúmi í Hjallastefnustarfi; röð, regla og rútína á öllum sviðum. 

Kjarnað umhverfi er alls staðar, allir hlutir merktir, umferðarreglur merktar og sýnilegt 

og áþreifanlegt hvernig allt á að vera. Dagskrá er þaulhugsuð og einfaldleiki ríkir í öllu 

skipulagi sem er jafnmikilvægt og umhverfiskjörnunin. Í kjarnastarfinu er áherslan á 

skarpa nemendastjórnun með nákvæmri eftirfylgd og hegðunarreglum sem börnin taka 

þátt í að móta, kynna og endurskoða. Þjálfun í kurteisi og mannasiðum, æfing í að 

heilsast og kveðjast, borðsiðir og umgengni í fataklefa eru raunveruleikatengd verkefni 

þessarar lotu. Framkomuhæfni er æfð sérstaklega þegar kemur að kynjablöndun. Lotan 

gengur út á heiðarlega ögun með skýru markmiði. Aðferðarfræði grundvallast á því að 

agi skapist þegar farið er eftir reglu án undantekninga og agi er einfaldlega það að fara 

eftir reglu (Hjallastefnan ehf., 2012).  

 



 

56 

Lota 2: Sjálfstæði. 

Lota tvö er sjálfstæðislota og fer hún fram í október – nóvember. Lotan er fyrsta stig 

einstaklingsþjálfunar og eru lotulyklar hennar sjálfstyrking, sjálfstraust, öryggi og tjáning 

(Hjallastefnan ehf., 2012).  

Kjarni lotunnar eru athygli og hvatning. Kennarar leggja sig fram við að nálgast hvern 

og einn nemanda og sannfæra bæði nemandann og fjölskyldu hans um óendanlegan 

vilja skólans til að hafa þennan einstakling í fyrsta sæti. Hvers konar verkefni tengd 

fjölskyldum eru góð og fregnir að heiman mikilvægar. Snjallt er að börnin komi með hlut 

að heiman til að segja hinum frá. Kjarnakvöld eða ömmu – og afaheimsóknir eru góðir 

viðburðir og fjölskyldumorgna á að halda í þessari lotu (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Framsagnaræfingar eru góðar og þjálfun í að tjá tilfinningar sínar er mikilvægur 

þáttur fyrir börnin, t.d. með því að ræða hvernig þeim líður þegar þau koma í skólann, 

teikna myndir og ræða um það sem er best í skólanum eða hvenær þeim líður illa og 

hvað sé hægt að gera í því. Beinar æfingar í jákvæðri tjáningu um sjálfan sig er góð æfing 

(Hjallastefnan ehf., 2012).  

 

Lota 3: Samskipti. 

Samskiptalota er þriðja lotan í röðinni. Lotan fer fram í nóvember – desember og er hún 

annað stig félagsþjálfunar. Lotulyklar hennar eru umburðarlyndi, hjálpsemi, víðsýni og 

samstaða (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Efst á baugi í lotunni eru samvinnuverkefni af ýmsu tagi. Verkefni eru unnin í hópum, 

samvinnan í kynjablöndun og samvinna milli eldri og yngri kjarna. Lotan er í raun 

eineltisáætlun Hjallastefnunnar þar sem fjallað er um samskipti í sinni víðustu mynd og 

nemendum er kennt að virða landamæri annarra og standa saman um jákvæða 

framkomu og hegðun. Segja má að lotan snúist um félagslega jákvæðni (Hjallastefnan 

ehf., 2012). 

Í lotunni er kjörið að fara í verkefni eins og t.d. um fjölmenningu og fjölbreytt 

þjóðerni, ólík sambúðarform fólks, fötlun og fleira sem skapar sérstöðu frá heildinni. 

Einnig er kjörið að kjarnar og skóli rétti öðrum hjálparhönd á skipulagðan hátt, t.d. með 

heimsóknum á sjúkrahús og elliheimili, sjálfboðastarfi fyrir Rauða krossinn eða 

heimsóknum á smábarnaleikskóla. Mikilvægt er að vinna að verkefnum sem ýta undir 
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samstöðu og samkennd bæði kjarna og skóla og skapa jákvætt hópstolt (Hjallastefnan 

ehf., 2012).  

 

Lota 4: Jákvæðni. 

Lota fjögur er jákvæðnilota og fer hún fram í janúar. Í lotunni fer fram annað stig 

einstaklingsþjálfunar. Lotulyklar hennar eru: ákveðni, hreinskiptni, bjartsýni og gleði 

(Hjallastefnan ehf., 2012). 

Jákvæðnilotan er fyrsta lota nýrrar annar og gott að slá jákvæðan takt inn í skólastarf 

vorannarinnar. Jákvæðni er í fyrirrúmi alla daga skólaársins en í lotunni er tækifæri til að 

formgera jákvæðniæfingar. Vinna með jákvæð orð og jákvæðar setningar, leikrit um 

jákvæða og neikvæða hegðun og gleðisöngvar eru meðal þess sem vinna má með. 

Jafnframt er mikilvægt að fjalla um bjartsýni og hvernig hún birtist í afrekum 

mannkynssögunnar (Hjallastefnan ehf., 2012). 

Gleðin er æfð með öllum tiltækum ráðum. Söngur og hreyfing ýtir best við þeim 

boðefnum heilans sem valda taugafræðilegri gleði. Samhliða þjálfuninni í að skilja hvað 

jákvæð afstaða til lífsins þýðir, ber að vinna verkefni sem þjálfa börnin í að setja sín eigin 

mörk, landamæri sem þau geta tjáð sig um. Beinar æfingar og umræða um það hvað 

hver og ein/n vill fyrir sjálfa/n sig og hvernig við látum aðra vita af mörkunum okkar er 

hreinskiptniæfing. Leikrit um skýr og óskýr skilaboð eru góð æfing. Hafa skal í huga 

Hjallaráðið; ekki segja ekki (Hjallastefnan ehf., 2012).  

 

Lota 5: Vinátta. 

Vinátta er yfirheiti lotu fimm og fer hún fram í febrúar – mars. Lotan er þriðja stig 

félagsþjálfunar og lotulyklar hennar eru: félagsskapur, umhyggja, nálægð og kærleikur 

(Hjallastefnan ehf., 2012).  

Vináttulotan er beint framhald samskipta - og jákvæðnilotanna og er í raun hástig 

þeirrar félagslegu jákvæðni sem þjálfuð hefur verið á undan. Hér er vinátta efld og styrkt 

og vinaleikir eins og t.d. leynivinaleikir barna – og fullorðinna eru góðir. Mikilvægt er að 

vinna með skilgreiningar á vináttunni, fá álit barnanna á vináttu og hvað það þýðir að 

vera vinur eða vinkona (Hjallastefnan ehf., 2012).  
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Umhyggjuæfingar geta verið margskonar. Til dæmis má nefna fjölskyldumorgna þar 

sem foreldrar eru hvattir til að koma með yngri systkini og eins geta kjarnar og hópar 

æft umhyggju og tillitsemi sín á milli og gagnvart öðrum í skólasamfélaginu. 

Raunveruleikatengd verkefni væru til dæmis að vinna verk fyrir aðra í húsinu, t.d. fyrir 

stoðþjónustuna og hjálpa öðrum á kjarnanum (Hjallastefnan ehf., 2012). 

Kennarar og nemendur vinna saman að því að skapa nálægð og kærleika á 

kjarnanum, æfa snertingu, s.s. faðmlög og þegar raðir fara á milli staða er kjörið að hafa 

vinaraðir þar sem tveir og þrír leiðast í stað einfaldrar raðar (Hjallastefnan ehf., 2012).  

 

Lota 6: Áræðni. 

 Sjötta og síðasta lotan er áræðnilota og fer hún fram í mars – apríl. Í henni felst 

þriðja stig einstaklingsþjálfunar og lyklar hennar eru: kjarkur, kraftur, virkni og 

frumkvæði (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Síðustu lotu kynjanámskrárinnar er ætlað að reka smiðshöggið í heildarstarf vetrarins 

hvað varðar persónuþroska, bæði í  einstaklings – og félagslegu tilliti og skilningur 

barnanna á fjölþættum eiginleikum og mannlegri hæfni. Hér reynir á áræðni, kjark og 

framkvæmdagleði og kjarkæfingar geta verið af ýmsum toga. Má þar nefna skólaferðina, 

en farið er með alla nemendur grunnskólans frá 5 ára aldri í tveggja nátta skólaferðalag 

út á land á vorin, sem svo sannarlega reynir á kjarkinn, líkamlega áreynslu og íþróttir 

sem og koma fram fyrir stóran hóp í tjáningu, dansi eða tónlist. Hér er fengist við 

leiðtogahæfileika og hæfni til að þora að standa fyrir máli sínu, til dæmis með 

rökræðum og heimspekilegri úrvinnslu (Hjallastefnan ehf., 2012). 

Í lotunni er frumkvæði í sinni víðustu mynd styrkt og fjallað er vitsmunalega og 

verklega um möguleika nemenda til að hafa áhrif á umhverfi sitt með nýjum 

hugmyndum og lausnum, lýðræðislegum reglubreytingum og formlegum 

tillöguaðgerðum til stofnana og aðila sem hafa áhrif á líf þeirra (Hjallastefnan ehf., 

2012). 
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3.4 Starfsmannastefna 
Starfsmannastefna Hjallastefnunnar birtist í reglu tvö í meginreglunum sem lýtur að 

starfsfólki. Eins og fram hefur komið er sett fram mjög skýr mynd af því sem felst í því að 

vera starfsmaður hjá Hjallastefnunni. Settar eru skýrar skorður varðandi framkomu og 

hegðun og skilur oft hér á milli hvort fólk finni sig innan Hjallastefnuskóla eða ekki, slík 

er skuldbindingin (Hjallastefnan ehf., 2012). Fyrst og fremst er gengið út frá jákvæðri 

framkomu í garð allra ásamt því að sýna hreinskiptni í samskiptum. Heilsa ber öllum 

með glaðlegu brosi og vingjarnlegum orðum. Hjallastefnuskólar setja mjög skýrar reglur 

um boðlega orðræðu og starfsmönnum ber að kjarna huga sinn og sundurgreina hvað 

kemur þeim við og hvað ekki. Allir starfsmenn Hjallastefnunnar klæðast skólabúningum 

jafnt og börnin til að styrkja liðsheildina (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Í Hjallastefnunni er lögð mikil áhersla á að halda miðlægri starfsemi í algeru 

lágmarki. Engin miðlæg skrifstofa er til staðar og þegar kemur að ráðningum starfsfólks 

þá sjá skólastjórar um ráðningar í hverjum skóla fyrir sig (www.hjalli.is c). Í sumum 

skólum eru starfandi kjarnastjórar og gildir það sérstaklega ef starfsmannavelta er mikil 

eða mikið af óreyndu fólki (Hjallastefnan ehf., 2012). Hjallstefnuskólar bjóða alla 

velkomna óháð kyni, kyn- og litarhætti, trúar- eða stjórnmálaskoðunum, kynhneigð, 

menningu eða stöðu að öðru leyti og leitast við að sýna öllum starfsmönnum fyllstu 

sanngirni og réttlæti (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Í skólum Hjallstefnunnar er unnið með handbók skólans á reglubundinn hátt og er 

hún endurskoðuð af starfsmannahópnum í upphafi hvers árs. Í handbókinni má m.a. 

finna skýrar starfslýsingar til að allt starfsfólk viti nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim 

og hvernig það getur náð árangri; skráð vinnuferli fyrir daglegt starf, áætlanir sem taka 

til tiltekinna mála, s.s. viðbrögð og úrvinnsla vegna áfalla og reglur og samþykktir 

skólans. Nýir starfsmenn fá síðan kennslu í handbókinni og eru handleiddir af reyndari 

starfsmönnum á þeim kjarna sem viðkomandi tekur til starfa (Hjallastefnan ehf., 2012).  

Jafnræðis er gætt gagnvart starfsmönnum á öllum sviðum; þar á meðal hvað varðar 

laun og önnur starfskjör, starfsframa og starfsaðstæður. Starfsmenn geta leitað til 

yfirmanna með athugasemdir sínar og umkvartanir og skulu ávallt leita til aðstoðar 

innan skólans áður en leitað er til annarra aðila. Allir hafa áfrýjunarrétt til fulltrúa 

Hjallastefnunnar ef þurfa þykir. (Hjallastefnan ehf., 2012). Einu sinni á ári er lögð fyrir 

http://www.hjalli.is/
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starfsánægjukönnun meðal starfsmanna sem og eru starfsmenn kallaðir í 

starfsmannaviðtal einu sinni á ári.  

 

3.5 Rannsóknir 
Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um Hjallstefnuna. Flestar eiga þær það 

sameiginlegt að vera ritgerðir unnar af nemendum í grunnnámi hjá menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Viðfangsefni rannsóknanna eru leikskólar Hjallastefnunnar og er ýmist 

tekinn fyrir kynjamunur, námsaðferðir, efniviður og agi. Allar eru þær tiltölulega nýjar 

enda fyrirtækið sjálft ungt. Engar rannsóknir hafa verið gerðar, að vitund höfundar 

þessarar rannsóknar, um starfsánægju hjá fyrirtækinu en fyrirtækið leggur sjálft fyrir 

starfsánægjukönnun á hverju ári. Enn hafa ekki verið gerðar rannsóknir á grunnskólastigi 

Hjallastefnunnar. 

Margrét Pála Ólafsdóttir höfundur Hjallstefnunnar skrifaði meistararitgerð sína árið 

2000 og rannsakaði hún gengi Hjallabarna í grunnskóla og hvort kynjaskipt leikskólastarf 

hafi áhrif á færni, líðan og viðhorf stúlkna og drengja  þegar í grunnskóla er komið. Í 

rannsókninni tóku yfir 100 Hjallabörn þátt en þau voru á aldrinum 6-8 ára og 11-13 ára. 

Foreldrar, börn og kennarar svöruðu spurningakönnunum um færni, líðan og viðhorf. 

Niðurstöður leiddu í ljós að lítill munur reyndist vera á Hjallabörnum og öðrum börnum. 

Mat kennara var þó að almenn sjálfsvirðing og námsgeta var meiri hjá eldri 

Hjallabörnunum en samanburðarbörnum og Hjallabörn voru talin öruggari í samskiptum 

við börn af gagnstæðu kyni. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að Hjalladrengir kusu frekar 

að leika og starfa með öðrum drengjum. Á heildina litið var útkoma stúlkna hærri en 

drengja að sjálfsmynd undanskilinni en þar var meðaltal drengja hærra (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 2000).  
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4 Aðferð 

4.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða, með megindlegri aðferðafræði, áhrifaþætti 

starfsánægju hjá starfsfólki Hjallastefnunnar ehf., hvort marktækan mun væri að finna á 

niðurstöðum rannsóknarinnar í samanburði við starfsánægjukönnun sem fyrirtækið 

lagði fyrir árið 2010 og hvort stefna fyrirtækisins í starfsmannamálum endurspeglaðist í 

niðurstöðunum. 

Rannsóknarspurningar: 

• Hverjir eru áhrifaþættir starfsánægju hjá starfsfólki Hjallastefnunnar? 

• Hafa áhrifaþættir starfsánægju breyst frá árinu 2010 í ljósi aukinna umsvifa hjá 

fyrirtækinu og fjölgun starfsfólks? 

• Endurspeglast stefna fyrirtækisins í starfsmannamálum í starfsmannahópnum? 

 

4.2 Rannsóknaraðferð 
Í rannsókninni var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð. Megindlegar 

rannsóknarhefðir hafa verið mikið notaðar og enn telja margir að þær séu eina rétta 

leiðin til að leita „sannleikans“ (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 Í meginatriðum byggist megindleg rannsóknaraðferð á tölulegum staðreyndum og 

því sem er hægt að mæla og telja, en ekki upplifun ákveðinna einstaklinga.  Búið er að 

ákveða fyrirfram hvað á að skoða í megindlegum rannsóknum og eru þetta staðlaðar 

rannsóknir sem hægt er að bera saman.  Í megindlegum rannsóknum er oft reynt að 

finna meðaltöl og dreifingu í hverjum hópi fyrir sig og hvernig hópar tengjast (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003; Neuman, 2005).  
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4.3 Mælitæki 
Notast var við styttri útgáfu af Norræna spurningalistanum um sálfélagslega þætti í 

vinnunni (sjá viðauka 1) en sú útgáfa er með spurningum völdum úr lengri 

spurningalistanum. Styttri útgáfan telur 37 spurningar að viðbættum 7 spurningum um 

persónulega hagi en lengri útgáfan telur 123 spurningar auk þeirra 7 um persónulega 

hagi (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2004). Listinn, sem gengur undir nafninu QPSNordic 

(Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work) var gefinn út á 

vegum Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2000 í ritröðinni TemaNord og var 

markmiðið með verkefninu, sem leiddi af sér listann,  að auka vísindaleg  gæði og 

samanburðarhæfni mælinga á sálfélagslegum þáttum á vinnustöðum (Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir, 2004).  

Innihald listans ákvarðaðist af því hvað var talið mikilvægt fyrir vinnu, heilsu, vellíðan 

og áhugahvöt. Til að velja hentug svið og spurningar voru 19 norrænir spurningalistar 

skoðaðir, þar á ofan voru alþjóðlegir listar hafðir til hliðsjónar. Gagnagrunnurinn sem 

safnað var í varð uppspretta að spurningunum í norræna listanum. Áreiðanleiki og 

réttmæti listans og tilheyrandi mælikvarðar  var sannreynt (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 

2004).  

Síðan Norræni spurningalistinn kom út hefur hann talsvert verið notaður við 

rannsóknir á heilsu, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks. Má þar helst nefna sem dæmi í 

fjármálafyrirtækjum, hjá flugfreyjum, kennurum og hjúkrunarfræðingum 

(www.vinnueftirlit.is).  

Í rannsókninni voru spurningar listans aðlagaðar að umhverfi Hjallstefnunnar, t.d. 

orðalagi breytt. Spurningum um persónulega hagi var fækkað sem og voru spurningum 

úr lengri listanum bætt við og þá úr flokkum sem tóku á þáttum um stjórnun, hvata í 

vinnunni og samsömun með stofnuninni/fyrirtækinu. Þeir flokkar sem spurt er um í 

spurningalistanum eru: persónuupplýsingar, starfskröfur, hlutverk og væntingar, 

sjálfræði í starfi, forspá um vinnuna, færni í starfi, félagsleg samskipti, stjórnun, 

fyrirtækis- / stofnanabragur, samspil vinnu og einkalífs, mikilvægi vinnunnar í lífinu, 

samsömun með stofnuninni / vinnustaðnum, hópvinna og hvatar í vinnunni.  

Spurningarnar á listanum eru á fimm stiga Likert kvarða þar sem 1 þýðir mjög 

ósammála og 5 mjög sammála. Í langflestum spurningum eru svarmöguleikarnir 1 sem 

http://www.vinnueftirlit.is/


 

63 

stóð fyrr mjög sjaldan eða aldrei,  2 fremur sjaldan, 3 stundum, 4 fremur oft, 5 mjög oft 

eða alltaf. Aðrir svarmöguleikar eru 1 mjög lítinn eða alls engan, 2 fremur lítinn, 3 

dálítinn, 4 fremur mikinn, 5 mjög mikinn  og 1 alveg ósammála, 2  fremur ósammála, 3 

hlutlaus, 4 fremur sammála, 5 alveg sammála. 

 

4.4 Þátttakendur 
Allir starfsmenn Hjallstefnunnar ehf. voru þátttakendur í rannsókninni, hvort sem þeir 

starfa á leikskólum eða skólum fyrirtækisins, við stoðþjónustu eða í stjórnsýslu. Ekki 

voru gerðir neinar aðgreiningar á því hversu lengi starfsmenn hefðu verið hjá fyrirtækinu 

heldur var leitast við að fá upplifun allra óháð starfsaldri. Starfsmenn voru 307 talsins í 

maí 2012 þegar rannsóknin var lögð fyrir og svöruðu 274 spurningalistanum eða 89 %.  

 

4.5 Framkvæmd og úrvinnsla 
Rannsakandi hafði samband við eiganda Hjallastefnunnar og óskaði eftir að fá að vinna 

rannsóknina hjá fyrirtækinu. Var sú ósk samþykkt og bauð eigandinn fram að 

rannsakandi mætti nýta sér alla þá aðstoð sem í boði væri hjá Hjallastefnunni. 

Rannsakandi hóf, eftir samþykki eigandans, samstarf með verkefnastjóra hjá 

fyrirtækinu. Verkefnastjórinn hafði séð um hönnun og fyrirlagnir starfsánægjukannanna 

hjá fyrirtækinu og var hann rannsakanda innan handar við úrvinnslu gagnanna.  

Í samráði við verkefnastjóra var ákveðið að sníða spurningalistann að Hjallstefnunni 

og breyta orðalagi. Einnig var ákveðið að fækka bakgrunnsspurningum og bæta við 

spurningum í öðrum flokkum. Ákveðið var að verkefnastjórinn myndi senda tölvupóst á 

alla starfsmenn, fyrir hönd fyrirtækisins, þar sem fyrirkomulagið var kynnt ásamt 

kynningu á rannsakanda og verkefninu hennar, tveimur dögum fyrir settan dag (sjá 

viðauka 2). Rannsóknin var svo send öllum starfsmönnum Hjallastefnunnar föstudaginn 

18. Maí 2012. Þriðjudaginn 29. maí sendi verkefnastjórinn svo annan tölvupóst þar sem 

tilkynnt var, að vegna beiðni skólastjóra um að framlengja svartíma, væri könnunin opin 

til 6. júní. Í tölvupóstinum var einnig birt svarhlutfall hvers skóla fyrir sig svo 

skólastjórnendur sem og aðrir starfsmenn gætu hvatt þá, sem ekki höfðu svarað, til að 

svara könnuninni (sjá viðauka 3). Eftir að könnun var lokið sá verkefnastjórinn um 
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úrvinnslu gagnanna og notaði hann til þess tölfræðiforritið SPSS. Niðurstöður komu í 

hendur rannsakanda þann 12. Júní. 

 

4.6 Áreiðanleiki og réttmæti rannsóknarinnar 
Gæði megindlegra rannsókna byggist að miklu leyti á innra réttmæti, eða að hve miklu 

leyti hægt er að halda því fram að svörin sem fundust, hafi svarað þeim spurningum sem 

spurt var um (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Spurningalistinn sem hér er notaður var 

gefinn út á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar eftir mikla rannsóknarvinnu og var 

áreiðanleiki og réttmæti listans sannreynt áður en hann var gefinn út (Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir, 2004). Listinn var valinn í þessa rannsókn þar sem talið var að hann 

myndi gefa sem skýrasta mynd af þeim svörum sem leitast var eftir að fá.  

Í megindlegum rannsóknum er einnig mikið lagt upp úr því að mælitæki séu 

áreiðanleg, þ.e. að endurteknar mælingar á sama hlutnum myndu leiða til svipaðrar 

niðurstöðu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  Spurningalistinn sem hér er notaður var 

lagður fyrir starfsfólk Hjallastefnunnar árið 2010 og þá eingöngu til að kanna 

starfsánægju starfsfólks eins og gert er ár hvert hjá fyrirtækinu. Listinn er örlítið breyttur 

frá árinu 2010 en ætla má að rannsóknin nú leiði til svipaðrar niðurstöðu og var raunin 

árið 2010. 

 

4.7  Siðferðisleg álitamál og aðferðafræðilegur vandi 
Í vísindarannsóknum er krafa um upplýst og óþvingað samþykki, þ.e. að rangt sé að nota 

fólk til vísindarannsókna án þess að það hafi samþykkt þátttökuna af fúsum og frjálsum 

vilja, vitandi hvað það er að samþykkja. Veita þarf nægilega vitneskju um eðli 

rannsóknarinnar til að hver og einn geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku ( Sigurður 

Kristinsson, 2003).  

Rannsakandi gætti þess að kynna rannsóknina vel fyrir öllum þátttakendum og voru 

ítarlegar upplýsingar um rannsóknina í tölvupósti sem sendur var öllu starfsfólki til 

kynningar um rannsóknina áður en hún fór fram. Í tölvupóstinum kom fram að gætt yrði 

að spyrja almennt og á órekjanlegan hátt. Einnig var tekið fram að rekjanleiki væri 

enginn og ekki spurt um nákvæm atriði og að spurningakerfið sæi um að rjúfa tengsl 
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milli tengils og einstakra svara. Starfsmönnum var einnig kynnt í umræddum tölvupósti 

að þeir væru ekki skyldugir til að svara heldur óskað eftir því og talað um það vægi sem 

niðurstöðurnar gætu haft fyrir fyrirtækið.  

Rannsakandi var starfandi kennari hjá Hjallastefnunni þegar rannsókn fór fram. Sú 

staðreynd gæti haft áhrif á frá hvaða sjónarhorni rannsóknin er gerð. Áður en 

rannsakandi aflaði rannsóknargagna hafði hún ákveðnar kenningar um viðfangsefnið 

sem einnig gæti haft áhrif. Reynsla rannsakanda af Hjallastefnunni mótar innsýn hennar 

og viðhorf á fyrirtækinu og gæti haft áhrif á úrvinnslu gagna. Rannsakandi hefur einnig 

kennslureynslu í almennum grunnskóla sem gæti haft í för með sér þá galla að mótuð 

reynsla hennar og samanburður á þessum tveimur stofnunum / fyrirtækjum hefði áhrif 

á hlutleysi rannsóknarefnis. Möguleiki er á því að viðvera rannsakanda í einum af 

skólunum, þegar rannsókn fór fram, litaði svör þátttakenda sem starfa þar vegna 

persónulegra tengsla.  
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28% 

45% 

27% 0-12 mánuðir

1-5 ár

5 ár eða lengur

5 Niðurstöður  

Við greiningu niðurstaðna ákvað rannsakandi að nota lýsandi tölfræði (e. descriptive 

statistics). Í rannsókninni ber rannsakandi m.a. niðurstöður sínar við niðurstöður á 

sambærilegri könnun sem fyrirtækið sjálft framkvæmdi árið 2010 og þar var notast við 

lýsandi tölfræði. Lýsandi tölfræði er einföld lýsing á niðurstöðum og með þessari aðferð 

er fundið hvað er dæmigert fyrir gögnin ( Amalía Björnsdóttir, 2003). Alls kyns myndir og 

töflur gegna lykilhlutverki í lýsandi tölfræði og notaði rannsakandi þá aðferð við 

framsetningu niðurstaðna.  

5.1 Bakgrunnsbreytur 
Starfsmenn Hjallastefnunnar voru í maí 2012, þegar rannsóknin var lögð fyrir, 307 

talsins. Af þeim voru 274 sem svöruðu könnuninni eða 89%. Þegar starfsaldur er 

skoðaður má sjá að tæplega helmingur starfsmanna hefur unnið hjá fyrirtækinu í 1 – 5 

ár eða 45%. Þennan stutta starfsaldur má mögulega rekja til þess að árin 2007 – 2008 

fjölgaði skólum nokkuð hjá fyrirtækinu. Má því segja að þetta hlutfall sé að hluta til nýtt 

starfsfólk en einnig að hluta til starfsmannavelta þar sem líklega má gera ráð fyrir 

einhverri starfsmannaveltu í byrjun nýrra skóla. 27% starfsmanna hafa unnið lengur en 5 

ár en sami fjöldi eða 28 % hafa einungis starfað í 1 ár eða skemur. Hópurinn sem hefur 

starfað 1 ár eða skemur má að öllum líkindum rekja til starfsmannaveltu þar sem ekki 

höfðu bæst við nýir skólar frá 2008 þegar rannsóknin var gerð (sjá mynd 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Mynd 5.1 Starfsaldur 

Niðurstöður leiddu í ljós að tæplega 75% starfsmanna starfa við beina kennslu þegar 

spurt var um hvort viðkomandi starfsmaður væri með stúlknahóp, drengjahóp eða væri 
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40% 

25% 
Stúlknahópur

Drengjahópur

Er ekki með hóp

54% 
46% 34 ára eða yngri

35 ára eða eldri

ekki með nemendahóp. Skipting á milli drengjahópa og stúlkna hópa var nokkuð jöfn 

eða rúmlega 39% voru með drengjahóp og rúmlega 35% voru með stúlknahóp. Af þessu 

má leiða að 25% starfsmanna starfi í stoðþjónustu eða við stjórnsýslu hjá fyrirtækinu (sjá 

mynd 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Mynd 5.2 Skipting starfsmanna á drengja- og stúlknahópa 

 

Þegar starfsaldur er skoðaður þá kemur í ljós að nokkuð jöfn skipting virðist vera á aldri 

starfsmanna. Tveir svarmöguleikar voru í boði, 34 ára og yngri og 35 ára og eldri. 54 % 

starfsmanna eru 34 ára og yngri en 46% eru 35 ára og eldri (sjá mynd 5.3). 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                             

 Mynd 5.3 Aldur starfsmanna 
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Síðasta bakgrunnsspurningin var um kyn og niðurstöður leiddu í ljós að fyrirtækið er 

kvennavinnustaður þar sem um 90% starfsmanna eru konur (sjá mynd 5.4). Eru þessar 

niðurstöður í takt við aðra grunnskóla samanber niðurstöður úr sameiginlegri könnun 

Sambands íslenskar sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara sem birtar voru í ágúst 

2012. Þar kemur fram að 83% svarenda voru konur og 17% karlar (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Mynd 5.4 Kynjaskipting starfsmanna 

 

5.2 Starfskröfur 
65 % svarenda töldu að vinnuálag væri mjög sjaldan, fremur eða aldrei svo ójafnt að 

verkefnin hlæðust upp. Þó sögðust 26% það gerast stundum og 9% sögðu það gerast 

mjög, fremur oft eða alltaf. Af þessu má leiða að vinnuálag sé að jafnaði innan eðlilegra 

marka, þó svo að það geti orðið meira hugsanlega í kringum skólabyrjun og lok, þegar 

úrvinnsla er mikil sem og í kringum foreldraviðtöl og prófatímabil.  

Þegar spurt var að því hvort starfsmönnum fyndist þeir hafa of mikið að gera sögðust 

22% það gerast fremur, mjög oft eða alltaf og 47% sögðu stundum. Af þessu má leiða að 

meirihluta starfsmanna finnst of mikið að gera hjá sér að jafnaði. 31% sögðu það gerast 

fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Ef niðurstöður vinnustaðagreiningar Capacent Gallup í 

grunn- og leikskólum Reykjavíkurborgar frá árinu 2007 eru skoðaðar til hliðsjónar má sjá 

að 90% svarenda taldi álag vera mikið í vinnunni (Reykjavíkurborg, 2007). Af þessu má 

áætla að vinnuálag hjá starfsfólki í grunn – og leikskólum sé almennt mikið.   

86% starfsmanna telja verkefnin sem þeir fá í hendur fremur, mjög sjaldan eða aldrei 

vera of erfið. 14% telja að verkefnin séu það stundum og 2% segja það gerast fremur, 
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mjög oft eða alltaf. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru starfsmenn að fá verkefni við 

hæfi og að ekki séu gerðar óraunhæfar kröfur til þeirra.  

79% svarenda finnst fremur, mjög sjaldan eða aldrei verkefnin krefjast meiri 

þekkingar en þeir búa yfir. 19% sögðu það gerast stundum en aðeins 2% töldu það gerst 

fremur, mjög oft eða alltaf. Niðurstaðan veitir stoð undir niðurstöður spurningarinnar á 

undan um að starfsmenn fái verkefni við hæfi.  

93% starfsmanna segja fremur, mjög oft eða alltaf færni sín og þekking nýtast í 

starfinu. 4% segja stundum vera svo en 3% segja það gerast fremur, mjög sjaldan eða 

aldrei. Einnig var spurt að því hvort starfsmönnum finnst boðið upp krefjandi verkefni 

sem gaman er að glíma við og töldu 80% svo vera fremur, mjög oft eða alltaf. 17% sögðu 

það vera svo stundum en 4% fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Styðja þessar niðurstöður 

enn fremur undir þær sem á undan komu að verkefnin séu við hæfi og ekki sé verið að 

gera óraunhæfar kröfur á starfsmenn hvað þau varðar (sjá mynd 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Mynd 5.5 Starfskröfur 
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5.3 Hlutverk og væntingar 
Þegar spurt var að því hvort starfsmönnum fyndist markmiðin í starfinu skýr töldu 86% 

svo vera fremur, mjög oft eða alltaf. 11% fannst það vera stundum og 3% töldu það vera 

fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Af þessum niðurstöðum má leiða að skilaboð komist 

skýrt til skila og starfsmenn hafi skýra mynd af starfi sínu. 

87% aðspurðra vita fremur, mjög oft eða alltaf til hvers er ætlast til að þeim í 

vinnunni. 10% segjast vita það stundum og 3% fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Af 

þessum niðurstöðum má leiða að skilaboð séu skýr og að samskipti á vinnustaðnum séu 

góð. 

Þegar spurt var að því hvort tveir eða fleiri aðilar gerðu ósamræmanlegar kröfur til 

starfsmannsins voru 76% sem sögðu svo vera fremur, mjög sjaldan eða aldrei. 17% 

sögðu þó það stundum gerast og 7 % fremur, mjög oft eða alltaf. Styður þessi 

niðurstaða einnig undir það að skilaboð séu almennt skýr á vinnustaðnum og samskipti 

séu góð (sjá mynd 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                          Mynd 5.6 Hlutverk og væntingar 
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5.4 Sjálfræði í starfi 
Þegar starfsmenn voru spurðir út í það hvort þeir gætu stjórnað því hversu mikið þeir 

hafa að gera voru einungis 34% sem sögð svo vera fremur, mjög oft eða alltaf. Virtist 

skiptingin vera nokkuð jöfn við svörum þar sem 35% sögðu stundum og 31% sögðu það 

vera fremur, mjög oft eða aldrei. Hér má ætla að skilji á milli þeirra sem eru í beinni 

kennslu og þeim sem vinna að stoðþjónustu eða við stjórnsýslu. Ætla má að þeir sem 

vinna við stjórnsýslu hafi meiri stjórn á verkefnum heldur en þeir sem sinna beinni 

kennslu þar sem þeim bera að fylgja ákveðinni stundaskrá og verkefnalista. 

Svipaða niðurstöðu má sjá þegar spurt var um hvort starfsmenn geti ráðið 

vinnuhraða sínum sjálfir. Þar svörðuð 41% að svo væri fremur, mjög oft eða alltaf, 33% 

sögðu svo stundum vera og 26% fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Má ætla að hér sé 

sama ástæða, skipting starfsfólks eftir því hvort starfað er við beina kennslu, í 

stoðþjónustu eða við stjórnsýslu. 

Að geta ákveðið sjálfur hvenær vinnuhlé er tekið veitir starfsfólki ákveðið sjálfræði í 

starfi sínu. Þegar spurt var um þetta í könnuninni svöruðu 12% aðspurða að þeir gætu 

ráðið því fremur, mjög oft eða alltaf. 14% sögðust stundum geta það en 74% sögðust 

fremur, mjög sjaldan eða aldrei ráða því. Hér má sjá skýran mun á því hvaða störfum 

fólk sinnir hjá fyrirtækinu samanber þegar spurt var um hvort starfsfólk starfaði með 

hópa eða ekki í bakgrunnsspurningunum. Þar kom í ljós að 75% starfsmanna störfuðu 

við kennslu og helst það í hendur við niðurstöður þessarar spurningar þar sem þeir sem 

starfa við kennslu geta ekki ráðið því hvenær þeir taka vinnuhlé þar sem þeirra 

vinnudagur felst í að fara eftir stundaskrá og eru skipulögð vinnuhlé inni í henni sem ekki 

er að hægt að hnika til.  

Tæplega helmingur aðspurðra eða 47% sögðust fremur, mjög oft eða alltaf geta haft 

áhrif á ákvarðanir sem miklu skipta í starfi þeirra. 39% töldu svo vera stundum og 14% 

fremur, mjög sjaldan eða aldrei (sjá mynd 5.7). 
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                                                               Mynd 5.7 Sjálfræði í starfi 

 

5.5 Forspá um vinnuna 
Það skiptir miklu máli fyrir starfsmenn að búa við starfsöryggi, að óvæntir atburðir séu 

ekki tíðir sem mögulega geta valdið óöryggi hjá starfmönnum varðandi stöðu þeirra hjá 

fyrirtækinu. Þegar starfsmenn voru spurðir út í það hvort þeir vissu með 

mánaðarfyrirvara hvers konar verkefni biðu þeirra voru 41% sem sögðu svo vera fremur, 

mjög oft eða alltaf. 21% svöruðu stundum og 38% fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Hér 

má áætla að ástæðan fyrir því að jafnmargir svara því að þeir viti og viti ekki hvers konar 

verkefni bíða þeirra sé sú að margir skólanna eru orðnir fastir í sessi og starf orðið vel 

mótað og gengur snurðulaust fyrir sig, má þá sérstaklega nefna leikskólanna. En þar sem 

grunnskólarnir eru nýjustu viðbæturnar er starfið þar enn í þróun og geta því verkefni 

breyst með litlum fyrirvara, þar sem alltaf er verið að reyna að bæta og læra af 

reynslunni. Einnig var spurt um það hvort orðrómur gengi um breytingar á 

vinnustaðnum. Niðurstöðurnar gefa til kynna að ekki allt starf sé orðið fastmótað þar 

sem 22% segja það gerast fremur, mjög oft eða alltaf gerast. 36% segja svo stundum 

vera og 42% segja fremur, mjög sjaldan  eða aldrei. Nauðsynlegt er að vera í stöðugri 

þróun starfa í þá átt að það leiði til betri afkasta og ánægju viðskiptavina sem og ýti 
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undir hvatningu starfsmanna en passa verður að upplýsingagjöf og samskipti við 

starfsmenn séu góð og virk til þess að valda ekki óöryggi hjá starfsfólki. Sjá mynd 5.8. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Mynd 5.8 Forspá um vinnuna 

5.6 Færni í starfi 
88% aðspurðra segjast fremur, mjög oft eða alltaf ánægð með getu sína til að leysa 

vandamál í vinnunni. 10% segja svo vera stundum og 2% fremur, mjög sjaldan eða 

aldrei. Má af þessum niðurstöðum ætla að starfsmenn fyrirtækisins séu í réttum 

störfum, þ.e. á réttu hæfnissviði (sjá mynd 5.9). 

 

 

 

                       

                       

 

 

                   Mynd 5.9 Ánægja með eigin getu til að leysa vandamál í vinnunni 
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5.7 Félagsleg samskipti 
Þegar spurt var út í hvort starfsmenn ættu vísan stuðning og aðstoð frá vinnufélögum 

voru 85% sem sögðu svo vera fremur, mjög oft eða alltaf. 11% svöruðu stundum og 4% 

fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Góð samstaða, tengsl og umhyggja meðal 

samstarfsfélaga virðist vera ríkjandi hjá fyrirtækinu. 

Svipaða niðurstöðu var að finna þegar spurt var um stuðning og hjálp frá 

skólastjórnendum en 76% sögðu svo vera fremur, mjög oft eða alltaf. 15% svöruðu 

stundum og 9% fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Af þessu má sjá að stuðningur 

yfirmanna er einnig góður og umhyggja virðist ríkja milli þeirra og starfsmanna.  

68% telja að skólastjórnendur meti það við sig ef þeir ná árangri í starfi fremur, mjög 

oft eða alltaf. 17% segja svo vera stundum og 15% fremur, mjög sjaldan eða aldrei. 

Stuðningur yfirmanna er mikilvægur starfsmönnum sem og virk endurgjöf því hún gefur 

vitneskju um frammistöðu og getur leitt til aukinnar starfsánægju (sjá mynd 5.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Mynd 5.10 Félagsleg samskipti 

                   

Það er einnig mikilvægt að fá stuðning heima fyrir og staða hvers og eins í einkalífi 

getur haft áhrif á hvort starfsmaður upplifir sig ánægðan í starfi eða ekki. 89% 

starfsmanna fyrirtækisins segjast eiga fremur eða mjög mikinn stuðning vina og 
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fjölskyldu þegar erfiðleikar steðja að í vinnunni. 8% svara dálítinn og 3% fremur eða 

mjög lítinn eða alls engan stuðning. Niðurstöður gefa til kynna að starfsmenna 

fyrirtækisins eigi einnig gott stuðningsnet utan vinnunnar til viðbótar við þann stuðning 

og umhyggju sem þeir njóta meðal samstarfsfélaga og yfirmanna (sjá mynd 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mynd 5.11 Stuðningur vina og fjölskyldu þegar erfiðleikar steðja að í vinnunni.  

 

5.8 Stjórnun 
Þegar spurt var út í stjórnun fyrirtækisins töldu 51% aðspurðra skólastjórnendur hvetja 

sig til að taka þátt í mikilvægum ákvörðunum fremur, mjög oft eða alltaf. 25% töldu það 

gerast stundum og 24% fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Ef starfsmenn fá aukna ábyrgð 

og tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum getur það leitt til aukinnar starfsánægju. 

Samskonar niðurstöður fengust þegar spurt var um það hvort skólastjórnendur hjálpi 

starfsmönnum að auka færni þeirra. 53% sögðu að svo væri fremur, mjög oft eða alltaf, 

26% stundum og 21% fremur, mjög sjaldan eða aldrei.  

63% aðspurðra sögðust telja að skólastjórnendur tækju á vandamálum um leið og 

þau koma upp fremur, mjög oft eða alltaf, 28% sögðu svo stundum vera og 9% fremur, 

mjög sjaldan eða aldrei. Stuðningur yfirmanna er mikilvægur og að þeir grípi inn í ef 

vandamál koma upp og leysi þau á farsælan hátt, gæði stjórnunar er því mikilvæg fyrir 

viðhald starfsánægju.  
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Gott samband virðist vera milli starfsmanna og stjórnenda og samskipti góð því 85% 

starfsmanna segja að samskipti við stjórnendur valdi sér fremur, mjög sjaldan eða aldrei 

streitu. 11% segja það gerast stundum og 4% fremur, mjög oft eða alltaf (sjá mynd 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Mynd 5.12 Stjórnun 

 

5.9 Fyrirtækis-/stofnanabragur 
Starfsandi í fyrirtækjum skiptir miklu máli þegar starfsánægja er skoðuð. 

Starfssamfélagið þarf að einkennast af stuðningi, samvinnu og jákvæðum tilfinningum til 

að starfsmenn geti blómstrað. 77% aðspurðra telur starfsandann á kjarnanum fremur 

eða mjög mikið hvetjandi og styðjandi. 15% svara dálítið og 8% fremur, mjög lítið eða 

alls ekki. 72 % starfsmanna telja starfsandann á kjarnanum vera fremur eða mjög mikið 

afslappaðan og þægilegan. 18% svöruðu dálítið og 10% fremur, mjög lítið eða alls ekki. 

Loks voru 60% starfsmanna sammála því að starfsandinn á kjarnanum væri fremur, mjög 

lítið eða alls ekki stífur og reglufastur. 22% fannst það dálítið og 18% fremur eða mjög 

mikið. Af þessum niðurstöðum má leiða að starfsandi í skólum fyrirtækisins sé almennt 

góður og stuðningur og samvinna séu mikil (sjá mynd 5.13). 
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                                                                  Mynd 5.13 Starfsandi 

  

77% starfsmanna telja samskipti á kjarnanum fremur, mjög oft eða alltaf næg. 17% 

segja svo stundum vera og 6% fremur, mjög oft eða aldrei. Sjá mynd 5.28. Þó segja 44% 

starfsmanna stundum, fremur, mjög oft eða alltaf taka eftir óþægilegum ágreiningi hjá 

vinnufélögum. 55% segja svo vera fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Af þessum 

niðurstöðum má leiða að starfsandi sé almennt nokkuð góður en horfa verður til þess að 

tæplega helmingur svarenda telur óþægilegan ágreining vera á milli vinnufélaga sem er 

hugsanlega mál til að skoða (sjá mynd 5.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Mynd 5.14 Samskipti 
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66% starfsmanna telja fremur, mjög oft eða alltaf starfsmenn vera hvattir til að koma 

með tillögur að úrbótum á vinnustaðnum. 25% segja svo stundum vera og 9% segja það 

gerast fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Starfsmenn virðast upplifa sig sem hluta af 

heildinni og öðlast þar af leiðandi ábyrgðartilfinningu gagnvart fyrirtækinu (sjá mynd 

5.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mynd 5.15 Eru starfsmenn á vinnustað þínum hvattir til að koma með tillögur til 
                   úrbóta? 

 

90% starfsmanna segjast fremur, mjög lítið eða aldrei hafa tekið eftir að ólíkt sé 

komið fram við konur og karla á vinnustaðnum. 7% svara dálítið og 3% fremur eða mjög 

mikið. 76% segja að fremur, mjög lítið eða aldrei hafa tekið eftir því að ólíkt sé komið 

fram við eldri og yngri starfsmenn á vinnustaðnum. 16% segja dálítið og 8% fremur eða 

mjög mikið. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar til þess að mismunun á vinnustaðnum sé 

lítil sem engin og jafnt sé komið fram við alla. 

47% starfsmanna segja að fólk fái umbun (peninga, hrós) fyrir vel unnin störf á 

vinnustaðnum. 32% segja dálítið og 21% segja fremur, mjög lítið eða alls ekki. Markviss 

endurgjöf á frammistöðu og einstaka verkefni er mikilvæg því hún gefur 

starfsmanninum hugmynd um stöðu sína. Í þessu tilfelli gæti hlutur peninga litað 

niðurstöður því alla jafna er umbun í skólum ekki veitt í  formi þeirra, frekar í hrósi. 
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77% starfsmanna segja skólastjórnendur bera fremur eða mjög mikla umhyggju fyrir 

heilsu og líðan starfsmanna. 19% segja dálítið og 4% fremur, mjög litla eða alls ekki. 

 Þessar upplýsingar veita sömu niðurstöður og þegar spurt var í kaflanum um félagsleg 

samskipti, hvort starfsmenn fengju stuðning og hjálp frá skólastjórnendum. Stuðningur 

yfirmanna hjá fyrirtækinu virðist vera mikill og góður (sjá mynd 5.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Mynd 5.16 Framkoma/Viðmót 

 

5.10 Mikilvægi vinnunnar í lífinu 
Starfsmenn voru beðnir um að taka afstöðu til staðhæfinga varðandi mikilvægi 

vinnunnar í lífi þeirra. 39% voru fremur eða alveg sammála þeirri staðhæfingu að vinna 

veitti þeim mesta gleði í lífinu. 38% voru hlutlaus og 23% fremur eða alveg ósammála. 

Áætla má að samspil vinnu og einkalífs liti niðurstöður staðhæfingarinnar þar sem gera 

má ráð fyrir að fjölskylda og vinir skipti starfsmenn einnig mjög miklu máli í lífi fólks. 

Aftur á móti sögðust 75% vera fremur eða alveg sammála því að þeim  finnist gott að 

vera oftast með allan hugann við vinnuna. 18% voru hlutlaus og 7% fremur eða alveg 

ósammála staðhæfingunni. Hér má sjá að starfsmenn almennt hafa ábyrgðartilfinningu 

gagnvart fyrirtækinu og vilja gera vel þegar kemur að vinnunni (sjá mynd 5.17). 
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                                                             Mynd 5.17 Afstaða til vinnunnar 

 

Þegar spurt var út í streitu sögðust 69% starfsmanna aðeins að litlu leyti eða alls ekki 

vera spennt, eirðarlaust, taugaóstyrkt, kvíðið eða geti ekki sofið á nóttunni fyrir 

áhyggjum vegna streitu. 20% upplifðu þetta dálítið og 11% fremur eða mjög mikið. 

Niðurstöður gefa til kynna að starfsmenn séu almennt ekki að upplifa streitu í starfi sem 

er jákvætt í ljósi þess að meirihluti starfsmanna fannst of mikið að gera hjá sér að jafnaði 

þegar spurt var áður út í álag í starfi (sjá mynd 5.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Mynd 5.18 Streituupplifun starfsmanna 
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5.11 Samsömun með stofnuninni-/vinnustaðnum 
86% starfsmanna eru fremur eða alveg sammála því að þeir hæli vinnustaðnum við 

vini sína. 11% eru hlutlaus hvað þetta varðar og 3% eru fremur eða alveg ósammála. Af 

þessu má sjá að almenn starfsánægja virðist ríkja hjá starfsmönnum fyrirtækisins. 

 Ennfremur segjast 78% starfsmanna vera fremur eða alveg sammála því að þeir hafi 

svipað gildismat og ríkir á vinnustaðnum. 19% eru hlutlaus og 3% fremur eða alveg 

ósammála. 97% starfsmanna segjast fremur eða alveg sammála því að á þessum 

vinnustað vilji þeir leggja sig allan fram. 3% eru svo hlutlaus eða fremur ósammála. Hér 

sést að starfsmenn búa yfir sama gildismati og ríkir hjá fyrirtækinu og eru því ánægðir í 

starfi (sjá mynd 5.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Mynd 5.19 Samsömun með stofnuninni/vinnustaðnum 

 

5.12 Hópavinna 
Þegar spurt var um hópavinnu hjá fyrirtækinu sögðust 87% fremur eða mjög mikið 

ánægð með að vera í vinnuhópnum. 11% svöruðu dálítið og 2% fremur, mjög lítið eða 

alls ekki ánægð (sjá mynd 5.20). 
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           Mynd 5.20 Ánægja með vinnuhópinn 

 

78% sögðu vinnuhópinn vera fremur, mjög oft eða alltaf vera laginn við að leysa 

vandamál. 18% svöruðu stundum og 4% fremur, mjög sjaldan eða aldrei. Starfsandi og 

samskipti virðast vera góð meðal starfsmanna (sjá mynd 5.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Mynd 5.21 Er vinnuhópurinn laginn við að leysa vandamál? 

 

5.13 Hvatar í vinnunni 
Nauðsynlegt er fyrir vinnuveitendur að vita hvað það er sem hvetur starfsmenn áfram í 

vinnu. 83% starfsmanna sögðu það vera mjög mikils virði eða alveg nauðsynlegt að nýta 

sköpunargleði sína og ímyndunarafl í vinnunni þegar draumastarfið væri annars vegar. 
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15% sögðu það vera mikils virði og 2% töldu það ekki vera mikils virði. Niðurstaðan sýnir 

að hvatning starfsmannanna samræmist hugmyndum fyrirtækisins og þarf af leiðandi 

rétt fólk í réttum störfum.  

87% starfsmanna telja þó einnig að örugg vinna og fastar tekjur séu mikils virði eða 

alveg nauðsynleg þegar draumastarfið er annars vegar. 11% segja þessa þætti mikils 

virði og 2% ekki mikils eða einskis virði. Að geta nýtt hæfileika sína í starfi eru ein og sér 

endilega ekki næg til að starfsmaður sé ánægður í vinnunni. Þáttur launa er flestum 

mikilvægur og saman geta þessir þættir leitt til aukinnar starfsánægju. 

64% starfsmanna töldu alveg nauðsynlegt að þeim fyndist þeir vera að gera eitthvað 

sem skipti máli í vinnunni, 28% töldu það vera mjög mikils virði og 8% töldu það vera 

mikils virði. Langflestir leita eftir viðurkenningu fyrir störf sín og vilja sjá að það sem þeir 

gera í vinnunni hafi eitthvert gildi fyrir fyrirtækið (sjá mynd 5.22). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                 Mynd 5.22 Hvatar í vinnunni 
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6 Umræða 

6.1 Niðurstöður greindar út frá kenningum um starfsánægju 
Rannsakandi valdi þrjá kenningar um áhrifaþætti starfsánægju til hliðsjónar við 

greiningu niðurstaðna. Í fyrsta lagi er það Tveggja þátta kenning Herzbergs o.fl (1959). 

Kenning Herzbergs er starfshvatakenning og er áhrifaþáttum samkvæmt henni skipt í 

tvennt; í hvatningarþætti og viðhaldsþætti. Hvatningarþættirnir eru viðurkenning, 

árangur og ábyrgð, möguleikar á persónulegum þroska og þróun í starfi ásamt starfinu 

sjálfu. Allir þessir þættir geta leitt til starfsánægju. Viðhaldsþættirnir eru laun, samskipti, 

gæði stjórnunar, stefna fyrirtækisins, vinnuaðstæður og aðstæður í einkalífi ásamt stöðu 

og starfsöryggi. Þessir þættir veita ekki beina starfsánægju en ef vel er hlúð að þeim 

geta þeir leitt til ánægju í starfi.  

Niðurstöður sýna að hvatningarþættirnir eru allir áhrifaþættir starfsánægju hjá  

starfsfólkinu. Þegar þátturinn um starfið sjálft er skoðaður þá finnst starfsfólki markmið í 

starfinu almennt vera skýr og þeim finnst stjórnendur hjálpa sér við að auka færni sína í 

starfi sem sýnir að þróun í starfi sé möguleiki. Hvað árangur varðar þá upplifa 

starfsmenn að stjórnendur hvetji þá til þátttöku í ákvörðunum sem og að starfsfólki 

finnst vinnan veita því almennt mikla gleði í lífinu og finnst gott að vera með hugann við 

vinnuna. Að lokum upplifa starfsmenn að þeir fái viðurkenningu í starfi þar sem 

stjórnendur meti það við sig ef árangur næst. 

Almennt voru fleiri spurningar sem tilheyrðu viðhaldsþáttunum frekar en 

hvatningarþáttunum í rannsókninni. Þá voru viðhaldsþættirnir einnig áhrifaþættir 

starfsánægju samkvæmt niðurstöðunum. Starfsmenn Hjallstefnunnar eru almennt ekki 

stressaðir eða kvíðnir og virðast vita með mánaðarfyrirvara hvers konar verkefni bíða 

þeirra sem gefur til kynna að þeir upplifi stöðu sína hjá fyrirtækinu góða. Þó vildi allstór 

hópur starfsmanna meina að oft gengi orðrómur um breytingar hjá fyrirtækinu sem gæti 

ógnað starfsöryggi. Einnig fannst fólki almennt nauðsynlegt að það hefði örugga vinnu 

og fastar tekjur svo þáttur launa kemur sterkur inn líka.  Starfsfólkið virtist einnig vera 

meðvitað um til hvers er ætlast af þeim í vinnunni ásamt því að fá aðstoð frá 

vinnufélögum og stjórnendum með verkefni svo að því má leiða að samskipti séu 

almennt góð innan fyrirtækisins eða skólanna. Því til stuðnings kom svo fram í 

niðurstöðum að starfsfólki finnst samskipti á kjörnum næg. Gæði stjórnunar er líka góð 
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samkvæmt niðurstöðum þar sem starfsfólk upplifir að stjórnendur beri umhyggju fyrir 

þeim og samskipti við stjórnendur valda starfsfólki ekki almennt streitu. Vinnuaðstæður 

virðast einnig góðar þar sem starfsfólk er almennt ánægt með vinnuhópinn og segja 

hann laginn við að leysa þau vandamál sem upp koma. Einnig sýna niðurstöður að 

starfsandi sé góður og ekki sé mikið um óþægilegan ágreining á milli starfsmanna. 

Stefna fyrirtækisins í starfsmannamálum virðist síðan einnig komast til skila til starfsfólks 

því almennt upplifir fólk ekki að ólíkt sé komið fram við karla og konur og eldri og yngri 

starfsmenn. Einnig sýndu niðurstöður að starfsmenn eiga almennt gott bakland í 

einkalífinu sem styður við þá ef eitthvað amar að í vinnu.  

Bæði innri hvatar (hvataþættir) og ytri hvatar (viðhaldsþættir) virðast vera miklir 

áhrifaþættir þegar kemur að starfsánægju starfsfólksins. Svörum við þeim spurningum 

sem snéru að þeim þáttum sem felast í tveggja þátta kenningu Herzbergs o.fl. (1959) 

fengu allflestir háa jákvæða svörun í rannsókninni. Það má einnig segja að hugtakið 

starfsauðgun sem þróaðist með kenningu Herzbergs o.fl (1959) eigi við hjá fyrirtækinu. 

En í hugtakinu felst það að leitast er við að hanna störf á þann hátt að þau auki 

möguleika starfsmanna á að ná persónulegum árangri, viðurkenningu fyrir störf sín og 

auka þroska og sjálfsvirðingu þeirra. Starfsmenn fá aukna ábyrgð og sjálfræði í 

verkefnum og starfi sínu ásamt því að hljóta reglulega endurgjöf fyrir frammistöðu sína 

(Furnham, 2006).  

Í öðru lagi er það kenning Hackmans og Oldhams (1980) um starfseinkennaþætti. 

Kenning þeirra gengur út á að hvatning í starfi velti meira á því hvernig störf séu hönnuð 

ásamt stjórnun þeirra frekar en persónulegum einkennum starfsmanna. Þeir sögðu að 

innri hvatning yrði til við ákveðnar sálfræðilegar aðstæður. Til þess að þessar aðstæður 

verði þarf eftirfarandi að vera fyrir hendi: Starfsmaðurinn þarf að vera upplýstur um 

afrakstur vinnu sinnar og hann þarf að hafa vitneskju um það hvort hann hafi sinnt starfi 

sínu vel eða illa. Hann verður að upplifa að hann beri ábyrgð í starfi sínu og það hafi 

eitthvert gildi. Starfsmaðurinn þarf að finna að starfið hafi einhverja þýðingu og gildi 

fyrir aðra.  

 Í líkani sem Hackman og Oldham (1980) settu fram er sýnt hvernig einstaka þættir 

geta haft áhrif á innri hvatningu og skapa þær sálfræðilegu aðstæður sem þarf til að 

skapa starfsánægju. Þessi þættir sem eru fimm talsins eru: Hæfnissvið, starfssamsömun, 
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mikilvægi starfs, sjálfræði í starfi og endurgjöf. Að mati þeirra er mikilvægt að hvert starf 

innihaldi alla þá fimm starfseinkennaþætti sem líkanið sýnir. Ef skortur er á einhverjum 

þætti leiðir það líklega til að starfsmaður upplifir sálrænan skort. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að starfsmenn Hjallstefnunnar eru almennt í 

starfi sem hæfir þeirra hæfnissviði. Starfsfólki finnst verkefnin ekki erfið, ekki er krafist 

meiri þekkingar í verkefnum, færni og þekking þeirra nýtist í verkefnunum og starfsfólki 

finnst boðið upp á spennandi og krefjandi verkefni. Einnig er starfsfólkið ánægt með 

getu sína til að leysa þau verkefni sem það fær í hendurnar. Starfmönnum finnst 

nauðsynlegt að geta nýtt sköpunargleði og ímyndunarafl sitt í vinnunni sem samræmist 

hugmyndum Hjallstefnunnar og þar af leiðandi uppfyllir þáttinn um starfssamsömun. 

Starfsmönnum finnst einnig mikilvægt að gera eitthvað sem skiptir máli í vinnunni og 

samræmist það þættinum um mikilvægi starfs í kenningum Hackman og Oldham (1980). 

Tæplega helmingur starfsmanna upplifir sig geta ráðið vinnuhraða sínum sjálfir og að 

hafa áhrif á ákvarðanir í starfinu. Þriðjungi starfsmanna finnst þeir geta stjórnað hvað 

þeir hafa mikið að gera og ekki nema rúmlega tíu prósent starfsmanna getur ráðið 

hvenær hann tekur vinnuhlé. Lág jákvæð svörun við spurningunum um sjálfræði í starfi 

skýrist mögulega af því að kennarar starfa eftir stundatöflu og þar af leiðandi geta þeir 

ekki tekið ákvarðanir um vinnuhraða eða vinnuhlé sökum þess. Þeir sem læra 

grunnskólakennarafræði læra þó fljótt að svona er vinnudegi kennara háttað og hefur í 

flestum tilvikum ekki áhrif á starfsánægju. Að lokum upplifa starfsmenn að þeir fái 

umbun fyrir vel unnin störf og að stjórnendur meti það við sig ef árangur næst í starfi.  

Kenning Hackmans og Oldhams (1980) virðist eiga vel við þegar kemur að 

áhrifaþáttum starfsánægju hjá starfsfólki Hjallstefnunnar. Allir þættir fengu jákvæða 

svörun í rannsókninni að undanskildum þættinum um sjálfræði í starfi sem starfsmenn, 

sem sinna beinni kennslu geta ekki að öðrum kosti haft áhrif og vitað er um fyrirfram.  

Í þriðja og síðasta lagi er það kenning Maslach og Leitner (1997) um 

starfsumhverfisþætti. Þau þróuðu spurningalista sem inniheldur sex almenna þætti í 

starfsumhverfinu tengda fimm þáttum í stjórnun og eru þessir þættir síðan tengdir 

hugtökunum kulnun og vinnugleði. Þættirnir sex sem niðurstöður rannsóknarinnar eru 

skoðaðir út frá eru: vinnuálag, sjálfræði í starfi, umbun, samskipti, sanngirni og 

gildismat. Þættirnir sjálfræði í starfi, umbun (endurgjöf) og samskipti er nú þegar búið 
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að fara yfir þar sem þessir þættir koma fyrir í kenningum Herzbergs o.fl. (1959) og 

Hackman og Oldham (1980) og þátturinn sem snýr að sanngirni átti ekki við í 

rannsókninni. Hér verða þá teknir fyrir þættir vinnuálags og gildismats. Starfsmenn 

Hjallastefnunnar upplifa ekki að vinnuálag sé ójafnt og ekki nema þriðjungur 

starfsmanna vildi meina að þeir hefðu ekki of mikið að gera. Af þessu leiðir að oft á 

tíðum sé of mikið að gera hjá starfsfólkinu. Hvað gildismat varðar þá sýna niðurstöður 

að allflest starfsfólk tekur undir það að það hafi sama gildismat og ríkir á vinnustaðnum. 

Einnig segja nærri allir að þeir hæli vinnustaðnum við vini sína og að þeir séu sammála 

því að á þessum vinnustað vilji þeir leggja sig allan fram. 

Það má því segja að þær þrjár kenningar sem hér hafa verið skoðaðar til hliðsjónar 

við niðurstöður rannsóknarinnar eigi allar við og og allir þættir þeirra séu áhrifaþættir 

starfsánægju hjá starfsfólkinu. Þó er glöggt að enginn einn þáttur sker sig úr hvað varðar 

meiri áhrif en annar. 

 

6.2 Samanburður á niðurstöðum árin 2010 og 2012 
Eftir að hafa farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og skoðað hvaða mynd þær gefa af 

áhrifaþáttum starfsánægju starfsfólks er verðugt að skoða hvort einhverjir áhrifaþættir 

hafa breyst frá því samskonar könnun var lögð fyrir hjá fyrirtækinu árið 2010. Árið 2010 

voru starfandi 220 manns hjá fyrirtækinu og af þeim svöruðu 211 könnuninni eða 96%. 

Svörunin þá var örlítið hærri en í rannsókninni nú sem var 89%. Starfsfólki hefur einnig 

fjölgað um 87 á þessum tveimur árum (sjá mynd 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Mynd 6.1 Fjöldi starfsmanna og svörun milli ára 
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Eins og kom fram í kaflanum um aðferð rannsóknarinnar þá skiptir máli fyrir 

niðurstöðurnar að gæði rannsóknarinnar hafi verið í lagi. Notaður var sami spurningalisti 

árið 2010 í starfsánægjukönnun fyrirtækisins og var notaður í þessari rannsókn. Í 

megindlegum rannsóknum er mikið lagt upp úr því að mælitæki séu áreiðanleg, þ.e. að 

endurteknar mælingar á sama hlutnum myndu leiða til svipaðrar niðurstöðu (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna nánast sömu útkomu og raunin var árið 2010 og 

því má telja að gæði rannsóknarinnar séu í lagi og mælitækið áreiðanlegt. Munurinn, í 

prósentustigum talinn, á niðurstöðum þessa tveggja kannanna lá á bilinu 0 – 19, ýmist 

hafði prósentan hækkað eða lækkað á milli ára. 16 svör höfðu ekkert breyst frá árinu 

2010 (sjá mynd 6.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Mynd 6.2 Munur í prósentustigum milli ára 

 Rannsakandi ákvað að skoða samanburð niðurstaðnanna út frá þeim viðmiðum að 

10 prósentustig eða meiri munur væri markverður og gott væri fyrir fyrirtækið að skoða 

í framhaldi af rannsókninni. Aðeins fannst svo mikill munur í einni spurningu. Spurningin 

tilheyrði flokknum forspá um vinnuna og spurt var um hvort orðrómur gengi um 

fyrirhugaðar breytingar á vinnustaðnum.  Í núverandi rannsókn svöruðu 22% aðspurðra 

svo að þeim fyndist fremur, mjög oft eða alltaf ganga orðrómur um breytingar hjá 

fyrirtækinu. Árið 2010 töldu 11% svo vera. Prósentan hafði hækkað um 11 stig á þessum 

árum. Árið 2010 sögðu 61% að orðrómur um breytingar væri fremur, mjög sjaldan eða 

aldrei en nú hafði prósentutalan lækkað um 19 stig. Þess má geta að í þessari spurningu 
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svöruðu 36%, í núverandi rannsókn, að stundum væri svo en árið 2010 voru það 28% og 

gefur það 8 prósentustiga hækkun milli ára (sjá mynd 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6.3 Samanburður á svörun spurningarinnar Gengur orðrómur um fyrirhugaðar breytingar 
á vinnustaðnum? 

 Samkvæmt tveggja þátta kenningu Herzbergs o.fl (1959) þá er starfsöryggi einn af 

viðhaldsþáttunum sem, ef vel er hlúð að, getur leitt til aukinnar starfsánægju. Orðrómur 

um breytingar getur leitt til þess að starfsmenn upplifi óöryggi í starfi og að stöðu sinni 

sé ógnað. Mikilvægt er að skólastjórnendur sem og aðrir yfirmenn hjá fyrirtækinu séu 

meðvitaðir um að upplýsingagjöf sé markviss í breytingaferlum og að þeir veiti reglulega 

endurgjöf á vinnu og verkefni starfsmanna til að starfsmennirnir séu öryggir með stöðu 

sína og þar af leiðandi ánægðir í starfi.  

Þess má geta 9% munur var einnig í aðeins einni spurningu en það var spurningin um 

mikilvægi vinnunnar í lífinu. Þar sögðust 29% aðspurðra vera hlutlaus þegar kom að því 

að svara því hvort vinnan veiti þeim mesta gleði í lífinu árið 2010 en prósentan hækkaði í 

38 í núverandi rannsókn. Að sama skapi hafði munurinn í sömu spurningu lækkað um 

7% þar sem 39% sögðust fremur/alveg sammála fullyrðingunni í núverandi rannsókn en 

46% svöruðu svo árið 2010.   
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6.3 Samanburður niðurstaðna við starfsmannastefnu 
Eins og fram hefur komið birtist starfsmannastefna Hjallastefnunnar í reglu tvö í 

meginreglum fyrirtækisins sem lýtur að starfsfólki. Starfsfólki eru settar skýrar skorður 

hvað varðar framkomu og hegðun og má þar nefna sem dæmi að gerð er krafa um 

jákvæða framkomu, hreinskipti, glaðlyndi, boðlega orðræðu og allir starfsmenn skuli 

ganga í skólabúningum (Hjallastefnan ehf., 2012). Tekið er fram í handbókinni að þessar 

skýru skorður skilja oft á milli hvort fólk finni sig innan Hjallstefnuskóla eða ekki, að 

skuldbindingin við fyrirtækið sé svo mikil. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

28% starfsmanna hafa unnið hjá fyrirtækinu í eitt ár eða skemur sem gefur vísbendingar 

um starfsmannaveltu og að ákveðinn hluti nýráðinna starfsmanna finnur sig ekki innan 

Hjallastefnunnar og hættir innan árs. Aftur á móti er mikill meirihluti starfsmanna sem 

finnur sig hjá fyrirtækinu þar sem 86% starfsmanna segjast hæla vinnustaðnum, 78% 

segjast hafa svipað gildismat og fyrirtækið og 97% vilja leggja sig alla fram í vinnunni. 

Hjallastefnan tekur fram í starfsmannastefnu sinni að fyrirtækið bjóði alla velkomna 

óháð kyni, kyn- og litarhætti, trúar- eða stjórnmálaskoðunum, kynhneigð, menningu eða 

stöðu að öðru leyti og leitast sé við að sýna öllum starfsmönnum fyllstu sanngirni og 

réttlæti (Hjallastefnan ehf., 2012). Niðurstöður leiddu í ljós að þessi stefna 

endurspeglast hjá starfsfólkinu þar sem 90% starfsmanna segjast ekki taka eftir að 

kynjum sér mismunað og 76% segjast ekki taka eftir að fólki sé mismunað eftir aldri, þ.e. 

að ekki sé öðruvísi komið fram við eldri og yngri starfsmenn.  

Í handbók grunnskólans (2012) er sagt að unnið sé með handbókina og að hún sé 

endurskoðuð reglulega af starfsmannahópnum. Í handbókinni er svo að finna skýrar 

starfslýsingar til að allir viti nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim hjá fyrirtækinu og að 

nýir starfsmenn fái kennslu í handbókinni og séu handleiddir af reyndari starfsmönnum. 

Niðurstöður sýna glöggt að starfsmenn upplifa að þeir séu hvattir til að koma með 

tillögur að úrbótum sbr. að handbókin sé reglulega skoðuð af starfsmönnum. 66% 

aðspurða svöruðu að svo væri. Hvað skýrar starfslýsingar varðar þá svöruðu 86% 

starfsmanna að markmið þeirra í vinnunni séu skýr og 87% vita hvers er ætlast af þeim í 

vinnunni. 76% segja svo að tveir eða fleiri geri ekki ósamræmanlegar kröfur til þeirra. Af 

þessum niðurstöðum má leiða að mikill meirihluti starfsmanna veit nákvæmlega hvað 

þeir eiga að gera í vinnunni og að þeir hafi fengið góða kennslu í handbókinni og þeim 
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upplýsingum sem þar koma fram um starfsemi fyrirtækisins. Einnig eru 88% ánægð með 

getu sína til að leysa vandamál í vinnunni sem bendir til að starfsmenn sé meðvitaðir um 

starfssemina og þeirra hlutverk. Talað er um, í handbókinni,  að nýir starfsmenn sé 

handleiddir af reyndari starfsmönnum í vinnunni og sýna niðurstöður að svo sé þar sem 

85% segjast fá stuðning frá vinnufélögum. , 87% eru ánægð í vinnuhópnum og 78% segja 

vinnuhópinn duglegan við að leysa vandamál. Enn fremur segja 77% að starfsandi sé 

hvetjandi og styðjandi, 72% segja hann afslappaðan og þægilegan og 60% lítið stífan og 

reglufastan. 77% telja að samskipti séu næg og 55% segjast ekki taka eftir óþægilegum 

ágreiningi hjá vinnufélögum. Af þessu leiðir að starfsmenn séu vel upplýstir um hlutverk 

og væntingar fyrirtækisins til þeirra sem og að starfsmenn séu duglegir að hjálpa hvor 

öðrum við verkefni eða vandamál sem koma upp og að leiða þá sem nýir eru á réttar 

brautir. 

Í handbókinni er talað um að jafnræði sé gætt gagnvart starfsmönnum á öllum 

sviðum og að starfsmenn geti leitað til yfirmanna með athugasemdir og umkvartanir. 

(Hjallastefnan ehf., 2012). Niðurstöður sýna að starfsmenn upplifa að þessi regla sé í 

gildi þar sem 53% starfsmanna segja stjórnendur hjálpi sé við að auka færni sína og 63% 

segja skólastjórnendur taka á vandamálum um leið og þau koma upp. Starfsmenn 

virðast upplifa samskipti við stjórnendur á jákvæðan hátt sem ýtir undir það að 

starfsmenn geti leitað til þeirra með þau mál sem koma upp. Ennfremur segja 85% 

svarenda að samskipti við stjórnendur valdi sér ekki streitu og 76% segjast fá stuðning 

og hjálp með verkefni hjá stjórnendum.  

Niðurstöður gefa sterklega til kynna að starfsmannastefnan endurspeglist hjá 

starfsmannahópnum og að almenn sátt ríki um þær reglur sem fyrirtækið setur hvað 

starfsmannahópinn varðar en það er augljóst að höfundur og stjórnendur fyrirtækisins 

gera sér vel grein fyrir því að stefnan hentar ekki öllum, sem raun ber vitni, miðað við þá 

starfsmannaveltu sem er hjá fyrirtækinu, þegar þau setja fyrirvara um það í handbókina 

að ekki allir muni finna sig í starfi hjá þeim. 
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7 Lokaorð 

Í rannsókn þessari voru áhrifaþættir starfsánægju hjá Hjallastefnunni skoðaðir. Til þess 

voru notaðar þrjár kenningar um áhrifaþætti starfsánægju. Einnig skoðaði rannsakandi 

hvort marktækan mun væri að finna á niðurstöðum rannsóknarinnar í samanburði við 

niðurstöður starfsánægjukönnunar sem fyrirtækið lagði fyrir árið 2010 og hvort stefna 

fyrirtækisins í starfsmannamálum endurspeglaðist í niðurstöðum.  

Það má með sanni segja að starfsánægja hjá starfsfólki Hjallstefnunnar sé mjög mikil 

en enginn einn þáttur stóð upp úr, allir fengu þeir frekar háa jákvæða svörun. Mestu 

verðmæti hvers fyrirtækis eru í mannafla þess og því mikilvægt að hugað sé að þessum 

verðmætum og heilsa þeirra og öryggi sé tryggð óháð hvaða starfi starfsmennirnir gegna 

innan fyrirtækisins.  Niðurstöður sýna að Hjallastefnan hugsar vel um sitt fólk og 

starfsfólki er tryggður góður aðbúnaður og góð starfsskilyrði. Starfsmenn virðast einnig 

sýna ábyrgð með því að stuðla að góðu og uppörvandi andrúmslofti og leggja sig fram 

við jákvæð samskipti eins og kemur fram í starfsmannastefnu fyrirtækisins að þeim beri 

að gera. Einnig virðast starfsfólk og stjórnendur vera til staðar fyrir hvort annað og veita 

góðan stuðning. Stjórnendur þurfa þó að vera meðvitaðir um að óvissa getur leitt til 

óþarfa álags og streitu hjá starfsfólki þar sem töluvert er um orðróm um breytingar hjá 

fyrirtækinu sem getur ógnað stöðu og starfsöryggi starfsfólksins. Upplýsingastreymi 

virðist þó vera í lagi og starfsfólk er almennt með góða vitneskju um það sem ætlast er 

til af þeim í vinnunni.  

Að starfsmenn séu ánægðir í starfi skiptir miklu máli. Það er dýrt fyrir fyrirtæki að 

missa starfsmenn sína, mannafli þess er mesta verðmætið og það getur verið 

kostnaðarsamt að missa þekkingu út úr fyrirtækinu sem og þjálfa upp nýja starfsmenn 

sem koma í staðinn. Mikilvægt er að  standa vel að ráðningum til þess að fyrirtækið fái 

til sín fólk sem hefur sama gildismat og ríkir hjá fyrirtækinu og þar af leiðandi leggur sig 

fram í vinnu og eru ánægðir í starfi. Í niðurstöðum kom í ljós að tæplega þriðjungur 

starfsmanna hafði einungis unnið í eitt ár eða skemur sem gefur til kynna að 

starfsmannavelta sé nokkur. Rannsakandi veltir fyrir sér hvort höfundur Hjallstefnunnar 

hitti ekki naglann á höfuðið þegar hún segir í starfsmannastefnunni að skýrar skorður 

séu settar varðandi framkomu og hegðun og hér skilji oft á milli hvort fólk finni sig innan 

Hjallastefnuskóla eða ekki ,slík sé skuldbindingin. Þeir starfsmenn sem eru ánægðir í 



 

93 

starfi hjá fyrirtækinu og hafa svipað gildismat og stefnan felur í sér, aðrir hætta. 

Rannsóknin býður upp á áframhaldandi rannsókn á því hvaða þættir það voru sem ollu 

því að starfsmenn, sem hættu eftir eitt ár eða skemur í starfi, upplifðu kulnun í starfi og 

hættu. Slíkar upplýsingar gætu reynst fyrirtækinu vel í framtíðinni. 
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