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4.3 Ánægja með yfirmenn 
Næst verður dreifing svara skoðuð fyrir þær sex spurningarnar sem snéru að yfirmönnum 

Akurskóla, þá skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Þátttakendur voru spurðir hve sammála 

þeir væru eftirfarandi fullyrðingu: Yfirmenn mínir (skólastjóri og aðstoðarskólastjóri) eru 

hæfir í sínu starfi. Flestir þátttakendur voru mjög sammála fullyrðingunni eða 44,1%. Þá 

voru einnig margir sem sögðust vera sammála eða 26,5% (sjá mynd 2).  

Mynd 2. Hæfni yfirmanna. 

Spurt var að því hvort þátttakendum þættu yfirmenn sínir ósanngjarnir gagnvart sér. 

Meirihluti þátttakenda var mjög ósammála eða ósammála fullyrðingunni eða samtals 

55,9%. Þrír þátttakendur (8,8%) voru mjög sammála eða sammála (sjá mynd 3).  

	  

Mynd 3. Ósanngirni yfirmanna í garð kennara. 
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Á mynd 4 má sjá að flestir þátttakendur eru mjög sammála eða sammála þeirri 

fullyrðingu að þeir treysti yfirmönnum sínum, skólastjóra og aðstoðarskólastjóra, til að 

leiða skólann eða samtals 67,7%. Þá voru samtals 8,8% þátttakenda hlutlausir eða 

ósammála fullyrðingunni.  

 

Mynd 4. Traust til yfirmanna til að leiða skólann. 

Í spurningu 22 voru þátttakendur spurðir að eftirfarandi fullyrðingu: Yfirmenn mínir 

(skólastjóri og aðstoðarskólastjóri) sýna líðan kennara of lítinn áhuga. Eins og sjá má á 

mynd 6 voru flestir ósammála fullyrðingunni eða 38,2%. Þá voru sex þátttakendur mjög 

ósammála fullyrðingunni (17,6%). 

	  

Mynd 5. Árvekni yfirmanna um líðan kennara. 
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Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeim líkaði vel við skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra reyndist meirihluti þeirra vera mjög sammála eða samtals 44,1%. 

Átta þátttakendur voru sammála fullyrðingunni (23,5%) og þrír voru hlutlausir (8,8%). 

Enginn þátttakandi líkaði illa við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. 

	  

Mynd 6. Kennurum líkar vel við yfirmenn. 

Þátttakendur voru spurðir að því hve sammála þeir væru eftirfarandi fullyrðingu: Ég er 

ánægðari með yfirmenn mína (skólastjóri og aðstoðarskólastjóri) í dag en ég var fyrir 

tveimur árum. Eins og sjá má á mynd 7 voru flestir þátttakendur mjög sammála 

fullyrðingunni eða 47,1%. Þá næst voru 14,7% þátttakenda sammála en hins vegar voru 

8,8% hlutlausir og 5,9% ósammála. 

 

Mynd 7. Ánægja með yfirmenn. 
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5 Umræða 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvaða starfsánægjuþætti 

grunnskólakennarar Akurskóla voru ánægðastir og óánægðastir með. Leitast var eftir því 

að skoða grunnskóla þar sem miklar breytingar hafa orðið á stöðum stjórnenda. Einnig 

var leitast eftir að skoða hvort umræddir áhrifaþættir væru mismunandi eftir konum og 

körlum, aldri og að lokum starfsaldri. Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær bornar saman við fyrri rannsóknir á sviðinu sem greint var frá í 

fræðilega hluta ritgerðarinnar. Þá verður greint frá annmarka sem og notagildi 

rannsóknarinnar og að lokum áhugaverðum rannsóknarefnum framtíðarinnar.  

5.1 Túlkun á niðurstöðum 
Þátttakendur voru beðnir um að meta hvort þeir leggi meiri áherslu á einkalíf, 

starfsvettvang eða bæði einkalíf og starfsvettvang. Niðurstöður sýndu að flestir 

þátttakendurnir sögðust leggja jafna áherslu á bæði einkalíf og starfsvettvang. Eins 

greindu flestir þátttakendurnir frá því að þeir væru ánægðir í starfi en fyrri rannsóknir 

hafa sýnt að þeir sem njóta meira jafnvægis milli einkalífs og starfs séu almennt ánægðari 

í starfi. Einnig sést að einhverjir leggja meiri áherslu á einkalíf eða starfsvettvang og er 

það vísbending um að þeir þátttakendur séu ekki jafn ánægðir í starfi (Qu og Zhao, 

2012). 

Þá næst var gerð þáttagreining á öllum spurningum sem voru á fimm punkta Likert 

kvarða. Markmiðið með þáttagreiningunni var að finna breytur sem tengdust innbyrðis 

og lýstu tengslunum með óháðum þáttum sem fyndust. Væri þá hægt að finna út hvaða 

áhrifaþáttur skýrði mest af fylgni breytanna og annan þátt sem skýrði næst mest af fylgni 

breytanna og svo framvegis. Vegna smærðar úrtaksins var ekki hægt að gera 

þáttagreiningu, en niðurstöður úr KMO og Bartletts prófinu fengust ekki. Þess í stað var 

upprunalegur spurningalisti borinn saman við útsendan spurningalista. Sá upprunalegi 

metur níu þætti starfsánægju en sá útsendi mat tíu þætti. Spurningar sem tengdust 

stöðuhækkun höfðu verið fjarlægðar því þær þóttu ekki eiga við en öðrum viðeigandi 

spurningum sem tengdust jákvæðni og sjálfstrausti var bætt við út frá fyrri rannsóknum á 

sviðinu (Barling og Kelloway, 1997). Niðurstöður sýndu þá vísbendingar um að 

áhrifaþættirnir jákvæðni, sjálfstraust og yfirmenn komu tiltölulega betur út en aðrir 

þættir. Rannsóknir hafa sýnt að ef kennurum líkar vel við skólastjóra og eru einnig 
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ánægðir með stjórnunarhætti hans hafi það jákvæð áhrif á starfsánægju. Þá hafa 

rannsóknir sýnt að þeir kennarar sem hafa meiri trú á eigin getu í starfi greini frá meiri 

starfsánægju en aðrir. Eins sýna rannsóknir að jákvæðir einstaklingar séu ánægðari í 

starfi (Bogler, 2002; Locke og Durham; Snyder og Dietrich, 1992). Niðurstöður 

rannsóknar gefa því vísbendingar um að starfsánægja í Akurskóla sé mikil þar sem þrír 

veigamiklir áhrifaþættir komu betur út en hinir sjö. Einnig sást vísbending um að 

kennarar væru óánægðastir með launaþáttinn og starfsemi innan skólans. Eru niðurstöður 

í samræmi við fyrri rannsóknir en þær hafa sýnt fram á að launaþátturinn tengist heildar 

starfsánægju lítillega, heldur séu það þættir eins og starfið sjálft og starfsumhverfi sem 

hafa áhrif (Judge o.fl., 2010). Þó er möguleiki á að launaóánægja hafi einhver áhrif á 

starfsánægju grunnskólakennara eins og fram kom í lokaritgerð Marsibil Ólafsdóttur 

(Marsibil Ólafsdóttir, 2011).  

Næst var notað t-próf til að meta mun á meðaltölum áhrifaþátta kvenna og karla, 

aldurshópa sem og starfsaldurs. Forsendur t-prófs stóðust en vegna smærðar úrtaks 

fengust ekki marktækar niðurstöður hjá neinum hópum (GBA, 2011). Meðaltöl 

áhrifaþátta eftir kyni voru því frekar skoðuð og þau borin saman. Niðurstöður gáfu 

vísbendingar um lítilvægan mun milli áhrifaþátta kvenna og karla. Samræmist það 

niðurstöðum fyrri rannsókna en þær hafa sýnt að lítill kynbundinn munur hafi fundist á 

undirþáttum sem tengjast starfsánægju (Wilks og Neto, 2013). Munurinn benti til að 

karlar væru jákvæðari, með meira sjálfstraust, ánægðari með yfirmenn sína og 

starfsumhverfi en óánægðari með launin. Konur virtust ánægðari með samstarfsfólk, 

samskipti og umbun. Rannsóknir hafa greint frá því að kynin leggja mismikla áherslu á 

starfstengda þætti vegna ólíks gildismats, karlar eru til dæmis gjarnan óánægðari með 

kennaralaun en konur því þeir hafa aukna möguleika á launahærri störfum. Þá hefur verið 

sýnt fram á að karlar séu með meira sjálfstraust en konur. Þar að auki hafa rannsóknir 

sýnt að konur greina frá meiri starfsánægju þegar félagslegir þættir, eins og samskipti við 

samstarfsfólk, eru taldir vera í jafnvægi. Benda niðurstöður rannsóknar því til að þær séu 

í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Mahmood o.fl., 2011; Mason 1995). 

Þátttakendum var skipt niður í yngri og eldri aldurshóp. Þegar meðaltöl áhrifaþátta 

eftir aldurshópum voru skoðuð sást að lítill munur var á áhrifaþáttum yngri og eldri 

þátttakendanna. Sáust þó vísbendingar um að yngri þátttakendur væru jákvæðari og með 

meira sjálfstraust. Einnig voru þeir ánægðari með yfirmenn sína sem og starfsumhverfi 

en óánægðari með launin. Eldri þátttakendur greindu frá meiri ánægju með yfirmenn, 
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samskipti, hlunnindi og umbun. Niðurstöður fyrri rannsókna hafa aftur á móti leitt í ljós 

að eldra fólk upplifi frekar jákvæðar tilfinningar en yngra fólk. Hluti niðurstaðna er því 

ekki í samræmi við fyrri rannsóknir. Aftur á móti voru vísbendingar um að eldri 

þátttakendur væru ánægðari með launin en sýnt hefur verið fram á að tekjur skipti þá 

eldri ekki jafn miklu máli og þá yngri, frekar leggi þeir áherslu á að rækta eigin sjálf 

(Maele og Houtte, 2012; Wilks og Neto, 2013).  

Þar næst var þátttakendum skipt niður í tvo hópa eftir starfsaldri, annars vegar minni 

starfsaldur og hins vegar meiri starfsaldur. Þegar meðaltöl áhrifaþátta eftir starfsaldri 

voru skoðuð sást að lítill munur var á áhrifaþáttum yngri og eldri þátttakenda. 

Reynslumeiri þátttakendur greindu frá minna sjálfstrausti en það samræmist ekki 

niðurstöðum fyrri rannsókna. Þær hafa sýnt fram á að reynslumeiri kennarar séu öruggari 

og með meiri trú á eigin getu en þeir reynsluminni. Hins vegar komu þeir reynslumeiri 

verr út á flestum þáttum starfsánægjunnar, en sýnt hefur verið fram á að þeir sem eru með 

hæstan starfsaldur séu óánægðastir í starfi. Skýrist það aðallega af því að þeir eiga erfitt 

með að aðlaga sig að þeirri tækniþróun sem hefur átt sér stað (Maele og Houtte, 2012).  

Fylgni milli þátta og undirþátta var skoðuð til að tryggja að þættirnir væru að meta 

sitthvora hugsmíðina. Niðurstöður sýndu að fylgni væri tiltölulega lág í flestum tilvikum 

sem bendir til að spurningalistinn sé að skoða mismunandi þætti starfsánægjunnar. Hins 

vegar mældist fylgni hærri milli nokkurra þátta, eins og til dæmis milli umbunar og 

yfirmanna, en það sleppur því fylgni hefur mælst há milli þátta á spurningalista Spectors 

(Spector, 1985). Áreiðanleiki (Cronbach’s alpha) var reiknaður fyrir alla undirþætti 

áhrifaþáttanna tíu. Áreiðanleiki var góður fyrir yfirmenn og umbun sem segir að 

spurningar sem tilheyra hvorum þætti tengjast innbyrðis. Áreiðanleiki mældist mjög 

lágur fyrir samstarfsfólk og hann hækkaði ekki þó spurningar voru fjarlægðar sem bendir 

til þess að lítill skyldleiki var milli spurninga þáttarins. Þá var ekki hægt að reikna 

áreiðanleika fyrir hlunnindi, starfsemi og sjálfstraust því aðeins ein spurning var að baki 

hvers þáttar.  
Sá þáttur sem kom einna best út beindist að ánægju kennara með yfirmenn. Í ljósi þess 

var ákveðið að rýna nánar í hann og kom í ljós að meirihluti þátttakenda var mjög 

ánægður með yfirmennina. Þeir þykja sanngjarnir og hæfir í starfi og sýna einnig árvekni 

gagnvart líðan kennara. Þátttakendur treysta yfirmönnum til að leiða skólann og þeim 

líkar einnig vel við þá. Þá eru þátttakendur ánægðari með núverandi yfirmenn en þá sem 

leiddu skólann fyrir tveimur árum. Eru niðurstöður í samræmi við fyrri rannsóknir en þær 



	  

48 

hafa sýnt að stjórnunarhættir yfirmanna hafi mikil áhrif á starfsánægju starfsfólks. Eins 

hefur leitt í ljós að samband yfirmanna og starfsmanna skipti einna mestu máli fyrir 

starfsánægju. Þá getur traust milli yfirmanna og starfsfólks spilað stórt hlutverk þegar 

kemur að starfsánægju (Bogler, 2002; Maele og Houtte, 2012). Það virðist því benda til 

að skólastjóri og aðstoðarskólastjóri við Akurskóla séu góðir stjórnendur. 

Stjórnunarhættir þeirra hríslast niður til kennara sem að lokum skilar sér í aukinni 

starfsánægju.  

5.2 Notagildi og álitamál rannsóknar 
Niðurstöður rannsóknarinnar munu aðallega geta nýst stjórnendum Akurskóla til að sjá 

hvaða þættir starfsánægjunnar koma vel út og hverjir ekki. Fáar úttektir á starfsánægju 

hafa verið gerðar í Akurskóla síðastliðin ár en niðurstöður rannsóknarinnar benda til að 

yfirmenn hafi mikil áhrif á starfsánægju, líkt og erlendar rannsóknir hafa sýnt. Einnig 

skiptir sjálfstraust og jákvæðni miklu máli. 

Álitamál rannsóknarinnar eru nokkur. Helsta álitamál rannsóknarinnar er smærð 

úrtaksins en það starfa einungis 33 kennarar við Akurskóla í Reykjanesbæ. Til að auka 

ytra réttmæti rannsóknar hefði þurft stærra úrtak. Einnig hefði þurft hærra svarhlutfall, en 

aðeins 26 kennarar svöruðu spurningalistanum sem gerir 78% svarhlutfall. Hlutfall karla 

og kvenna í úrtakinu var skakkt og fyrir vikið var erfitt að gera grein fyrir mun á 

starfsánægjuþáttum kynjanna. Vegna þess hve lítið úrtakið var, var ekki kleift að gera 

þáttagreiningu. Niðurstöður þáttagreiningar reyndust ómarktækar sem og niðurstöður t-

prófa sem leiddi til þess að niðurstöður voru aðeins í formi lýsandi tölfræði. Þá skal 

forðast bæði alhæfingar um niðurstöður og ekki má segja til um hvort munur sé milli 

hópa. Að lokum voru spurningar fjarlægðar úr stöðluðum spurningalista eftir 

hentugleika. Einnig var óstöðluðum spurningum bætt við spurningalista út frá 

fræðilegum hluta ritgerðarinnar. Þegar stöðluðum spurningalista er breytt dregur það úr 

innri áreiðanleika spurningalistans sem og ytra réttmæti niðurstaðna og því ber að túlka 

niðurstöður af einskærri varkárni. 

Niðurstöður rannsóknar eru aðeins vísbendingar um áhrifaþætti og mun milli 

ákveðinna hópa. Einnig skal taka niðurstöður rafrænna spurningalista með fyrirvara þar 

sem sumir reyna að koma betur út en aðrir og skilja spurningar jafnvel ekki rétt. Þá er 

heldur ekki víst að fólk meti sjálft sig rétt. Eflaust höfðu sumir einhverja hugmynd um 

markmið rannsóknar þar sem sagt var í upphafi að rannsókninni væri ætlað að meta 

áhrifaþætti á starfsánægju sem og að kanna hvort áhrifaþættir væru mismunandi milli 
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kyns, aldurs og starfsaldurs. Einnig fylltu þátttakendur út spurningalista í fjarvist 

rannsakanda og því líklegt að sumir hafi þurft að spyrja spurninga en ekki haft tækifæri 

til. 

5.3 Áhugaverð rannsóknarefni framtíðar 
Áhugavert væri að bera saman fleiri skóla á landinu þar sem miklar breytingar hafa orðið 

á stöðum stjórnenda. Einnig væri áhugavert að bera saman starfsánægju í skólum þar sem 

sömu stjórnendur hafa verið við störf í langan tíma við skóla þar sem miklar breytingar 

hafa orðið á stjórnendastöðum. Þá þætti áhugavert að skoða hvort námsárangur nemenda 

endurspegli starfsánægju kennara og öfugt. Í því tilviki væri hægt að bera saman 

starfsánægju kennara sem starfa við námslega slakan skóla og hins vegar kennara sem 

starfa við námslega sterkan skóla. Eins þætti athyglisvert að rannsaka bæði starfsánægju 

meðal yfirmanna (skólastjóra og aðstoðarskólastjóra) og kennara sem starfa við sama 

skólann. Skólastjórar myndu þá svara sjálfsmatslista og viðeigandi spurningalista um 

starfsánægju og að lokum yrði tekið viðtal við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. 

Kennarar myndu einnig svara sjálfsmatslista og viðeigandi spurningalista um 

starfsánægju og í kjölfarið yrðu tekin viðtöl við fjóra kennara sem væru valdir af 

handahófi. Með þessu móti væri hægt að sjá hvort samsvörun væri milli svara yfirmanna 

og kennara. Þegar notast er við fleiri spurningalista ásamt því að nota bæði eigindlega og 

megindlega aðferð má öðlast dýpri skilning á því hvaða þættir hafa áhrif á starfsánægju 

hvors hóps fyrir sig.  



	  

50 

6 Lokaorð 

Margir þættir geta haft áhrif á starfsánægju grunnskólakennara við Akurskóla. Erfitt er að 

benda á með fullvissu hvaða þættir hafa mest áhrif vegna álitamála rannsóknarinnar. Þó 

eru vísbendingar um að ákveðnir þættir koma betur út og hafi meiri áhrif en aðrir. 

Rannsóknarniðurstöður gefa vísbendingar um helstu áhrifaþætti á starfsánægju sem og  

þá þætti sem kennarar eru ánægðastir með innan skólans. Niðurstöður gefa til kynna að 

kennarar við Akurskóla séu almennt ánægðir með yfirmenn sína, þá skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra. Einnig sást að kennararnir virðast almennt jákvæðir að eðlisfari og 

hafi mikla trú á eigin getu í starfi. Þá voru kennarar óánægðastir með launin. Hins vegar 

kom það rannsakanda á óvart að kennarar voru ekki ánægðir með starfsemi innan 

skólans, í ljósi þess að allir þættir að undanskildum launum komu vel út. Möguleg 

skýring á því er að aðeins ein spurning tilheyrði þeim þætti og ytra réttmæti því lágt. Svo 

virðist benda til að lítill munur sé á áhrifaþáttum milli kvenna og karla. Þær niðurstöður 

komu rannsakanda á óvart en líklegt er að meiri munur milli kynjanna hefði fengist ef 

kynjahlutfall hefði verið jafnara. Helsti munurinn á kynjunum var sá að karlar virðast 

jákvæðari, með meira sjálfstraust, ánægðari með yfirmenn sína og starfsumhverfi en 

óánægðari með launin. Launaóánægja karla í kennarastarfi gæti skýrt hve fáir karlar 

kenna við skólann. Konur virðast ánægðari með samstarfsfólk, samskipti og umbun. Þá 

voru einnig vísbendingar um að yngri grunnskólakennarar virðast jákvæðari, með meira 

sjálfstraust, ánægðari með samstarfsfólk og starfsumhverfi en ekki jafn ánægðir með 

launin og eldri grunnskólakennarar. Þá virðist benda til að eldri grunnskólakennarar séu 

ánægðari með yfirmenn, samskipti, hlunnindi og umbun. Svipaðar niðurstöður fengust 

þegar munur á áhrifaþáttum eftir starfsaldri var skoðaður. Vísbendingar sáust um það að 

grunnskólakennarar með minni starfsreynslu séu jákvæðari, með meira sjálfstraust, 

ánægðari með yfirmenn, samstarfsfólk, starfsumhverfi, hlunnindi og umbun. Þá fundust 

einnig vísbendingar um að þeir voru óánægðari með launin. 
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Viðauki 1 

Kæri viðtakandi, 

 

Karen Lind Tómasdóttir heiti ég. Sem stendur er ég að vinna að mastersverkefninu mínu 

í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að skoða 

starfsánægju meðal grunnskólakennara í Akurskóla og kanna hvaða þættir hafa áhrif á 

hana sem og að kanna hvort þættirnir sem hafa áhrif séu mismunandi milli kyns, aldurs 

og starfsaldurs. 

Í Akurskóla starfa 33 grunnskólakennarar, og til að rannsóknin sé áreiðanlegri er það mín 

ósk að sem flestir, þó helst allir taki þátt í rannsókninni. Allar upplýsingar eru 

trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til ákveðinna einstaklinga. Eins verður 

öllum svörum eytt að lokinni úrvinnslu og nafn þitt mun hvergi koma fram í 

rannsóknargögnum. 

Það væri óskandi að þú gætir tekið þátt í henni með því að svara spurningalistanum sem 

má finna á þessari vefslóð: 

http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=69673&newtest=Y&lang=is 

Þér ber hvorki skylda til að taka þátt í rannsókninni né svara öllum spurninum, en eins og 

minnst er á hér að ofan er þátttaka hvers og eins mikils virði vegna smærðar úrtaksins. 

Það tekur um 5-10 mínútur að svara könnuninni. Ekki hika við að senda frekari 

spurningar eða athugasemdir á klt2@hi.is. 

Innilegar þakkir fyrir þátttökuna, 

Virðingarfyllst,   

Karen Lind Tómasdóttir 
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Áhrifaþættir á starfsánægju 

Spurningar í þessum lið snúa að áhrifaþáttum starfsánægju. 

 
1. Ég fæ greidd sanngjörn laun fyrir þá vinnu sem ég skila af mér 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
2. Ég á auðvelt með að sjá það jákvæða í hlutunum 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
3. Yfirmenn mínir (skólastjóri og aðstoðarskólastjóri) eru hæfir í sínu starfi 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
4. Ég er sátt/-ur við þau hlunnindi sem ég fæ 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
5. Ég tel mig sýna frumkvæði í starfi 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 
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6. Þegar ég stend mig vel í starfi, hlýt ég þá viðurkenningu sem ég á skilið 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
7. Stundum þykir mér starf mitt tilgangslaust 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
8. Samskipti virðast góð innan skólans 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
9. Launahækkanir eru of fáar og of langt líður á milli þeirra 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
10.  Mér finnst yfirmenn mínir (skólastjóri og aðstoðarskólastjóri) ósanngjarnir 

gagnvart mér 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 
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11. Ég er hamingjusöm/-samur 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
12.  Mér þykir lítil virðing borin fyrir þeirri vinnu sem ég skila af mér 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
13.  Mér finnst ég þurfa að leggja harðar að mér vegna vanhæfni 

samstarfsfélaga minna 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
14.  Ég hef gaman af vinnunni minni 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
15.  Ég er ánægðari í starfi í dag en ég var fyrir tveimur árum 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 
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16. Markmið skólans eru mér óljós 
 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
17.  Ég treysti yfirmönnum mínum (skólastjóri og aðstoðarskólastjóri) til að 

leiða skólann 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
18.  Það er lítið um umbun fyrir kennara skólans 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
19.  Það er of mikið að gera í vinnunni 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
20.  Mér líkar vel við samstarfsfólk mitt 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 
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21. Mér líður oft eins og ég sé illa upplýst/-ur um starfsemi skólans 
 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
22.  Yfirmenn mínir (skólastjóri og aðstoðarskólastjóri) sýna líðan kennara of 

lítinn áhuga 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
23.  Ég finn fyrir stolti vegna starfs míns sem kennari 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
24.  Ég hef mikla trú á eigin getu í starfi 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
25.  Ég er ánægð/-ur með þá möguleika sem ég hef til launahækkunar 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 
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26. Mér líkar vel við yfirmenn mína (skólastjóri og aðstoðarskólastjóri) 
 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
27.  Mér finnst ég fá lítið af hrósi fyrir störf mín 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
28.  Það er of mikið um deilur og rifrildi á vinnustaðnum 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
29.  Ég er ánægð/-ur í starfi 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
30.  Verkefni sem eru lögð fyrir mig eru ekki útskýrð til hlítar 

 Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 
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31. Ég er almennt jákvæð/-ur að eðlisfari 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
32.  Ég er ánægðari með yfirmenn mína (skólastjóra og aðstoðarskólastjóra) í 

dag en ég var fyrir tveimur árum 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hlutlaus 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
33.  Ég legg mesta áherslu á _____ (aðeins má skrá einn tölustaf) 

1. einkalíf 
2. starfsvettvang 
3. bæði einkalíf og starfsvettvang 

 

Bakgrunnsspurningar 

Að lokum eru örfáar bakgrunnsspurningar sem verða notaðar við úrvinnslu rannsóknar. 

34. Kyn 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 
 

o Kvenkyn 
o Karlkyn 

 
35. Aldur 

Ég er _____ ára. 
 

36. Starfsaldur (ef þú hefur starfað í fleiri skólum en Akurskóla skaltu telja það 
með) 

 
o Ég hef starfað sem kennari í _____ ár. 

 
37. Ég kenni aðallega á eftirfarandi grunnskólastigi: 

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 
 

o Grunnstigi 
o Miðstigi 
o Efsta stigi 
o Flestum eða öllum stigum (t.d. íþrótta- eða heimilisfræðikennari) 
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38. Menntun (vinsamlegast merktu við hæstu gráðu sem þú hefur lokið við) 
Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o BA, BS eða BEd háskólapróf 
o Diplómapróf 
o Meistarapróf við háskóla 
o Doktorspróf við háskóla 
o Annað 

 
39. Hjúskaparstaða  

Veldu aðeins eitt af eftirfarandi svörum: 
 

o Einhleyp/-ur 
o Í sambandi eða trúlofuð/-aður 
o Gift/-ur 
o Ekkja/ekkill 

 

 


