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Formáli 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna í hverju starfsánægja leikskóla- 

og grunnskólakennara er fólgin og hvaða þættir stuðla að eða hindra að 

kennarar upplifi ánægju í starfi. Starfsánægja kennara er álitin mikilvæg og 

talin eiga þátt í því að styrkja hæfni þeirra og auka faglegt sjálfstraust. 

Starfsánægja og kenningar um faglegt sjálfstraust eru fyrirferðarmikil 

hugtök í þessari rannsókn og eru niðurstöðurnar meðal annars mátaðar við 

þau.  

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og viðtöl tekin við þrjá 

deildarstjóra í leikskóla og þrjá umsjónarkennara á yngsta stigi grunnskóla. 

Tilgangurinn var að leita svara við spurningunni: Í hverju felst starfsánægja 

leikskóla- og grunnskólakennara og hvaða þættir eru það sem stuðla að eða 

hindra að kennarar finni fyrir ánægju í starfi? Viðmælendur höfðu allir 

nokkuð langa starfsreynslu og höfðu gert kennarastarfið að lífsstarfi. 

Samhliða greiningu úr viðtölunum voru niðurstöður á starfsánægju þessara 

tveggja kennarahópa bornar saman og reynt að koma auga á hvað væri 

sameiginlegt og hvað ekki.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að bæði leikskólakennararnir 

og grunnskólakennararnir voru ánægðari í starfi þegar þeir sáu framfarir og 

árangur hjá börnunum. Einnig hafði góður starfsandi, tækifæri til 

starfsþróunar, hrós og hvatning jákvæð áhrif á líðan þeirra í starfi. Neikvæð 

samskipti á vinnustað, vinnuálag og í sumum tilfellum ábyrgðin sem tilheyrir 

starfinu voru þeir þættir sem helst komu í veg fyrir að kennararnir væru 

ánægðir í starfi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa í meginatriðum til kynna að líðan 

kennara í starfi sé tengd árangri og að þeir þrífist á því að stuðla að vellíðan 

nemenda sinna og sjá þá taka persónulegum framförum í námi og starfi. 

Það er einnig ein helsta ástæða þess að þeir kjósa að starfa áfram sem 

kennarar. 
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Abstract 

Job satisfaction of pre and primary school teachers: Promoting and 

discouraging factors 

In this research the focus is on job satisfaction of pre and primary school 

teachers. The aim is to shed light on the factors that are most important 

regarding job satisfaction of pre and primary school teachers. Job 

satisfaction has been viewed as an important task in the process of 

increasing the teacher’s competency and reinforcing their self-efficacy. The 

concepts “job satisfaction” and “self-efficacy” are central in the academic 

review in this research. Furthermore, the results are also linked to these 

two concepts.  

This research was performed using a qualitative method and six in-depth 

interviews were conducted with three preschool teachers and three 

primary school teachers. The aim was to answer the following question: 

What is inherent in teacher´s job satisfaction and which factors control it? 

The participants were all experienced teachers who had chosen teaching as 

their profession. The data collected from the two groups of teachers, was 

promptly compared to identify what aspects of their job they have in 

common, and what is different. 

Data analysis revealed that both pre and primary school teachers 

reported that the most enjoyable aspects of teaching, was when they 

noticed their students improvement. Communication, school morale, 

developmental projects, recognition and the job itself were also factors that 

increased the teachers´ job satisfaction. The most discouraging factors were 

for instance, poor communication in the workplace, lack of staff, workload, 

and in some of the schools, administrative responsibility.  

The results indicated that the student development and wellbeing, along 

with student performance, gave the teachers the most satisfaction. This 

was also the main reason why teachers remain on the job.  
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1 Inngangur 

Við verjum stórum hluta ævinnar á vinnustaðnum og þess vegna er 

áhugavert að skoða hvað felst í starfsánægju okkar, hvaða þættir það eru 

sem hafa áhrif á að við finnum fyrir ánægju í starfi og hvað það er sem 

hvetur okkur til að fara í vinnuna. Margir geta valið sér starfsvettvang eftir 

því hvaða starf heillar þá mest og þeim finnst áhugaverðast. Kennsla og 

störf sem tengjast uppeldi barna heilla marga þrátt fyrir að þeim störfum 

fylgi oft álag og lág laun. Það má því ætla að það sé eins konar innri hvöt 

sem stjórnar því að viðkomandi velur sér þann starfsvettvang umfram 

annan.  

Ég er leikskólakennari og hef unnið á þeim vettvangi í nokkur ár en 

söðlaði svo um og er nú í meistaranámi til kennsluréttinda á yngsta stigi í 

grunnskóla. Meðfram náminu er ég jafnframt að kenna í grunnskóla og er 

með því að feta fyrstu sporin í kennslu á vettvangi grunnskólastigsins. Með 

reynsluna úr leikskólanum og sem verðandi grunnskólakennari fannst mér 

áhugavert að rannsaka nánar hvort það gæti verið munur á milli skóla-

stiganna á því hvernig kennarar upplifa starfsánægju sína.  

Starfshættir kennara á þessum tveimur skólastigum eru um margt líkir 

og eiga samkvæmt lögum meðal annars að mótast af umburðarlyndi og 

kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virð-

ingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar (Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008, Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Einnig segja lögin 

um leikskóla og grunnskóla að starfsfólk beggja skólastiganna skuli rækja 

störf sín af fagmennsku, alúð og samviskusemi og gæta kurteisi, nærgætni 

og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og sam-

starfsfólki (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, Lög um leikskóla, nr. 90/2008).  

Markmið leikskólastarfs er samkvæmt lögum að veita börnum umönnun 

og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- 

og leikskilyrði (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Í leikskólum er lögð áhersla á 

leik sem meginnámsleið barna og er leikurinn órjúfanlegur þáttur bernsku-

áranna og þungamiðja leikskólastarfsins. Hann er sjálfsprottinn og börnum 

eðlislægur, þau leika sér af fúsum og frjálsum vilja og á eigin forsendum. 

Leikurinn er meginnámsleið barna og skapar þeim tækifæri til að læra og 

skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa 
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félagsleg tengsl við önnur börn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a).  

Grunnskóli skal í samvinnu við heimilin, stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun 

(Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Í grunnskóla er krafa um formlegt nám og 

meiri kennslu og beinist kennslan að því að hjálpa nemendum að tileinka 

sér þekkingu, leikni og jákvætt viðhorf og öðlast þannig þá hæfni sem stefnt 

er að með menntun. Kennarar í grunnskóla bera faglega ábyrgð á að velja 

árangursríkar leiðir í kennslu til að nemendur nái árangri í samræmi við þau 

hæfniviðmið sem stefnt er að hverju sinni (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011b). Þessi tvö skólastig eiga það sameiginlegt að eiga að 

sinna bæði uppeldi og fræðslu ungra barna.  

Í þessu lokaverkefni til meistaragráðu er tilgangurinn að rannsaka 

starfsánægju leikskólakennara og grunnskólakennara en ein mikilvægasta 

forsenda árangursríks skólastarfs er að kennarar séu ánægðir í starfi og að 

vellíðan þeirra skili sér á jákvæðan hátt út í samfélagið (Guðrún Ragnars-

dóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2010). Því eru 

rannsóknarspurningar mínar þessar: Í hverju felst starfsánægja leikskóla- og 

grunnskólakennara og hvaða þættir eru það sem stuðla að eða hindra að 

kennarar finni fyrir ánægju í starfi? Til að leita svara við rannsóknar-

spurningunum er aðallega stuðst við starfshvatningarkenningu Herzberg 

(1993) um starfsánægju, en samkvæmt henni eru það innri og ytri 

starfshvatar sem hafa áhrif á starfsánægju fólks. Starfsánægja og starfs-

hvatar eru samofin fyrirbæri samkvæmt kenningunni og byggir hún á þeirri 

grundvallarforsendu að uppbygging og skipulag starfs gegni lykilhlutverki í 

að hvetja einstaklinga áfram í starfi. Þá eru niðurstöður rannsóknarinnar 

einnig bornar saman við hugmynd Bandura (1997) um faglegt sjálfstraust 

sem hvata í starfi.  

Uppbygging lokaverkefnisins er á þá leið að í 2. kafla er hugtakið 

starfsánægja kynnt og helstu rannsóknum lýst sem gerðar hafa verið á 

starfsánægju kennara bæði hérlendis og erlendis. Einnig er farið nánar í 

hlutverk kennara og einkenni starfsins. Í 3. kafla er aðferðafræði rann-

sóknarinnar kynnt og gerð grein fyrir öflun gagna og hvernig unnið er úr 

þeim. Fjallað er um helstu niðurstöður og þemu í 4. kafla, umræður  um 

efnið eru í 5. kafla og síðast eru lokaorð.   
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2 Fræðilegur hluti 

Í þessum kafla er fjallað um hlutverk kennara í leikskólum og grunnskólum 

og helstu einkenni starfsins. Þá verður hugtakinu starfsánægja gerð skil og 

skoðaðar kenningar sem settar hafa verið fram um starfsánægju. Aðallega 

er hér fjallað um Tveggja-þátta kenningu Frederiks Herzberg (1993) en hann 

hefur rannsakað hvaða þættir hafa helst áhrif á viðhorf fólks til vinnunnar. 

Því næst er kynnt hugmynd Alberts Bandura (1997) um faglegt sjálfstraust 

og hvernig það getur haft áhrif á starfsánægju. Í lok kaflans er litið til rann-

sókna sem tengjast starfsánægju og gerðar hafa verið á meðal kennara og 

annars starfsfólks í leikskólum og grunnskólum.  

2.1 Hlutverk kennara og einkenni starfsins 

Það er enginn vafi á því að kennarastarfið er bæði fjölbreytt og krefjandi 

starf. Það krefst fullrar athygli þess einstaklings sem því sinnir, sem og hæfni 

til góðrar yfirsýnar yfir þau verkefni sem þarf að leysa. Um fagmennsku 

kennara í aðalnámskrám leikskóla og grunnskóla segir að kennarar gegni 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi og að kennarastéttin spanni mörg hlutverk, 

svo sem kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf. 

Gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggir á vel menntaðri og áhuga-

samri fagstétt kennara á öllum skólastigum. Fagmennska kennara byggist á 

sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins og 

snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Kennurum ber að miðla 

þekkingu til nemenda og veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og 

leikni, og þeim ber að örva starfsgleði nemenda og efla frjóa hugsun. Þá 

segir einnig að kennarar eigi að leitast við að skapa góðan skólabrag, 

réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011a, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b).  

Markmiðið með rannsókn Hafdísar Guðjónsdóttur og Sólveigar Karvels-

dóttur (2013) var að varpa ljósi á það hvernig grunnskólakennarar skilgreina 

starf sitt. Meðal þátta sem horft var til í rannsókninni var viðhorf og reynsla 

kennaranna og kennslufræði- og siðferðilegar áherslur í starfi. Tekin voru 

hálf opin viðtöl við níu kennara sem störfuðu við kennslu barna frá yngsta 

stigi og upp í unglingastig. Starfsreynsla þeirra var frá 3-35 ár. Samkvæmt 

skilgreiningum kennaranna í rannsókninni á starfi þeirra er hlutverk kennara 

ekki eingöngu að miðla þekkingu til nemenda og fræða þá heldur einnig að 
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sýna þeim umhyggju og láta þeim líða vel. Kennurunum fannst vinnan með 

börnunum gefa þeim ákveðna lífsfyllingu og lögðu áherslu á að samhengi 

væri á milli vellíðunar nemenda í skólanum og velgengni þeirra.  

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að fyrstu árin í starfi byggðu kennararnir 

framkvæmd kennslunnar á kenningum fræðimanna um nám og kennslu en 

þegar leið á starfsferilinn sögðust þeir treysta meira á eigin reynslu og 

notuðu kennslufræði og kenningar til að styðjast við. Þeim þótti þó 

mikilvægt að þekkja til helstu kennimanna til að geta rökstutt þær leiðir sem 

þeir fara og aðferðir sem þeir nota í kennslunni. Niðurstöður sýndu 

jafnframt að nokkrir kennaranna störfuðu eftir sinni eigin starfskenningu, 

sem grundvallaðist bæði á eigin reynslu og fræðunum. Kennarar með mikla 

kennslureynslu í rannsókninni, sögðust finna fyrir því hvernig skólastarfið 

hafi breyst á þeim árum sem þeir hafa verið við kennslu. Kennslan væri mun 

meira miðuð við hvern og einn nemanda nú, en þegar þeir byrjuðu að 

kenna. Þeir segjast finna að samfélagið geri einnig auknar kröfur um 

einstaklingsmiðað nám og að skólinn taki frekari þátt í uppeldi barna (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2013).   

Jóhanna Einarsdóttir (2004) gerði samanburðarrannsókn á leikskóla-

kennurum sem starfa með elstu börnum leikskóla og grunnskólakennurum í 

1. bekk grunnskóla, til að öðlast betri skilning á starfsháttum og viðhorfum 

kennaranna. Niðurstöður hennar sýna að verulegur munur er á starfs-

háttum í leikskólum og grunnskólum hvað varðar skipulag og ytri ramma 

starfsins. Í grunnskólunum sem rannsakaðir voru í rannsókn Jóhönnu var 

starfið mun meira skipulagt fyrirfram og sveigjanleiki minni en í  leik-

skólunum. Leikskólakennararnir upplifðu sig hafa sveigjanleika til að 

ákvarða starfshætti sína en grunnskólakennararnir fundu hins vegar fyrir 

þrýstingi af fyrirmælum í námskrá og námsefni. Námskrár og kennslu-

aðferðir voru ólíkar; í grunnskólunum var meira unnið með öllum hópnum 

en í leikskólunum var hópastarf minnsti hluti starfsins og óbein kennsla 

áberandi kennsluaðferð. Samkvæmt rannsókninni virtust áhrif og völd 

leikskólakennaranna meiri en grunnskólakennaranna, eins og kemur fram í 

samantekt. „Leikskólakennurunum fannst foreldrar vera ánægðir með 

áherslur leikskólans á leik og félagslega þætti og gerðu ekki frekari kröfur. 

Grunnskólakennararnir upplifðu á hinn bóginn væntingar frá foreldrum um 

aukna áherslu á kennslu í námsgreinum grunnskólans“ (Jóhanna Einars-

dóttir, 2004, bls. 61).  

Jóhanna bendir einnig á ólíka sögu leikskóla og grunnskóla á Íslandi og að 

upphaflega leggi leikskólinn áherslu á umönnun og grunnskólinn á kennslu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Í dag eru hlutverk beggja skólastiganna að 



 

17 

sinna uppeldi og fræðslu í samstarfi við heimilin (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011a, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). Í 

leikskólum er börnum oftast skipt í blandaða aldurshópa en í grunnskólum 

er algengara að skipta í bekki eftir aldri. Dagskipulagið í grunnskólum er 

iðulega fastmótað og ræðst skiptingin af kennslu námsgreina en í 

leikskólum er sveigjanlegra skipulag. Í 1. bekk grunnskóla er börnum kennt í 

30 kennslustundir á viku og þau sækja skóla u.þ.b. 180 daga ársins 

(Hagstofa Íslands, 2014). Algengt er að gæsla eða skólasel taki við að 

kennslu lokinni. Í leikskólum geta börn dvalið 4-9 klst. á dag og skólaárið er 

11 mánuðir. Í bæði leikskólum og grunnskólum er gerð krafa um háskóla-

menntun kennara sem undirbúning fyrir starfið (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007).  

Orðræða innan þessara tveggja uppeldisstofnana er eins og Jóhanna 

bendir á ólík, að því leytinu til að í leikskóla er talað um börn en í 

grunnskólum er talað um nemendur. Í þessari rannsókn verður reynt að 

styðjast við þá orðræðu þar sem það á við þótt vissulega séu börn í 

leikskólum einnig nemendur líkt og börn í grunnskólum. Gengið er út frá því 

í þessari rannsókn að störf deildarstjóra og umsjónarkennara séu 

sambærileg og er þar miðað við ábyrgð og hlutverk kennarans. Hér á eftir 

verður gerð gein fyrir þeim þáttum sem einkenna starf deildarstjóra annars 

vegar og umsjónarkennara hins vegar og ljósi varpað á hlutverk kennarans í 

uppeldi og námi barna. 

2.1.1 Deildarstjóri í leikskóla 

Helsta skuldbinding leikskólakennara til starfsins er að taka þátt í námi 

barna og styðja við þroska þeirra með ýmsum aðferðum til dæmis með því 

að örva þau til leiks, bregðast við þörfum þeirra og fylgjast með og stjórna 

hegðun í skólastofunni (Buysse, Goldman, og Skinner, 2003). Rannsóknir á 

því hvernig annars vegar styðjandi og hins vegar þvingandi uppeldisaðferðir 

hafa áhrif á nemendur benda til þess að meiri árangur komi fram hjá þeim 

nemendum þar sem kennarinn hefur góða nærveru og notar styðjandi 

aðferðir við hegðunarmótun en þar sem þvingunum er beitt (Mainhard, 

Brekelmans og Wubbels, 2011). Í aðalnámskrá leikskóla segir að kennarar 

gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi, svo sem kennslu, stjórnun, uppeldi, 

ráðgjöf, rannsóknum og þróunarstörfum. Einnig að gæði menntunar og 

árangur skólakerfisins byggist fyrst og fremst á vel menntaðri og áhugasamri 

fagstétt kennara á öllum skólastigum (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011a).  
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Deildarstjóri í leikskóla er undirmaður leikskólastjóra og næsti yfirmaður 

aðstoðarleikskólakennara, leikskólakennara og leikskólasérkennara. Hann 

starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla 

og stefnu viðkomandi sveitarfélags (Kjarasamningur Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara, 

2011). Samkvæmt starfslýsingu í kjarasamningum eru megin verkefni 

deildarstjóra að taka þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati og 

þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra. Deildarstjóri ber ábyrgð á 

stjórnun og skipulagningu deildarinnar, þar með talið undirbúningstímum 

starfsfólks og þjálfun nýrra starfsmanna. Einnig ber hann ábyrgð á að unnið 

sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans, hann tryggir að börn á 

deildinni fái sérkennslu og umönnun eftir þörfum og ábyrgist að 

meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt. 

Deildarstjóri í leikskóla skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn 

barnanna á deildinni svo sem varðandi aðlögun, dagleg samskipti og 

foreldraviðtöl. Laun þeirra leikskólakennara sem taka að sér deildarstjórn 

hækka um 6 launaflokka samkvæmt kjarasamningi (Kjarasamningur 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 

leikskólakennara, 2011). 

2.1.2 Umsjónarkennari í grunnskóla  

Meginhlutverk grunnskólakennara er samkvæmt aðalnámskrá að sjá um 

kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með nemendum, vekja og viðhalda 

áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu á sem fjölbreyttastan hátt og 

að stuðla að góðum starfsanda og vinnufriði. Jafnframt segir að umsjónar-

kennari skuli taka ábyrgð á námi nemenda sinna, þroska þeirra, líðan og 

velferð, leggja sig fram um að kynnast nemendum sínum sem best, 

foreldrum þeirra og aðstæðum og gegna lykilhlutverki í samstarfi heimila og 

skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b).  

Sérstök starfslýsing umsjónarkennara í grunnskóla líkt og fyrir 

deildarstjóra í leikskóla hefur aldrei verið gefin út, hvorki af stéttarfélagi 

kennara né að hennar sé getið í kjarasamningum, en fáein sveitarfélög hafa 

samið slíka starfslýsingu hvert fyrir sig og nokkrir skólar einnig. Í 

aðalnámskrá grunnskóla segir að hlutverk umsjónarkennarans sé að bera 

ábyrgð á námi nemenda sinna, þroska þeirra, líðan og velferð. Hann eigi að 

leggja sig fram um að kynnast nemendum sínum sem best og gegna 

lykilhlutverki í farsælu samstarfi heimila og skóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011b).  
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Sem dæmi um starfslýsingu umsjónarkennara í meðalstórum grunnskóla 

á Suðurlandi segir að hlutverk umsjónarkennarans sé að vera tengiliður 

heimilis og skóla. Hann þurfi að mynda trúnaðartengsl við nemendur og eigi 

að fylgjast vel með andlegri og félagslegri líðan nemenda sinna, auk 

námsframvindu. Í þessum sama skóla er umsjónarkennarinn trúnaðarmaður 

nemenda og leysir á eigin spýtur smærri vandamál en leitar samráðs um 

önnur eða kemur þeim í viðeigandi farveg. Umsjónarkennarinn er talsmaður 

nemenda við yfirstjórn skólans og aðra kennara og miðlar til nemenda 

upplýsingum um skólareglur, nám og námstilhögun. Hann annast einnig 

skýrslugerð og einstaklingsnámskrárgerð, einkunnafærslur og afhendingu 

einkunna (Starfsmannahandbók Hvolsskóla, 2014). Umsjónarkennari hefur 

ekki mannaforráð en í mörgum skólum aðstoða stuðningsfulltrúar 

nemendur í skólastarfinu. Skólastjóri er yfirmaður stuðningsfulltrúa en 

dagleg verkstjórn er í höndum deildarstjóra og kennara (Starfsmanna-

handbók Hvolsskóla, 2014). 

Í kjarasamningum grunnskólakennara eru tveir flokkar umsjónarkennara 

en flokkunin fer eftir því hversu mörgum nemendum kennari hefur umsjón 

með. Þannig þarf umsjónarkennari 1 að uppfylla skilyrði menntunar sem 

grunnskólakennari og hefur umsjón með 12-19 nemendum í bekk eða 

námshópi. Umsjónarkennari 2 þarf einnig að uppfylla skilyrði sem 

grunnskólakennari og hefur umsjón með 20 nemendum eða fleiri í bekk eða 

námshópi. Laun grunnskólakennara hækka um einn launaflokk umfram 

almenna kennslu þegar kennarinn hefur umsjón með bekk, sem 

umsjónarkennari 1, og annan launaflokk fyrir umsjónarkennara 2 

(Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 

Íslands vegna Félags grunnskólakennara, 2011). 

Hér á landi er leikskólinn viðurkenndur sem fyrsta skólastigið en börnum 

er þó ekki skylt að sækja leikskóla líkt og grunnskóla. Í leikskóla er lögð 

áhersla á nám í gegnum leik en í grunnskóla er áhersla á formlegra og 

námsgreinamiðaðra nám. Þótt við fyrstu sýn virðist hlutverk deildarstjóra og 

umsjónarkennara vera lík, þá eru þættir eins og starfshættir og 

kennsluaðferðir ólíkir. Sameiginlegt hlutverk kennara þessara skólastiga er 

að sinna uppeldis- og fræðsluhlutverki ungra barna og leggja áherslu á 

samvinnu og félagslega þætti.  

2.2 Starfsánægja 

Við eyðum stórum hluta ævi okkar á vinnustaðnum og af þeim sökum er 

mikilvægt að sú vinna sem við veljum okkur sé ekki einungis hugsuð til 

tekjuöflunar, heldur þarf hún einnig að vera gefandi þannig að við njótum 
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þess að vinna hana. Starfsánægju (e. job satisfaction) er ekki auðvelt að 

skilgreina en á einfaldan hátt má segja að starfsánægja sé persónulegt 

viðhorf sem endurspeglar upplifun hvers og eins af starfinu (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999). Hugtakið felur í sér 

upplifun starfsmanns á því starfi sem hann sinnir, viðhorf hans til starfsins 

og jákvæðar og neikvæðar tilfinningar gagnvart því (Guðrún Ragnarsdóttir, 

Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2010). Það er því mikið til 

undir hverjum einstaklingi komið hvaða augum hann lítur starfið sitt og með 

hvaða hugarfari hann mætir í vinnuna. Þættir eins og menntun, fjölskyldulíf, 

stéttarstaða, samskipti á vinnustað, vinnuaðstæður, umbun og laun geta 

einnig haft áhrif á starfsánægju (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Kristín Gústavsdóttir, 1999). Þetta eru dæmi um innri og ytri þætti starfsins 

sem nánar verður gerð grein fyrir hér á eftir í kenningu Herzberg um þá 

þætti vinnunnar sem stuðla að starfsánægju. Ágæta skilgreiningu á þessum 

innri og ytri þáttum starfsins er að finna hjá Evans (1998). Hún greinir á milli 

þátta sem kennarar hafa ánægju af, en þeir þættir vísa til innri starfs-

hvatningar, og þeirra þátta sem kennarar eru ánægðir með, en þeir vísa til 

ytra umhverfis kennarans.  

Starfsánægja og starfshvatning eru náskyld hugtök í stjórnun og 

kenningar um starfshvatningu þróuðust út frá þeirri hugmynd að ánægður 

starfsmaður afkastaði meiru en óánægður starfsmaður (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999). Þetta er í samræmi 

við það sem Sergiovanni (2006) segir, að þegar aðstæður til kennslu eru 

fullnægjandi og kennarar fá faglega umbun, þá séu þeir líklegri til að auka 

árangur sinn í starfi en ef þeir fá ekki umbun og það leiði til aukinnar starfs-

ánægju. Samkvæmt skýrslu Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar hefur 

ánægja í starfi mikil áhrif á hegðun starfsmanna í vinnuumhverfinu. Í 

skýrslunni segir meðal annars að aukin starfsánægja geti leitt til meiri 

framleiðni fyrirtækis, hún birtist í færri veikindadögum hjá starfsfólki, minni 

starfsmannaveltu, virkari starfsmönnum og betri samskiptum milli stjórn-

enda og starfsmanna (European agency for safety and health at work, 

2012). Það ætti því að vera kappsmál fyrirtækja og stofnana að sjá til þess 

að starfsmönnum líði vel á vinnustaðnum og að hann veiti þeim öryggi.  

Hoy og Miskel (2013) álíta að í skólum sé horft um of á skipulag en 

minna á persónulegar þarfir bæði kennara og nemenda. Þeir líkja skóla-

umhverfinu við skrifstofuveldi þar sem reglur og væntingar fylgja hverri og 

einni stöðu innan fyrirtækisins. Kennarar hafa þeim skyldum að gegna að 

skipuleggja námið og að sjá til þess að nemendur stundi það á áhrifaríkan 

hátt. Stjórnendur, nemendur og kennarar eru aðskildir hópar sem hafa 

ólíkar þarfir, skoðanir og markmið og þurfa mismunandi hvatningu. Hver og 
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einn einstaklingur hefur sinn eigin persónulega stíl í sínu hlutverki sem 

mótar hegðun hans.  

Sergiovanni (2006) segir að það sé nauðsynlegt að kennarar hafi ákveðið 

frelsi til að þróa starf sitt á þann hátt sem þeim hugnast best, án of mikillar 

stjórnunar ofan frá. Þar á hann við að of miklar kröfur á kennara og skóla af 

hendi ríkis og stjórnar menntamála geti til dæmis teflt góðum starfsanda og 

staðbundnum einkennum skóla í tvísýnu. Oft er tilhneiging til þess að horfa 

meira á niðurstöður prófa en gæði kennslu og skólastarfs. Ennfremur bendir 

Sergiovanni á að miklar kröfur ofan frá geti haft neikvæð áhrif á starfs-

hvatningu kennara.  

Í þessu rannsóknarverkefni verður aðallega stuðst við Tveggja-þátta 

kenningu Herzberg (1993) sem gengur út á að áhrifaþættir starfsánægju séu 

ýmist innri þættir sem stuðla að starfsánægju eða ytri þættir sem orsaka 

óánægju. Hugmynd Bandura (1997) um faglegt sjálfstraust tengist því 

hvernig starfsmaður metur eigin þekkingu og hæfni til að ná ákveðnu 

markmiði. 

2.3 Tveggja-þátta kenning Herzberg 

Frederik Herzberg (1993) rannsakaði ásamt starfsfélögum sínum Mausner 

og Snyderman, viðhorf verkfræðinga og endurskoðenda í Pittsburg til vinnu 

sinnar. Komst Herzberg að því að það eru aðallega tvenns konar þættir eða 

hvatar sem hafa áhrif á það hvort starfsmaður sé ánægður í starfi. Það eru 

svokallaðir innri þættir og ytri þættir og er heiti kenningarinnar dregið af 

þeim. Innri þætti kallar hann hvataþætti (e. motivators) og ytri þættina 

umhverfisþætti (e. hygienes) (Hoy og Miskel, 2013). Undir hvataþætti má 

flokka tegund starfs, starfsábyrgð, tækifæri til viðurkenningar, stöðu-

hækkunar og persónulegs árangurs í starfi. Sem dæmi um umhverfisþætti 

eru samskipti á vinnustað, stefna fyrirtækisins, vinnuskilyrði, staða innan 

fyrirtækisins, eftirfylgni, öryggi og laun (Herzberg, 1968). Ytri þáttum er 

stjórnað af öðrum en starfsmanninum sjálfum en hann getur haft meiri áhrif 

sjálfur á innri þættina. Starfsánægja er talin aukast þegar innri hvataþáttum 

hefur verið fullnægt á vinnustaðnum. Ytri þættirnir einir og sér eru ekki 

taldir stuðla að starfsánægju en geti þó komið í veg fyrir óánægju í starfi 

(Evans, 1998). Í Töflu 1 má sjá nánari útskýringu á þeim þáttum sem liggja til 

grundvallar kenningu Herzberg (Hoy og Miskel, 2013). 

Kjarni kenningar Herzberg er að bæði innri og ytri þættir séu mikilvægir 

þegar kemur að því hvernig fólk upplifir starf sitt. Séu innri hvataþættirnir 

uppfylltir á vinnustaðnum ýtir það undir persónulegan vöxt í starfi. 

Umhverfisþættirnir eru af sálfræðilegum toga og tengjast öryggi og félags-
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legum þörfum. Ef þeim er ekki fullnægt er hætta á því að starfsmaður þrói 

með sér neikvætt viðhorf til vinnunnar sem leiðir til starfsleiða. Samt sem 

áður geta starfsmenn ekki alltaf haft áhrif á ytri þættina eins og til dæmis 

laun en þeir geta haft mun meiri áhrif sjálfir á innri þættina. Samkvæmt 

Herzberg hafa umhverfisþættirnir tilhneigingu til að draga úr starfsánægju 

og hvataþættirnir tilhneigingu til að stuðla að starfsánægju. (Hoy og Miskel, 

2013 og Herzberg, 1993). Af þessu má draga þá ályktun að til þess að öðlast 

ánægju í starfi sé ekki nóg að persónulegt líf sé í jafnvægi, starfsmaður búi 

við starfsöryggi og góð vinnuskilyrði, heldur þarf hann að hafa möguleika á 

því að ná árangri í starfi sínu, öðlast ábyrgð og viðurkenningu.  

 

Tafla 1. Hvatakenning Herzberg 

Umhverfisþættir Hvataþættir 

 Samskipti við undirmenn 

 Samskipti við jafningja 

 Eftirlit  

 Stefna og stjórnun 

 Vinnuskilyrði 

 Persónulegir hagir 

 Starfsöryggi og laun 

 

Óánægja 

 Árangur 

 Viðurkenning 

 Starfið sjálft 

 Ábyrgð 

 Framfarir 

 

 

Ánægja 

 

Niðurstöður Herzberg gefa einnig til kynna að til að stuðla að starfsöryggi 

og starfsánægju innan fyrirtækis sé mikilvægt að stjórnendur komi vel fram 

við starfsmenn sína, umbuni þeim og skapi aðstæður til þess að þeir geti 

vaxið í starfi. Nauðsynlegt sé að starfsmenn skynji að starf þeirra er 

mikilvægt og þá séu meiri líkur á að þeir leggi sig fram í starfi (Herzberg, 

1968). Ef skólastjórar eru ekki meðvitaðir um og huga ekki að því að 

uppfylla umhverfisþættina á vinnustaðnum, þá getur skapast slæmt 

vinnuumhverfi sem hefur letjandi áhrif á kennara og leiðir til slakrar 

frammistöðu (Sergiovanni, 2006).  

Fáeinar rannsóknir hafa verið gerðar í skólakerfinu hér á landi sem 

grundvallast á kenningu Herzberg. Niðurstöður rannsóknar Guðmundar Inga 

Guðmundssonar (2009) á starfsánægju framhaldsskólakennara leiða í ljós 
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að innri þættir, svo sem sjálfræði, ábyrgð, fjölbreytileiki starfs og 

möguleikar á starfsþróun eru áhrifavaldar á starfsánægju þeirra. Ytri þættir 

starfsins eins og dagleg samskipti, vinnuaðstæður og kjaramál voru helstu 

óánægjuvaldar. Hólmfríður Sigrún Gylfadóttir (2012) rannsakaði starfs-

ánægju skólastjóra við grunnskóla, einnig með tilliti til kenningar Herzberg 

og komst að þeirri niðurstöðu að þeir þættir sem juku starfsánægju þeirra 

voru jákvæð samskipti við samstarfsfólk, foreldra og nemendur. Togstreita á 

milli skólastjóra og yfirvalda í erfiðum málum, ónógar bjargir og langur 

vinnutími leiddu helst til óánægju í starfi. Samkvæmt kenningu Herzberg eru 

samskipti flokkuð sem ytri þáttur en í rannsókn Guðmundar Inga 

Guðmundssonar (2009) og Hólmfríðar Sigrúnar Gylfadóttur (2012) eru góð 

samskipti ánægjuhvetjandi og falla undir innri þætti.  

Herzberg hefur helst fengið gagnrýni á kenningu sína vegna þess hve 

hann alhæfir um umhverfisþættina sem ánægjuhvata og að þeir einir og sér 

geti ekki leitt til fullnægjandi starfsánægju. Það getur til dæmis verið 

ánægjuhvetjandi fyrir einn starfsmann að fá góð laun en fyrir öðrum 

starfsmanni gæti helsti hvati til að öðlast starfsánægju verið möguleiki á að 

ná árangri (Hoy og Miskel, 2013). Þá kemur einnig í ljós í öðrum rann-

sóknum að samskipti geta flokkast annað hvort sem ytri eða innri 

hvataþáttur. Starfsmaður getur því upplifað samskipti á vinnustað sem innri 

hvataþátt þótt oftast séu samskipti flokkuð undir ytri þætti þegar kemur að 

starfsánægju. 

2.4 Faglegt sjálfstraust 

Kanadíski fræðimaðurinn Albert Bandura (1997) skilgreinir hugtakið faglegt 

sjálfstraust (e. self efficacy) sem mat á eigin hæfni við að skipuleggja og 

framkvæma ákveðið verkefni eða ná markmiði sem leiðir til ákveðins 

árangurs. Kenning Bandura um faglegt sjálfstraust snýst ekki einungis um að 

hafa gott sjálfstraust til verksins heldur að einstaklingurinn búi yfir þeirri 

hæfni sem er nauðsynleg til að vinna verkið. Einstaklingurinn þarf því að 

meta við sjálfan sig hvort hann búi yfir þeirri hæfni sem þarf til að ná árangri 

með fyrirætlan sinni. Því meiri trú sem hann hefur á hæfni sinni því meiri 

verður árangurinn og hann varir lengur. Af þessu leiðir að fólk sækir í að 

velja verkefni sem það veit að það getur leyst (Hoy og Miskel, 2013). 

Rannsókn Ashton og Webb (1986) greinir frá því að kennarar með lítið 

faglegt sjálfstraust hafa minni trú en aðrir á því að öll börn geti lært óháð 

atgervi. Kennarar með mikið faglegt sjálfstraust hafa trú á því að öll börn 

hafi hæfileika til náms og að kennarar geti átt stóran þátt í að stuðla að 

framförum þeirra.  
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Faglegt sjálfstraust verður til eða þróast á fjórum stigum samkvæmt 

Bandura (1997); með reynslu, góðri fyrirmynd, staðfestingu á færni og 

líkamlegu ástandi. Yfirburða þekking eða góð reynsla er mikilvæg upp-

spretta faglegs sjálfstrausts en velgengni og mistök af fyrri reynslu geta 

auðveldlega haft mikil áhrif þar á. Að eiga sér góða fyrirmynd sem tekst vel 

að leysa svipuð verkefni er líka kostur því það eykur þekkingu og virkar sem 

hvatning. „Ef hann/hún getur það, þá get ég það líka.“ Það hefur einnig áhrif 

á faglegt sjálfstraust ef einhver orðar það beint við viðkomandi að hann hafi 

góða þekkingu og reynslu á ákveðnu sviði. Félagsleg sannfæring getur haft 

þau áhrif að viðkomandi reynir sitt besta og kemst svo jafnvel að leyndum 

hæfileikum sínum. Að lokum hefur líkamlegt og andlegt ástand mikið um 

það að segja hvernig viðkomandi leggur mat á hæfileika sína og hvort hann 

er tilbúinn til verksins. Til að ná tilætluðum árangri þarf örvun að vera af 

jákvæðum toga, svo sem tilhlökkun, ákafi og eldmóður en ótti, þreyta, álag 

og kvíði eru þættir sem hafa neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust. Þeir sem 

ætlast til lítils af sjálfum sér uppskera minna en þeir sem hafa meiri trú á 

eigin getu (Bandura, 1997).  

Faglegt sjálfstraust kennara er að mati Bandura (1997) sérstaklega 

mikilvægt hjá kennurum yngstu barnanna vegna þess að trú barnsins á eigin 

hæfni er óstöðug og yngri börn nota að litlu leyti samanburð við önnur börn 

en reiða sig meira á viðbrögð kennarans. Bandura segir einnig að það skipti 

miklu máli að kennarar þrói með sér gott sjálfstraust snemma á ferlinum því 

þeir muni hagnast á því alla ævi. Það að skapa hvetjandi námsumhverfi 

krefst faglegs sjálfstraust af hálfu kennarans. Bandura telur einnig að faglegt 

sjálfstraust taki til agastjórnunar, getunnar til að kveikja áhuga nemenda, 

afla kennsluefnis og hæfileikans til að virkja foreldra í námi barna sinna. Til 

að draga þetta saman má segja að faglegt sjálfstraust sé nauðsynlegur 

hvataþáttur í starfi kennarans en kennari sem hefur trú á eigin hæfni hefur 

meira sjálfstraust en aðrir og getur þannig haft áhrif á námsumhverfi, 

hegðun og afköst nemenda sinna. 

2.5 Rannsóknir á starfsánægju 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á starfsánægju, þá sérstaklega með 

áherslu á almenna starfsmenn í hinum ýmsum fyrirtækjum. Hér verður 

sjónum einkum beint að rannsóknum sem gerðar hafa verið á meðal 

kennara og stjórnenda í leikskóla og grunnskóla.  

Marsibil Ólafsdóttir (2011) gerði rannsókn á starfsánægju og starfsanda 

hjá átta kennurum og tveimur skólastjórum í sitt hvorum grunnskólanum í 

Reykjavík. Tilgangur og markmið rannsóknar hennar var að afla upplýsinga 
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frá stjórnendum þessara skóla um það hvað vegur þyngst í sambandi við 

starfsánægju og hvernig stjórnendur fara að því að stuðla að og viðhalda 

góðum starfsanda. Rannsóknarspurningin var þessi: „Hvernig er hægt að 

auka starfsánægju starfsfólks og bæta starfsanda í grunnskóla?” (Marsibil 

Ólafsdóttir, 2001, bls. 17). Marsibil hafði í huga Evrópsku starfsánægju-

vísitöluna (EEI) við gerð spurninga en þar eru lagðir til grundvallar sjö 

þættir, þ.e. ímynd, stjórnun, næsti yfirmaður, samstarf, starf og starfs-

skilyrði, laun og kjör og starfsþróun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

flestir viðmælendur voru ánægðir með starf sitt og vildu sinna því vel. Þeir 

voru sammála um að starfið skipti máli og það fæli í sér ábyrgð og sjálfstæð 

vinnubrögð. Einnig kom fram að hrós, félagsskapur í vinnunni og utan 

hennar og þróunarstarf setja jákvæðan brag á skólastarfið og auka vellíðan 

kennara og stjórnenda. Þættir eins og óánægja með kaup og kjör, áreiti sem 

fylgir starfinu, foreldrasamstarf og sú neikvæða ímynd sem kennarastarfið 

hefur í samfélaginu draga helst úr starfsánægju samkvæmt rannsókninni.  

Arna Hólmfríður Jónsdóttir (1999) rannsakaði starfsánægju í leikskólum 

út frá tengslum starfsánægju starfsfólks og stjórnunar. Markmið rannsóknar 

hennar var að leita svara við þessum tveimur megin spurningunum: „Í 

hverju felst starfsánægja starfsfólks leikskóla og hvað er það helst í 

stjórnunaráherslum sem stuðlar að eða dregur úr þeirri starfsánægju?“ 

(Arna Hólmfríður Jónsdóttir, 1999, bls. 6). Einnig var kannað hvernig þáttur 

stjórnandans og kenningar um starfsánægju hafa þróast og niðurstöður 

bornar saman við svörin sem fengust við ofangreindum spurningum. Gerð 

var samanburðar-tilviksrannsókn í þremur leikskólum á höfuðborgar-

svæðinu og beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð með vettvangs-

athugunum og viðtölum. Í svörum við fyrri spurningunni kom fram að 

starfsánægja starfsfólks fólst í því að ná persónulegum árangri í starfinu 

með börnunum en við það fannst starfsfólkinu það vaxa og verða hæfara í 

starfi. Svör við seinni spurningunni voru almennt að þeir stjórnunarhættir 

sem leiddu til möguleika fyrir starfsmanninn að þróast persónulega í starfi 

og samhliða heildarþróun leikskólastarfsins, stuðluðu að almennri starfs-

ánægju. Stjórnunaráherslur sem hindruðu heildarþróun leikskólastarfsins 

drógu úr möguleikum til persónulegrar þróunar og þar með starfsánægju.  

Ólafía Guðmundsdóttir (2011) gerði eigindlega rannsókn á viðhorfum 

leikskólakennara til starfsþróunar þar sem hún reyndi að varpa ljósi á hvaða 

þættir hvetja og letja kennarana til starfsþróunar. Tekin voru viðtöl við sex 

leikskólakennara og niðurstöður mátaðar við hugtakið faglegt sjálfstraust. 

Einnig voru áhrif stjórnandans og niðurskurður í starfsþróun skoðuð. 

Niðurstöður viðtalanna voru meðal annars bornar saman við kenningu 

Alberts Bandura um faglegt sjálfstraust og bentu þær til að hvetjandi þættir 
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voru til að mynda þróunarverkefni og að takast á við breytingar, svo sem 

deildarstjórn eða annan aldurshóp barna. Letjandi þættir voru miklar 

fjarvistir vegna veikinda sem leiddu til þess að kennarar höfðu minni tíma til 

samræðna og ígrundunar.  

Markmiðið með rannsókn Ásdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) var að 

varpa ljósi á hvernig deildarstjórum í leikskóla líður í vinnu sinni. Rannsóknin 

var bæði megindleg og eigindleg, fyrst voru lagðir fram spurningalistar til að 

fá yfirlit yfir viðhorf, líðan og fagmennsku leikskólakennara og síðan voru 

tekin einstaklingsviðtöl til að dýpka sýnina á viðfangsefnið. Þar voru 7 

deildarstjórar beðnir um að lýsa helstu álags- og áhrifaþáttum sem þeir 

upplifðu í starfi sínu. Deildarstjórarnir sögðust finna fyrir stjórnunartengdu 

álagi sem þeim fannst bitna á samveru þeirra með börnunum. Þá hafði 

mannekla vegna veikinda, skrifstofu- og tölvuvinna og fjöldi barna á deild 

einnig neikvæð áhrif á líðan þeirra. Jákvæð áhrif á líðan deildarstjóranna 

voru að vinna með börnunum, þróunarverkefni voru þeim hvatning í starfi 

sem og ánægðir foreldrar og sýnilegur árangur hjá börnunum veitti þeim 

mestu gleðina. Deildarstjórarnir sögðu líðan sína hafa áhrif á allt starf inni á 

deildum og jafnframt kom fram að líðan þeirra hefði áhrif á fagmennsku 

þeirra. Hugmyndir deildarstjóranna um bætta líðan í starfi voru að auka 

stöðugleika starfsmanna, fækka börnum á deildum, fjölga faglærðu 

starfsfólki og leggja áherslu á að hrósa starfsfólki.  

Perrachione, Petersen og Rosser (2008) gerðu rannsókn á meðal grunn-

skólakennara í Bandaríkjunum. Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur, 

annars vegar að kanna hvernig ytri og innri þættir hafa áhrif á starfsánægju 

kennara og hins vegar að kanna hvaða þættir í skólastarfinu voru kennurum 

almenn hvatning og stuðluðu að löngum starfsaldri þeirra. Sendur var út 

spurningalisti af handahófi til 300 grunnskólakennara í Missouri sem höfðu 

5 ára eða lengri starfsreynslu. 201 kennari svaraði spurningalistanum og 

voru flestir á aldrinum 36-55 ára eða 65%. 63% kennara höfðu meistarapróf 

og aðeins 2,5% voru með meiri menntun. 30% kennara höfðu kennt í 10 ár 

eða skemur og 44% höfðu allt að 20 ára starfsreynslu. Niðurstöður 

könnunarinnar voru á þá leið að innri þættir eins og persónulegur árangur í 

kennslu, að vinna með nemendum og að líða vel í starfi, voru að mati 

kennaranna mikilvægustu þættir þess að öðlast starfsánægju og langa 

starfsævi. Ytri þættir eins og lág laun, álag í starfi, lítill stuðningur foreldra 

og fjölmennir bekkir hindruðu að kennarar upplifðu ánægju í starfi. Þessar 

niðurstöður eru samhljóma við Tveggja-þátta kenningu Herzberg um 

starfsánægju þar sem innri þættir eru taldir auka starfsánægju og ytri þættir 

hafa letjandi áhrif á hana (Herzberg, 1993).  
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Anna Þóra Baldursdóttir (2002) kannaði sérstaklega kulnun í starfi hjá 

kennurum og leiðbeinendum í grunnskólum á Íslandi í meistaraprófs-

verkefni sínu og bar niðurstöðurnar saman við aðrar sambærilegar erlendar 

rannsóknir. Helstu niðurstöður hennar voru að kulnunar gætti á meðal 

kennara og leiðbeinenda í rannsóknarhóp hennar. Kulnun í starfi mældist 

þó minni hér á landi en erlendis. Telur Anna Þóra að ýmsir áhrifaþættir í 

starfsumhverfinu séu þess valdandi að kulnunar verði vart í starfi, svo sem 

vinnuálag, launakjör, aga- og hegðunarvandamál, hlutverkaárekstrar og 

óskýr hlutverk ásamt neikvæðum samskiptum og virðingarleysi fyrir starfi 

kennarans.  

Niðurstöður rannsóknar Taleb og Fathi (2013) benda einnig til þess að 

ytri þættir hafi yfirleitt letjandi áhrif á starfsánægju en innri þættir hvetjandi 

áhrif. Rannsókn þeirra á starfsánægju var byggð á upplifun 264 

leikskólakennara í Jórdaníu. Þær spurningar sem gengið var út frá voru 

þessar: „Hversu ánægðir eru kennarar með störf sín? Hafa þættir í skóla-

starfinu eins og andrúmsloftið í kennslustofunni, samskipti, vinnuaðstæður, 

laun, hegðun nemenda og foreldrasamstarf áhrif á starfsánægju? Er munur 

á upplifun kennara eftir aldri, hjúskaparstöðu og menntunarstigi?“ (Taleb og 

Fathi, 2013, bls. 145). Niðurstöður sýndu meðal annars að kennarar á 

aldursbilinu 20-25 ára, sem ekki voru búnir að festa ráð sitt, voru ánægðari í 

starfi en aðrir aldurshópar og kennarar með Bachelor gráðu í uppeldis-

fræðum voru ánægðari en kennarar sem höfðu lengra nám að baki. 

Kennarar voru almennt ánægðir í starfi ef góður félagsskapur ríkti á meðal 

starfsmanna. Þeir voru líka ánægðir með vinnuaðstæður sínar en launin og 

áhugaleysi samfélagsins til leikskólakennarastarfsins höfðu neikvæð áhrif á 

upplifun þeirra í starfi.  

Niðurstöður þeirra rannsókna sem nefndar eru hér að framan sýna að 

almennt upplifa kennarar sig ánægða í starfi þrátt fyrir að ýmsir þættir 

kunni að hafa neikvæð áhrif á starfsánægju þeirra.  

2.6 Samantekt 

Það er ljóst að kennarastarfinu fylgir mikil ábyrgð og því fylgja ekki aðeins 

skyldur gagnvart hverjum og einum nemanda heldur einnig skyldur 

gagnvart skólasamfélaginu; samstarfsfólki og foreldrum. Leikskóla- og 

grunnskólakennarar eru sérfræðingar í uppeldi og menntun ungra barna og 

bera ábyrgð á alhliða vexti og þroska þeirra í skólanum. Fyrir ófáum árum 

síðan var það nær eingöngu hlutverk grunnskólans að fræða ung börn og 

leikskólans að sjá um uppeldi, en í dag sinna báðar stofnanir uppeldi og 

fræðslu.  
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Í grunninn eru hlutverk deildarstjóra í leikskóla og umsjónarkennara í 

grunnskóla mjög áþekk. Í báðum þessum störfum felst að bera ábyrgð á 

námi og alhliða þroska ungra barna og að stuðla að góðu samstarfi milli 

heimilis og skóla með heildarhagsmuni nemenda í huga. Starf umsjónar-

kennarans er þó meira námsgreinamiðað heldur en deildarstjórans og þeir 

beita jafnframt ólíkum kennsluaðferðum. Í daglegu starfi er kennarinn 

fyrirmynd barnanna og ber ábyrgð á því faglega starfi sem unnið er í 

skólanum. Kennarar á báðum skólastigunum þurfa í daglegu starfi að sinna 

krefjandi úrlausnarefnum sem reyna á fagvitund þeirra.  

Niðurstöður þeirra rannsókna sem nefndar voru til sögunnar hér að 

framan gefa til kynna að í starfsánægju kennara felst það að ná árangri og 

það sé kennurum um leið helsta hvatningin í starfi. Starfið sjálft og að vinna 

með ungum börnum kemur einnig sterklega fram sem hvataþáttur. Ytri 

þættir eins og vinnuskilyrði, stjórnun, veikindi starfsfólks og laun eru þættir 

sem kennarar hafa sjálfir minni áhrif á og geta leitt til þess að þeir upplifi 

síður starfsánægju.  

Þetta samræmist kenningu Herzberg um áhrif ytri og innri þátta á 

starfsánægju kennara, en hann telur að jákvæð upplifun og persónulegur 

árangur í starfi veiti starfsmönnum mestu ánægjuna og stuðli að því að þeir 

endist lengur í starfi (Herzberg, 1993). Að hafa tækifæri til að vaxa í starfi og 

rækta fagmennsku sína, til dæmis með starfsþróun, tengist því að hafa trú á 

eigin hæfni en samkvæmt kenningu Bandura er faglegt sjálfstraust 

mikilvægur hvataþáttur í að auka sjálfstraust kennara. Kennarar með gott 

sjálfstraust eru líklegri en aðrir til að líða vel í vinnunni og þá eru meiri líkur 

á því að nemendur þeirra nái árangri.  



 

29 

3 Aðferðafræði  

Um er að ræða eigindlega rannsókn þar sem varpað er ljósi á áhrifaþætti 

starfsánægju leikskóla- og grunnskólakennara. Gengið er út frá rannsóknar-

spurningunni: Í hverju felst starfsánægja leikskóla- og grunnskólakennara og 

hvaða þættir eru það sem stuðla að eða hindra að kennarar finni fyrir 

ánægju í starfi? Kenningarlegur grunnur rannsóknarinnar er Tveggja-þátta 

kenning Herzberg sem gerð hefur verið grein fyrir hér að framan. Niður-

stöður eru skoðaðar út frá kenningunni og þeim rannsóknum sem fjallað er 

um í fræðilegum kafla ásamt almennum skilgreiningum á hlutverki leikskóla- 

og grunnskólakennara. 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknir (e. qualitative) eru lýsandi og túlkandi rannsóknir, 

þar sem rannsakandinn gegnir stóru hlutverki. Markmiðið er ekki að alhæfa 

heldur kafa djúpt í viðfangsefnið og túlka fyrirbæri, samskipti og umræðu 

meðal fólks (Lichtman, 2012). Markmið rannsakanda í þessari rannsókn er 

að fá fram persónulega reynslu og upplifun viðmælenda á ánægju í starfi. 

Stuðst er við rannsóknarsnið fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology) en í 

eigindlegri aðferðafræði tengist fyrirbærafræðin eigin upplifunum og 

reynslu viðmælanda, sem á ensku nefnist „lived experience“. Fyrirbæra-

fræðileg nálgun byggir á því að rannsaka upplifun og reynslu einstaklings á 

ákveðnu fyrirbæri, í þessu tilfelli starfsánægju. Rannsakandi greinir síðan 

gögnin og reynir að draga saman og túlka þau til að komast að kjarnanum 

(Lichtman, 2012). Fyrirbærafræðin var áður algengt rannsóknarsnið á sviði 

heilbrigðismála en sniðið er nú einnig viðurkennt af fræðimönnum sem 

rannsóknarsnið í menntarannsóknum.  

Við öflun gagna í þessari rannsókn er stuðst við einstaklingsviðtöl sem 

rannsakandi stýrir og safnar þannig lýsandi gögnum með orðum 

viðmælandans. Formgerð viðtala getur verið með mismunandi hætti; 

formleg viðtöl, hálfopin viðtöl, djúp viðtöl og óformleg eða opin viðtöl 

(Lichtman, 2012). Í þessari rannsókn eru notuð hálfopin viðtöl þar sem 

rannsakandi stjórnar viðtalinu með fáum spurningum sem veitir bæði góða 

afmörkun og um leið svigrúm til að dýpka viðtalið (Lichtman, 2012).  
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3.2 Val á viðmælendum 

Við val á viðmælendum var leitað eftir upplýsingum til þeirra sem málið 

varðar og hafa þá þekkingu og reynslu sem æskileg er til að varpa ljósi á 

viðfangsefnið. Í þessari rannsókn voru það kennarar í leikskólum og á yngsta 

stigi grunnskólans. Rannsakandi valdi viðmælendur í skólum á Suðurlandi og 

tók einstaklingsviðtöl við þrjá deildarstjóra í leikskóla og þrjá umsjónar-

kennara á yngsta stigi grunnskóla. Lichtman (2012) segir að fjöldi 

viðmælenda fari aðallega eftir þörfum rannsakandans. Það gildi ekki 

strangar reglur um þátttakendur í eigindlegum rannsóknum vegna þess að 

markmið þeirra sé ekki að alhæfa heldur túlka þær upplýsingar sem 

rannsakandi aflar. Margar eigindlegar rannsóknir byggi á djúpum viðtölum 

með færri en 10 viðmælendum sem er að mati Lichtman hæfilegur fjöldi.  

Byrjað var á því að hafa samband við fjölmennustu leikskóla og 

grunnskóla á Suðurlandi og skólastjórar þeirra beðnir um að benda á 

áhugasama kennara sem rannsakandi gæti rætt við (Viðauki A). 

Rannsakandi útilokaði einn leikskóla og einn grunnskóla sem hann hafði 

áður unnið við á svæðinu. Viðmælendur voru valdir úr hópi kennara sem 

höfðu nokkurra ára reynslu af kennslu (a.m.k. tíu ár í sama starfi), höfðu 

gert kennarastarfið að lífsstarfi og voru með nokkuð mótaðar skoðanir á 

skólastarfi. Það var gert til að auka trúverðugleika rannsóknarinnar. Þeim 

kennurum sem samþykktu að vera þátttakendur voru svo send kynningar-

bréf um rannsóknina og hugmyndir um efni viðtalsins.  

Viðmælendur í þessari rannsókn ganga undir eftirfarandi dulnefnum:  

 Anna, leikskólakennari og deildarstjóri í leikskóla 

 Inga, leikskólakennari og deildarstjóri í leikskóla 

 Lára, leikskólakennari og deildarstjóri í leikskóla 

 Ása, grunnskólakennari og umsjónarkennari á yngsta stigi 

 Helga, grunnskólakennari og umsjónarkennari á yngsta stigi 

 Signý, grunnskólakennari og umsjónarkennari á yngsta stigi  

3.3 Tilkynningaskylda og leyfi 

Rannsókn þessi var ekki leyfisskyld en hún var tilkynnt til Persónuverndar 

þar sem ætlunin var að vinna með persónulegar upplýsingar frá fólki. Þegar 

staðfesting móttöku tilkynningar hafði borist var haft samband við 

viðkomandi fræðsluskrifstofur og gerð grein fyrir rannsókninni. Einnig var 

aflað þeirra leyfa sem yfirmenn þar töldu þörf á.  
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Lögð var áhersla á það við þátttakendur að fyllsta trúnaðar og öryggis 

yrði gætt við meðferð gagna og að upptökum yrði eytt eftir skráningu 

viðtalanna. Þá var einnig tekið fram að farið yrði að lögum um meðferð 

trúnaðargagna og persónuupplýsinga. Það var gert á þann hátt að nöfnum 

þátttakenda var breytt þannig að ekki væri hægt að rekja upplýsingar eða 

staðhætti til þeirra. Í Viðauka B er afrit af yfirlýsingu um upplýst samþykki 

sem þátttakendur voru beðnir um að skrifa undir.  

3.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Viðtölin voru hálf opin og rannsakandi studdist við fáar opnar spurningar. 

Með því að nota hálf opið viðtal reynir rannsakandi að fá fram lýsingar á 

heimi og reynslu viðmælanda í því skyni að túlka merkingu á ákveðnu 

fyrirbæri (Kvale og Brinkmann, 2009). Eigindlegt rannsóknarsnið gefur 

viðmælendum færi á að tjá sig um skoðanir sínar, vonir og ógnir með sínum 

eigin orðum (Kvale og Brinkmann, 2009). Viðtölin voru hljóðrituð og fóru 

fram í janúar og byrjun febrúar 2014.  

Að lokinni hljóðritun voru viðtölin skráð og gögnin greind í þemu sem 

tekin eru til frekari umfjöllunar í niðurstöðukafla. Við greiningu á gögnunum 

var leitast við að flokka þemu niður í innri og ytri hvataþætti samkvæmt 

kenningu Herzberg. Það gat reynst rannsakanda erfitt vegna þess að í 

sumum tilfellum var um að ræða þemu sem gátu flokkast undir báða 

þættina. Rannsakandi ákvað því að láta þemu standa sjálfstæð í niðurstöðu-

kaflanum og draga þau betur saman í umræðukafla og flokka í hvetjandi og 

letjandi þætti. Rannsakandi styðst einnig við ritaðar heimildir og nýjustu 

rannsóknir á starfsánægju í þessu rannsóknarverkefni.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Þegar unnið er að eigindlegri rannsókn á borð við þessa þarf að huga að 

siðferðilegum þáttum en þeir snúa að ábyrgð þess sem rannsakar (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Rannsakandi þarf að hafa í huga fjórar höfuðreglur til 

grundvallar en þær eru: Sjálfræðisreglan, þar sem kveðið er á um að bera 

virðingu fyrir þátttakendum rannsóknarinnar og sjálfræði þeirra. Þá kemur 

skaðleysisreglan, en hún kveður á um að rannsakandi skuli forðast að valda 

þátttakendum skaða eða að taka ónauðsynlega áhættu. Næst er það 

velgjörðarreglan sem kveður á um skylduna til að láta gott af sér leiða með 

tilgangi rannsóknarinnar. Að lokum kveður réttlætisreglan á um sanngirni í 

dreifingu gæða og að hver og einn skuli fá það sem hann eigi skilið (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Farið var eftir höfuðreglum Sigurðar á þann hátt að  þátt-

takendum var gerð grein fyrir að þeir fengju dulnefni í rannsókninni og að 
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þeir áttu kost á að hætta þátttöku hvenær sem þeir vildu. Þeim var einnig 

gerð grein fyrir tilgangi og mikilvægi rannsóknarinnar og þeir voru beðnir að 

undirrita upplýst samþykki þar sem rannsakandi hét þeim fullum trúnaði við 

vinnslu rannsóknarinnar.  

Þegar rannsakandi vinnur með fólki og rannsakar daglegt líf þess, er 

erfitt fyrir hann að vera alveg hlutlaus og láta ekki eigin tilfinningar eða 

skoðanir hafa áhrif á rannsóknina (Kvale og Brinkmann, 2009 og Lichtman, 

2012). Því fór rannsakandi þá leið að velja viðmælendur sem hann hafði 

engin kynni af áður. Við vinnslu rannsóknarinnar var fyllsta trúnaðar gætt 

gagnvart viðmælendum og öll einkenni þeirra máð út með því að gefa þeim 

dulnefni. Einnig var fengið upplýst samþykki þeirra áður en viðtöl voru 

tekin. Rannsóknin er ekki leyfisskyld en tilkynnt var um hana til Persónu-

verndar þar sem ætlunin var að vinna með persónulegar upplýsingar.  

Þar sem þetta er frekar lítil og afmörkuð rannsókn með fáum viðmæl-

endum er tilgangurinn ekki að alhæfa heldur láta í ljós persónubundna 

upplifun hvers og eins viðmælanda af starfi sínu. Þátttakendurnir sex komu 

úr þremur sveitarfélögum af sjö á Suðurlandi og var þess gætt að þeir 

störfuðu við svipaða stærð af skóla til að auka trúverðugleika rannsóknar-

innar. Það er von rannsakanda að með þessari rannsóknaraðferð takist að 

ná fram sjónarhorni reyndra kennara á viðfangsefnið og að niðurstöðurnar 

gagnist þeim kennurum sem vilja vinna með og viðhalda sinni starfsánægju. 
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4 Niðurstöður 

Hér er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Eins og kemur fram í 

inngangi eru rannsóknarspurningarnar eftirfarandi: Í hverju felst starfs-

ánægja leikskólakennara og grunnskólakennara og hvaða þættir hafa áhrif á 

starfsánægju þeirra?  

Niðurstöður eru flokkaðar niður í sex þemu sem fram komu í viðtölum 

við leikskóla- og grunnskólakennarana. Þemun voru greind með því að lesa 

vel og vandlega yfir viðtalsgögnin og þannig reynt að koma auga á þá þætti 

starfsins sem kennararnir höfðu tilfinningu fyrir að væru annars vegar 

hvetjandi og hins vegar letjandi. Þemun eru eftirfarandi: árangur, starfsandi 

og samskipti, starfið sjálft, ábyrgð, viðurkenning og hrós og starfsþróun og 

endurmenntun. Endað er á samantekt úr niðurstöðukaflanum.  

4.1 Árangur 

Það mátti greina úr viðtölunum að bæði deildarstjórum og umsjónar-

kennurum fannst árangur af vinnu með nemendum afar mikilvægur þáttur í 

skólastarfinu og að hann eigi þátt í því að þeir finni fyrir ánægju á 

vinnustaðnum. Árangur er skilgreindur sem innri hvataþáttur í Tveggja-

þátta kenningu Herzberg en í henni tengir hann árangur við starfsframa eða 

aðra samskonar hvatningu í starfi. Hér verður gerð grein fyrir því hvernig 

kennararnir í rannsókninni upplifa árangur og hvernig hann birtist í starfi 

þeirra en þeir skilgreina hann sem afrakstur vinnu með nemendum. 

Framvegis verður gengið út frá þeim skilningi í þessari rannsókn.  

Lára sem er deildarstjóri segir að það skipti máli fyrir hana að ná árangri í 

starfi. Hún hefur metnað fyrir því að gera hlutina vel. Hún segir að árangur 

barnanna á deildinni birtist í því sem þau eru að læra og það komi henni oft 

skemmtilega á óvart þegar hún sér að þau eru komin með eitthvað sem hún 

er búin að reyna að kenna þeim lengi. „Nú eru nýafstaðin foreldraviðtöl og 

það er gaman að heyra að fólk er ánægt og foreldrar sjá þennan þroska líka 

og sjá þau vera að læra hluti hérna. Þá veit maður að þetta er allt að ganga 

vel“. Henni finnst það mikilvægt að eiga sinn barnahóp í eitt til tvö ár og 

kynnast þeim vel og sjá þau breytast, vaxa og þroskast.  

Anna segist vilja sjá eitthvað koma út úr sinni vinnu í leikskólanum. Henni 

finnst það ánægjulegt þegar hún sér að börnin eru að þroskast eðlilega og 

segir ennfremur að hún reyni að bæta frekar í vinnuna sína ef hún sér að 
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einhverju er ábótavant. Hún vill að allt gangi sem eðlilegast og slær ekki 

slöku við. Hún horfir á hvern og einn nemanda og spáir í stöðu hans á allan 

hátt. „Þegar svo eitthvað gerist og maður sér framfarirnar þá er maður 

ánægður“. Hún nefnir einnig að henni líki einna best að vinna með litla 

barnahópa vegna þess að þá eigi hún meiri og dýpri samskipti við börnin. 

„Það finnst mér vera mínar stundir og þegar þau eru að uppgötva eitthvað 

og maður er að sjá árangur af því sem maður er að leggja inn“. Anna segist 

fá hálfgert kikk út úr því þegar hún sér framfarir hjá barni sem hefur átt 

erfitt á einhverjum sviðum. „Það er svo ofboðslega skemmtilegt og mér 

finnst að eftir því sem ég hef orðið eldri þá hafi ég meiri ánægju af þeim 

börnum sem ég þarf að hafa virkilega mikið fyrir“. Hún segir að þegar hún 

var yngri hafi hún haft miklu minni þolinmæði fyrir erfiðum einstaklingum 

en nú finnst henni þessi fjölbreytni skemmtileg. 

Inga nefnir það einnig að henni finnist ánægjulegt þegar hún sér árangur 

af vinnu sinni með börnunum á deildinni. Hún segir að það veiti henni mikla 

ánægju þegar börnin eru glöð og sýna framfarir. „Ef maður getur gert 

eitthvað fyrir börnin og dagurinn gengur upp þá er maður rosalega 

ánægður“. Þar á hún við að það geti oft bjargað deginum þegar henni hefur 

tekist að búa til skemmtileg verkefni fyrir börnin, eða ein loðtöflusaga hefur 

heppnast vel og börnin verða mjög glöð. Hún segir líka að það sé ánægjulegt 

þegar hún sér framfarir til dæmis hjá barni sem er í sérstakri málörvun, 

þegar það fer allt í einu að geta sagt heilu setningarnar. „Þegar börnin eru 

glöð og mér líður vel í vinnunni, það er það sem skiptir máli“ segir Inga. Hún 

segir það líka ánægjulegt að fara á teymisfundi þar sem ræddar eru 

framfarir hjá börnum sem hún hefur verið að vinna með. Þá finnst henni 

gott að heyra að öll vinnan hafi skilað sér.   

Umsjónarkennararnir Signý og Ása nefna einnig að það skipti máli að ná 

árangri í starfi og með nemendum. Ása segir að samveran og vinnan með 

nemendunum veiti henni mjög mikla ánægju. „Það er eiginlega að sjá þegar 

krakkarnir eru ánægðir, kátir og líður vel. Þá er allavega ákveðnu marki náð. 

Það er fyrir mestu finnst mér“. Henni finnst alltaf skemmtilegt í vinnunni, 

aðallega vegna þess að engir tveir dagar eru eins.  

Mér finnst alltaf vera föstudagur, dagarnir fjúka alveg áfram. 

Þetta er bara svo skemmtilegt sem ég er að gera og svo sér 

maður ágætis árangur líka þannig að það er kannski helst það. 

Ég hef svo sem ekki verið að hugsa mér til hreyfings, ég er 

ánægð og finnst skemmtilegt í vinnunni.  
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Signý segir að mælikvarði hennar sé ekki endilega að nemendur nái 

góðum árangri í prófum, til dæmis samræmdum prófum, heldur miklu 

frekar að upplifa það að barn sé ánægt og það sé að uppgötva eitthvað nýtt. 

Helga hefur þetta að segja um það sem veitir henni ánægju: 

Það eru dásamlegu augnablikin sem koma alltaf reglulega. 

Þegar við náum árangri og þegar ég sé sigrana hjá 

nemendunum. Eins og núna er ég búin að berjast með mörgum 

þeirra, í að verða fjögur ár og þegar ég sé sigrana sem þau hafa 

unnið á þessum tíma, það náttúrulega bara heldur mér 

algerlega á floti og þá veit maður að maður er á réttri leið.   

Signý segir að ánægðir og glaðir nemendur komi henni oftast í gott skap 

og einnig þegar vel tekst til með eitthvað skemmtilegt verkefni. Stundum er 

það vegna uppbrots á stundaskrá eða einhvers skapandi verkefnis, til dæmis 

söguramma eða þemaverkefnis. Finnst henni sjálfri mjög gaman að vinna að 

þannig verkefnum segir það góða tilbreytingu frá námsbókunum.  

Nemendur eru yfirleitt glaðari í svoleiðis verkefnum og oft 

tekst manni þannig til að maður nær einhvern veginn að 

kveikja í þeim. Það mega alveg vera læti og svoleiðis, gleði og 

ákafi, og ákafir nemendur sem fara á flug, það finnst mér 

skemmtilegast. Og afraksturinn, mér finnst gaman þegar þau 

eru að búa eitthvað til og það kemur eitthvað sniðugt frá þeim.  

Í upphafi hvers dags leggur Helga, ásamt nemendunum í bekknum, 

línurnar fyrir daginn og í lok dagsins er farið yfir hvernig gekk, hvernig tókst 

að ná markmiðum og fleira. „Við pössum okkur á því að fara út með bros á 

vör. Suma daga er það breiðara, þegar við náum markmiðum okkar“. Hún 

segir að það þurfi oft ekki mikið til að gleðja börnin og nefnir dæmi þegar 

bekkurinn áttaði sig á því að allir hefðu náð markmiði dagsins, að læra þrjár 

blaðsíður í Málrækt, þá hafi brotist út mikil gleði og fögnuður. „Gleðin er 

misjöfn finnst mér en við erum oft ótrúlega glöð þegar við náum að fara til 

dæmis í gönguferð út og brjótum aðeins upp þetta hefðbundna“.  

Hjá Helgu kemur einnig fram að árangur sé hluti af metnaði hennar. „Ef 

þú hefur ekki metnað þá er það eitthvað skrýtið segi ég“. Þegar hún er 

spurð hvernig henni líði þegar hún hefur náð árangri segir hún: 

Alveg brjálæðislega vel en þá bara koma ný markmið. Listinn 

klárast aldrei. Það er líka það sem heldur manni í þessu starfi, 
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það er þegar maður sér árangur. Þegar maður nær þessum 

markmiðum sem maður hefur bæði sett sér persónulega og 

eins líka fyrir hönd nemenda sinna. Þegar maður sér 

árangurinn, það er sú vítamínsprauta sem heldur manni 

gangandi.  

Helga segir að það ánægjulegasta við starfið sé að sjá skjólstæðinga sína 

blómstra og einnig að sjá þá ná árangri. „Þegar ég og börnin og foreldrarnir 

erum búin að leggja mikið á okkur þá er það svo gefandi að sjá árangurinn 

og það heldur manni oft á floti“.  

Hér má sjá að eitt af markmiðum kennaranna er að ná árangri með sína 

einstaklinga eða nemendahópa. Þeim þykir mikilvægt að árangurinn sé 

sýnilegur. Það veitir kennurunum ákveðna viðurkenningu á að þeir séu að 

gera rétt þegar þeir sjá nemendur sína ná árangri í því sem þeir eru að glíma 

við. Einnig virðist sem gleði, vellíðan, vöxtur og þroski nemenda samfara 

árangri þeirra, auki ánægju kennaranna.  

4.2 Starfsandi og samskipti 

Hér er skýrt frá því sem kom fram í viðtölunum og tengist starfsandanum á 

vinnustaðnum og mikilvægi góðra samskipta í starfsmannahópnum. 

Herzberg setur samskipti á vinnustað undir ytri þátt í starfshvatakenningu 

sinni.  

Inga sem er deildarstjóri finnur fyrir góðum starfsanda á vinnustað sínum 

og segir að það sé auðveldara að vakna á morgnanna og fara í vinnuna 

þegar starfsandinn er góður. Hún segir líka að mikilvægt sé að starfsfólk eigi 

auðvelt með samskipti sín á milli til að geta unnið vel saman. Þá geti 

samstarfsfólk verið á mjög misjöfnum aldri innan sömu deildar og það þurfi 

einnig að taka tillit til þess. „En ef allir tala saman og eru ánægðir og 

sammála þá er allt miklu betra“ segir Inga. Henni finnst neikvæðni í starfs-

mannahópnum draga helst úr því að hún upplifi sig ánægða á vinnustaðnum 

og finnst skipta miklu máli hvernig starfsfólk vinnur saman á deildinni. 

Ef einhver ein er á móti öllu sem er verið að gera, eða er með 

neikvæðni, það hefur rosaleg áhrif á aðra. Ef ég mæti sem 

deildarstjóri í vinnuna og það er ein tuðandi þá hugsar maður 

oh, ég nenni ekki að vera deildarstjóri akkúrat núna. 

Ingu finnst öðruvísi dagar standa upp úr eins og þegar það er vinavika hjá 

starfsfólkinu sem endar með partýi. „Það skapast svo mikil stemning í 
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húsinu, þá finnst manni allir vera svo glaðir. Þá er enginn þreyttur eða 

pirraður og þá verða börnin glöð líka. Þetta eru eiginlega skemmtilegustu 

dagarnir mínir, þegar eitthvað er að gerast“. 

Anna segir líka að starfsandinn skipti sköpum og ef hann er ekki 

viðunandi þá sé ekki gaman í vinnunni. Henni finnst það hafa jákvæð áhrif á 

reynslu hennar af starfinu þegar vel gengur innan deildarinnar, þegar fólk er 

áhugasamt og það skapast umræður bæði um börnin og það sem verið er 

að gera. „Þá lyftist maður allur upp og þá sér maður að þetta er að ganga 

upp og þetta er að ganga svo vel hjá okkur“. Anna hefur reynslu af slæmum 

starfsanda á vinnustað og segir að það sé skelfilegt að þurfa að fara í 

vinnuna með hnút í maganum, bíða eftir því að tíminn líði og geta ekki átt 

eðlileg samskipti við samstarfsfólk. Hún reynir að forðast neikvæð samskipti 

í starfsmannahópnum og finnst leiðinlegt þegar hún fær ekki hljómgrunn 

fyrir einhverju spennandi sem hana langar að prófa og þarf að halda því til 

streitu að koma því í gegn. Henni finnst erfitt þegar einhver vinnur ekki með 

og þegar hún getur ekki treyst því að allir rói í sömu átt og hún sjálf. „Það 

finnst mér rosalega niðurdrepandi“. Hún segist vera heppin með starfsfólk á 

deildinni og að samskipti á milli þeirra séu góð. En henni finnst lýjandi þegar 

mannekla er í leikskólanum, til dæmis veikindi hjá starfsfólki. Það sé erfitt 

þegar deildin er undirmönnuð dag eftir dag og þegar starfið gengur bara út 

á það að uppfylla lágmarks þarfir barnanna. Hún segir það mjög slítandi og 

erfitt og það bitni oft á starfsandanum. 

Og líka þótt þú sért að fá inn afleysingar þá er það aldrei það 

sama og að keyra á því fólki sem er venjulega. Afleysingafólk er 

misjafnt og sumir gera aldrei neitt nema það sem þú segir því 

að gera, annars er það ekki gert. Og þá ertu komin í þennan gír, 

jæja ég geri þetta bara sjálf. Þá tek ég meira að mér ef mér 

finnst hlutirnir ekki ganga og eftir svona daga þá er maður 

auðvitað þreyttur og leggur sig þegar maður kemur heim.  

Lára segir starfsanda hafa mikil áhrif á það hvernig henni líður í starfi. 

„Jú, vissulega hefur hann áhrif, ef eitthvað svona leiðindamál er í gangi eða 

mórall yfir einhverju. Þá fer maður auðvitað ekki eins glaður í vinnuna og 

maður hugsar um það eftir vinnu líka“. Hún segir algengt að upp komi 

vandamál í samskiptum á kvennavinnustöðum þótt hún hafi sjálf ekki lent í 

hringiðu slíkra mála. Lára segist hafa fundið mun á starfsupplifun sinni þegar 

hún leysti af sem aðstoðarleikskólastjóri og var inni á deildum að leysa af 

undirbúningstíma og veikindi. Þá saknaði hún barnanna mikið og segist 

núna ekki vilja skipta á því að vinna á tölvu og að vinna með börnunum. 
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Ókosturinn við það að vera aðstoðarskólastjóri er að mati Láru að tilheyra 

ekki einhverjum einum barnahópi heldur þekkti hún alla yfirborðskennt. 

Lára segir að í leikskólanum hennar sé unnið mikið með starfsandann og 

þær séu með reglur sem þær gerðu sjálfar til að halda honum góðum; til 

dæmis að bera virðingu fyrir skoðunum hverrar annarrar og tala ekki um 

annað fólk í vinnunni. Þær eru með skemmtinefnd sem skipuleggur viðburði 

eins og að fara eitthvað saman eftir starfsdagana, haustþingið og fleira sem 

er almenn ánægja með.  

Helga umsjónarkennari segir starfsandann einnig hafa áhrif á líðanina í 

vinnunni og segir alltaf hafa verið góðan starfsanda þar sem hún hefur 

unnið. „En ég hef oft hugsað um það, ef hann væri ekki góður, hvað það 

væri erfitt að mæta í vinnuna á morgnanna. Af því að með góðum 

starfsanda þá ertu alltaf glaður starfsmaður og það skiptir öllu máli“. Hún 

segir að lykillinn að góðum starfsanda séu jákvæð og uppbyggileg samskipti 

á vinnustaðnum. Signý tekur í sama streng og segir starfsanda mjög 

mikilvægan. Í skólanum þar sem hún vinnur er mikið um teymisvinnu og  

segir hún að í þannig samvinnu geti stundum komið upp hnökrar í 

samskiptum sem hafa áhrif á hana þótt hún sé ekki hlutaðeigandi. Signý 

segir að þegar henni líði illa í starfi þá hafi það helst eitthvað með 

starfsandann og samskipti að gera, til dæmis erfið mál og samskipti við 

foreldra vegna þeirra.  

Ásu finnst einnig starfsandinn góður þar sem hún vinnur nú og segir 

samskiptin mjög góð og að það sé ekkert mál að leita til starfsfélaganna ef 

hana vanti aðstoð eða hugmyndir. Hún segist verða vör við að mikill tími fari 

í undirbúning, samskipti við foreldra og samskipti við fólk innanhúss. „Það 

má eiginlega segja að kennslan sé minnsta málið þannig lagað“. Ása segir að 

það sem helst gæti valdið henni óánægju í starfi væru leiðindi í vinnunni, 

léleg samvinna og þess háttar. „Til þess að þetta gangi allt upp og gangi vel 

þá verður fólk að vera gott í samvinnu og ef það eru veikindi verður maður 

bara að sýna því skilning og hlaupa í skarðið ef á þarf að halda“.  

Kennararnir lýsa því hér að góður starfsandi og vönduð samskipti á 

vinnustaðnum, hvort sem er á milli fullorðinna og barna eða innan starfs-

mannahópsins, eigi þátt í að stuðla að jákvæðri upplifun þeirra af starfinu.  

4.3 Starfið sjálft 

Í þessum kafla er fjallað um það hvernig vinnan sjálf með börnunum og 

starfsreynsla eykur jákvæða starfsupplifun kennaranna í rannsókninni. 

Einnig greina kennararnir frá því sem þeim þykir erfiðast að takast á við í 
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starfinu. Starfið sjálft er einn af innri hvataþáttum í kenningu Herzberg um 

starfsánægju.  

Inga segir að leikskólakennaranámið hafi gefið henni mikið og ekki síst 

reynslan af því að starfa í leikskóla. „Eitt af því sem maður fær alltaf út úr 

því að vera í hverri vinnu er að þroskast andlega og finna sig alltaf meira og 

meira í starfinu eftir því sem maður eldist“. Hún segist hafa lært mjög mikið 

af því að vera leikskólakennari, bæði hvað varðar umönnun ungra barna og 

að öðlast reynslu af lífinu. Hún rifjar upp þegar hún var nemi og minnist 

þess að hafa lært mjög mikið af því að fara í vettvangsnám. Hún hafði verið 

að vinna mikið og var líka með lítið barn, auk þess að vera í náminu. 

Verkefnastjórinn hennar í vettvangsnáminu tók eftir því undir hversu miklu 

álagi hún var og kenndi henni góða lexíu varðandi það og útskýrði fyrir 

henni hvað það þýddi að vinna í leikskóla. „Hún var mikið eldri en ég og búin 

að fá reynslu í starfi og þetta gerði mig að þeim leikskólakennara og 

deildarstjóra sem ég er í dag. Ég hefði aldrei orðið eins góð ef það hefði ekki 

verið fyrir hana“. Inga segir að henni finnist breytingar í starfinu vera af hinu 

góða, hún sé svolítið þannig að hún þurfi alltaf að fá að reyna á sig og segist 

vinna vel undir álagi. Hún segir þó að það hversu vel breytingar heppnast 

fari eftir því hvernig starfsfólk hún er með og barnahópnum hverju sinni. 

Lára segist vilja fá ánægju og góða reynslu út úr starfi sínu. Henni finnst 

leikskólakennarastarfið rosalega skemmtilegt. „Þetta er gríðarleg reynsla 

sem maður er að upplifa, dagarnir eru aldrei eins og þú færð einhvern nýjan 

einstakling sem hefur sín persónueinkenni og þú veist aldrei hvernig 

barnahóp þú verður með eða hvernig dagurinn verður“. Lára segir að það 

að umgangast börnin í leikskólanum veiti henni mikla ánægju í starfinu. 

Góður dagur í vinnunni hjá Láru er þegar hún hefur tekið þátt í sem flestu 

með börnunum og hefur hlegið meira heldur en argast. „Það er 

skemmtilegast bara að vera með börnunum og tala við þau og hlæja með 

þeim, fíflast og aðeins að djöflast, dansa og hreyfa sig, vera bara virkur“.  

Hún segist finna mun á dagsforminu þegar hún og starfsfólk hennar 

getur viðhaldið gleði á deildinni og haldið árekstrum í lágmarki. Láru finnst 

erfitt þegar vinnuálagið er mikið og það vantar marga starfsmenn. Þá verður 

álagið á hvern og einn meira og hún segist finna að upplifunin fyrir börnin 

verði ekki sú sama. Til dæmis í matmálstímum þegar hún getur varla sinnt 

þeim eða í hvíld þegar enginn getur sofnað af því að það vantar starfsmann. 

„Þá veistu að dagurinn er búinn að fara úr skorðum af því að það vantar 

mannskapinn, þetta bitnar á börnunum. Þá verður maður sjálfur þreyttari 

og pirraðri“. 
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Láru finnst breytingar í leikskólanum hafa áhrif á hana og hvernig hún 

upplifir starfið aðallega vegna þess að barnahóparnir eru oft misjafnir að 

stærð og getu sem gerir starfið miserfitt og krefjandi. Hún nefnir einnig að 

tilfærslur og þrengingar í húsnæðinu hafi áhrif á starfið. Síðustu 2-3 árin hafi 

orðið talsverð röskun á húsnæðismálum vegna byggingaframkvæmda sem 

hafi haft nokkur áhrif á það hvernig Lára upplifir starfið. Hún reynir að leiða 

það hjá sér og segist skilja að þær séu bara millibilsástand. „Það er búið að 

vera að byggja við hérna og þá eru tekin ýmis rými og búin til önnur rými á 

meðan verið er að byggja og þetta hefur áhrif“. Hún hlakkar til þegar 

framkvæmdirnar verða afstaðnar og þau geta flutt inn í nýtt húsnæði þar 

sem fer betur um alla.  

Anna segir það mikilvægt að hafa gaman af vinnunni og þótt lífið sé 

miklu meira en vinnan sjálf þá sé hún það stór þáttur að hún vilji ekki vera 

án hennar heldur. Hún segir að vinnan gefi henni mikið andlega og segist 

þekkja það hvernig hægt er að vera félagslega einangraður þegar fólk er 

ekki úti að vinna eins og aðrir. En varðandi það að vinna í leikskóla þá segir 

hún að það séu ekki launin sem haldi henni þar heldur umgengnin við fólkið 

og börnin.  

Manni er lífsnauðsynlegt að vinna og eiga samneyti við fólk og 

hafa ánægju af því sem maður er að gera, með því fólki sem 

maður er að vinna með á deild og börnunum. Það er það sem 

maður vill fá út úr þessu. Maður finnur að börnin fagna manni 

og þau vilja vera hjá manni. Ég meina, hvað vill maður meira í 

sjálfu sér?  

Anna hlakkar alltaf til þriðjudaganna þegar hún fer í skógarferð með 

hluta af barnahópnum á deildinni. „Það finnst mér sjálfri ofboðslega 

skemmtilegt og ég finn að þeim finnst þetta líka mjög gaman að vera þarna 

úti og rannsaka og leika sér“. Hún bætir því við að svona stundir þar sem 

hún er ein með ákveðinn hóp finnist henni mjög skemmtilegar. Þegar 

hópurinn er lítill sé auðveldara að spila viðfangsefnin eftir eyranu og áhuga 

barnanna. Það sem Önnu finnst erfitt við starfið eru árvissar breytingar í 

leikskólanum þegar tekin eru inn á deildina 12-14 börn á hverju hausti: 

Þetta er ofboðslega erfitt og manni finnst þetta ekki 

skemmtilegur tími. Að hafa alla foreldrana yfir sér og allur 

gráturinn og þetta er oft svo erfitt fyrir börnin, en svo þegar 

allir eru komnir inn þá er þetta allt í fína.  
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Signý og Ása segja ánægða nemendur vera það sem þær vilji helst fá að 

sjá koma út úr starfi þeirra sem kennarar. „Ef nemendur eru glaðir þá er það 

af því að þeim líður vel og þá held ég að meira nám fari fram“ segir Signý og 

bætir því við að það sé ekki aðalatriðið að bekkurinn hennar fái hæsta 

meðaltalið á samræmdu prófunum. Það sem virðist hvetja Signýju áfram í 

starfi er gleðin sem hún fær út úr starfinu og mottóið hennar er að hafa 

gaman af því sem hún tekur sér fyrir hendur.   

Auðvitað er maður í vinnu til þess að hafa vinnu en ég væri ekki 

búin að vera í þessu í svona mörg ár ef mér fyndist þetta 

leiðinlegt. Þannig að ég held að það sé bara vinnan sjálf og 

börnin, ég hef svo gaman af því að umgangast krakkana.  

Ása segist ekki myndi slá hendinni á móti þykkara launaumslagi en segir 

að fyrst og fremst vilji hún sjá ánægða nemendur og árangur af þeirra námi. 

„Það er svo sem ekki launaumslagið um mánaðarmótin sem hvetur mann 

áfram, það er ekki hægt að segja það. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt 

starf og er ekki á leiðinni neitt annað“ segir hún. 

Ásu finnst erfitt að vera kennari þegar hún þarf að ræða við foreldra 

vegna viðkvæmra mála. Ef það er eitthvað að hjá nemendum, hana grunar 

að það sé ekki allt með felldu heima fyrir eða þegar nemendur segja henni 

frá einhverju sem á ekki að eiga sér stað heima fyrir. „Mér finnst það frekar 

erfitt en maður verður bara að gera þetta, maður er að hugsa um hag 

barnanna“. Signý nefnir það sama og Ása varðandi það þegar upp koma 

flókin og viðkvæm mál, eins og þegar nemandi glímir við vandamál sem hún 

sem kennari getur kannski ekki breytt, þá fylgir það henni heim í huganum 

og hefur stundum neikvæð áhrif á tilfinningar hennar gagnvart starfinu. 

Signý og Ása nefna báðar að það séu helst þemaverkefni og uppbrot á 

stundatöflu sem þeim þykja eftirminnileg og skemmtileg þegar þær hugsa 

til baka í starfinu. Ása segir frá þemaverkefni sem unnið var í tengslum við 

afmæli skólans. Það hafi tekist mjög vel og vakið ánægju meðal gesta sem 

heimsóttu skólann. Þá var allt stokkað upp og nemendum skipt í hópa.  

Við stofnuðum þorp sem var bara eins og nýtt land með sinn 

eigin gjaldmiðil. Það var mikið í gangi og skólinn stútfylltist af 

fólki og þetta tókst alveg rosalega vel. Þetta var auðvitað mikil 

undirbúningsvinna en ofsalega skemmtilegt og krökkunum 

fannst þetta gríðarlega skemmtilegt.  
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Helga segir að góður dagur hjá henni í vinnunni einkennist af gleði. „Á 

góðum degi hefur verið lítið um átök, kennarinn nær að kenna og við náum 

líka að gleðja hvert annað, þá hefur dagurinn verið góður“. Helga segir að 

það ergi hana einna mest þegar hún lendir í aðstæðum þar sem hún kemst 

ekki áfram og á þar við erfið tilfelli hjá nemendum í bekknum, þegar hún 

finnur að fagþekking hennar dugir ekki til.  

Oft eru þannig aðstæður að ég get ekki breytt neinu og það 

dregur mann niður andlega. Af því að þá er ég búin að rekast á 

skrilljón veggi og er bara komin út í eitthvert horn og það er í 

rauninni ekkert hægt að gera. Það er oft ansi sárt af því að 

maður er að vinna með manneskjur sem leita sér ekki eftir 

björginni sjálfar. 

Kennurum á báðum skólastigum líkar það vel að vinna með börnum og 

þeir njóta sín best í starfi þegar allir eru glaðir, bæði börn og starfsfólk. 

Uppbrot á stundaskrá og þemavinna eykur ánægju þeirra en krefjandi 

nemendur og erfið samskipti vekja með þeim neikvæða starfsupplifun.  

4.3.1 Ímynd og viðhorf  

Ímynd kennarastarfsins og viðhorf í samfélaginu til þess, kom nokkuð við 

sögu í viðtölunum. Þessir þættir eru ekki beinlínis nefndir í kenningu 

Herzberg en það mætti segja að ímynd kennarastarfsins, viðhorf og laun séu 

þættir sem kennarar eru ekki alltaf í aðstöðu til að geta haft áhrif á. Þannig 

mætti flokka þema kaflans til ytri þátta.  

Þegar kjarasamningar leikskólakennara voru lausir árið 2011 varð Inga 

vör við ríg á milli leikskóla- og grunnskólakennara. Hún varð vör við 

ákveðinn hroka í garð leikskólakennara á þá leið að það væri einkennilegt að 

þeir fengju launahækkun fyrir það að skeina og snýta allan daginn. Sagði 

hún þetta hafa verið aðallega einn ákveðinn grunnskólakennara í nær-

liggjandi skóla og hún vonaði að hann hafi talað bara fyrir sig en ekki aðra. 

Henni þætti það ekki faglegt að tala svona um aðra uppeldisaðila. Annars 

segist hún bara brosa þegar eitthvað svona kemur upp í samskiptum á milli 

kennarastéttanna.  

Þegar Lára ákvað að fara í leikskólakennaranám á sínum tíma varð hún 

vör við gagnrýni hjá fólki á leikskólakennarastarfið og viðurkenndi starfið 

ekki sjálf til að byrja með. Henni fannst hálf kjánalegt að fólk færi í þetta 

nám en segir það fljótlega hafa snúist við. Hún segist verða vör við að sumir 

foreldrar viðurkenni ekki starfið og álíti leikskólann vera geymslu fyrir 
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börnin. Varðandi ímyndina telur Lára að fólk viðurkenni almennt störf 

kennara en beri samt sem áður ekki næga virðingu fyrir kennarastarfinu. Í 

samfélaginu sé oft talað um þau frí sem kennarar fái og almennt sé gert lítið 

úr kennarastarfinu.  

Ef þú ferð 20-30 ár aftur í tímann þá var þetta bara mjög mikils 

metið starf og launin frekar í hærri kantinum miðað við önnur 

störf. En svo hafa kennarar setið eftir og reyndar allir þeir sem 

vinna með fólk. Ef þú ert að vinna með dauða hluti þá virðistu 

fá meiri virðingu fyrir starfið þitt.  

Önnu finnst kennarastarfið njóta takmarkaðrar virðingar sem sýni sig líka 

í launum. „En hérna er ég og það þýðir ekkert að fara í eitthvað 

svartsýniskast. Maður verður bara að finna ánægjuna og halda áfram að 

berjast“. Anna segist líka vera alveg hissa á því hvernig mál kennara eru 

tekin fyrir í samfélaginu og hvernig það er hægt að „afhausa kennara“ og 

gagnrýnir hversu varnarlausir kennarar eru. Hún segist halda að leikskóla-

kennarar séu ennþá í skjóli hvað þetta varðar en aðrir kennarar ber-

skjaldaðri.  

Helga telur að ímynd kennarastarfsins hafi sjaldan verið betri en nú en 

að síðasta verkfall, þegar sett voru lög á kennara, hafi eyðilagt mjög mikið 

fyrir þeim.  

Við fengum virkilegt skítkast og þetta var tímabilið sem 

kennarar fóru inn í skelina. En það er líka að hluta til þess 

vegna sem ég berst eins og ljón fyrir því að binda 

viðverutímann, af því að ég vil meina að á meðan við erum 

með svona sveigjanlegan vinnutíma, þá fáum við ákveðna 

neikvæðni og gremju á okkur og minni skilning frá samfélaginu.  

Helga segist vilja sjá breytingar á kennarastarfinu til dæmis hvað varðar 

vinnutíma umsjónarkennara. Henni finnst mjög erfitt að vera umsjónar-

kennari á yngsta stigi þegar staðan er ekki 100% og hún þarf að fylla upp í 

hana með bæði almennri kennslu eða öðrum störfum sem veldur aukaálagi.  

Það er svo absúrd í okkar starfi því að það er nógu mikið álag 

fyrir, að vera bara umsjónarkennari. Ég vil líka að við fáum 

bundna viðveru og séum bundin frá 8 til 4 og að við getum svo 

samið við okkar stjórnendur með ákveðinn sveigjanleika þegar 

við þurfum þess.  



 

44 

Helga greinir einnig frá því að kennaraforystan hafi gagnrýnt kennara 

fyrir að senda röng skilaboð til sveitarfélaganna um að það sé í lagi að borga 

kennurum lág laun af því að þeir gefi vinnuna sína hvort sem er. Hún vinnur 

alltaf frá 8 til 4 og segist vita að með því sé hún að gefa vinnuna sína. En hún 

segist vera þannig starfsmaður að hún vilji frekar vinna svona til þess að ná 

þeim þroska og fagvitund sem hún telur sig þurfa til starfsins. „Þá sit ég 

þennan tíma þó ég fái ekki borgað fyrir það“.  

Varðandi ímyndina segist Signý hafa áhyggjur af því hversu auðveldlega 

hægt sé að „rústa mannorði kennara“ og vísar þar til mála þar sem eitthvað 

hefur komið upp á í skólastarfi og snýr að einstökum kennurum. „En ég held 

nú að flestir séu ánægðir með kennara svona almennt. En maður veit líka að 

það getur verið erfitt að losna við slæma kennara, það er eitthvað sem 

mætti alveg skoða“. Ásu finnst að kennarastarfið njóti ekki nægilegrar 

virðingar í samfélaginu og telur að þar gætu launin haft áhrif.  

Það er ekki borin neitt svakalega mikil virðing fyrir kennurum 

og fólk er ekki alveg að átta sig á mikilvægi þessa starfs, það er 

verið að leggja grunninn að framtíð barnanna. Hér áður fyrr 

þótti þetta mjög flott starf og virðingarstaða og laun kennara 

voru á sama stað og laun alþingismanna sem er langur vegur 

frá í dag.  

Hér segja kennarar á báðum skólastigum ímynd kennara vera góða en að 

það skorti meiri virðingu fyrir kennarastarfinu, sem gjarnan mætti birtast í 

hærri launum til þeirra. Einn umsjónarkennaranna lýsir því hvernig hann vill 

sjá breytingar á vinnutímanum. Kennararnir lýsa áhyggjum sínum yfir því 

hversu berskjaldaðir þeir eru í samfélaginu þegar upp koma vandamál í 

skólastarfi er snerta ákveðna kennara.  

4.4 Ábyrgð 

Eins og fram kemur í inngangi rannsóknarinnar er kennurum falin gríðarleg 

ábyrgð á hendur í sambandi við uppeldi og menntun ungra barna. Í þessum 

kafla gera kennararnir grein fyrir þeirri ábyrgð sem þeir bera og hvernig hún 

hefur áhrif á þá og þeirra líðan. Herzberg flokkar það að bera ábyrgð í starfi 

til innri hvataþátta sem leiða til starfsánægju.  

Inga var áður óbreyttur leikskólakennari en svo sótti hún um og fékk 

deildarstjórastöðu og segist finna mun á því hvernig ábyrgðin birtist. Hún 

segir að í dag sé töluvert álag á starfsfólki í leikskólum, miklar kröfur gerðar 

til starfsins og margt sem þarf að gera sem er líka mikilvægt að börnin fái, til 
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dæmis hópastarf. En ólíkt því að vera leikskólakennari krefst deildarstjórnun 

mikillar skipulagningar og utanumhalds. 

Maður er voða mikið að skreppa að gera hitt og þetta og senda 

einhverjum tölvupóst. Það er svo mikið að gera og maður þarf 

að muna svo mikið og halda utan um miðað við það að vera 

bara leikskólakennari með sinn hóp. En samt er þetta rosa 

skemmtilegt og ég sæki í þetta starf af því að þetta er ákveðin 

áskorun, ekki eru það launin.  

Inga segist gæti hugsað sér að minnka við sig vinnu til að geta verið meira 

með sínum eigin börnum þótt það gæti kostað hana deildarstjórastöðuna, 

en hún segist hafa lært verulega mikið á því starfi. 

Láru finnst ábyrgðin vera hæfileg og er ánægð með stöðu sína sem 

deildarstjóri í leikskóla. Hún fékk fyrst stöðu sem leiðbeinandi en fór svo í 

leikskólakennaranám og stuttu eftir útskrift var hún orðin deildarstjóri. Hún 

nefnir að henni finnist töluverður munur á því að vera leikskólakennari og 

deildarstjóri hvað varðar ábyrgðina.  

Maður hefur meiri áhrif á starfið og er meira svona að móta og 

ráða hvernig hlutirnir eru og það hentar mér mjög vel. Frá því 

ég var tvítug og þangað til ég byrjaði hér hef ég verið að vinna 

við einhvers konar stjórnun. Þannig að mér finnst deildarstjóra-

starfið henta mér betur.  

Hún segir líka ábyrgðina hafi breyst í gegnum árin, að deildarstjórar séu nú 

komnir meira með starfsmannamál á sína ábyrgð. Það sé til dæmis á þeirra 

ábyrgð að deildin sé alltaf mönnuð en áður var það á ábyrgð leikskólastjóra. 

Hún segist finna fyrir auknum áhuga hjá foreldrum á að vita meira um það 

sem er að gerast í leikskólanum og að samskipti við foreldra hafi aukist 

gífurlega á síðustu árum. Lára segist vera ánægðari í starfi ef hún fær að 

stjórna og líkar þess vegna afskaplega vel að vera deildarstjóri. Henni finnst 

gaman að koma að skipulagningu og stefnumótun en langar samt ekki að 

hafa það að aðalstarfi.  

Anna hefur bæði starfað sem leikskólakennari og deildarstjóri. Hún valdi 

það ekki að verða deildarstjóri heldur var hún sett í það á sínum tíma af því 

að hún hafði menntun. Það hefur gengið vel að hennar mati. Hún 

viðurkennir að það sé þægilegra að vera undirmaður en yfirmaður og nú 

stefnir hún að því við næstu breytingar í leikskólanum að hætta sem 

deildarstjóri. „Mér finnst þetta orðið ofboðslegt álag og ytri kröfur, þú þarft 
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að uppfylla svo margt, vera alltaf að uppfræða foreldra og það fer svo mikill 

tími í þetta. Ég vil vera á gólfinu“.  

Önnu finnst gott að hafa ábyrgðina sem fylgir því að vera deildarstjóri. 

„Ég er frek og vil fá að stjórna og hafa áhrif. Og auðvitað er þetta mikil 

ábyrgð að standa undir því að börnin þroskist almennilega hjá manni“ Hún 

viðurkennir að oft velti hún því fyrir sér hvort hún hafi gert eins vel og hún 

gat í einstökum málum. Ef eitthvað er að hjá ákveðnu barni þá hugsar hún 

um það alla leiðina heim og getur stundum ekki sofið vegna þess. Það sé á 

þeim stundum sem hún verður vör við þá miklu ábyrgð sem deildarstjóri 

hefur. Ef hún væri óbreyttur leikskólakennari þá bæri hún ekki jafn mikla 

ábyrgð í þannig málum.  

Anna bætir því við um deildarstjórastarfið að það sé oft ákveðinn 

margverknaður í gangi þegar kemur að því að upplýsa foreldra. Hún hafi 

aldrei verið mikið fyrir tölvutæknina og finnst vera of margt sem þurfi að 

gera í gegnum tölvu. Það nægi oft ekki að afhenda foreldrum skóladagatal 

og skrifa á upplýsingatöflu heldur þurfi líka að senda foreldrum tölvupóst 

um alla viðburði. Henni finnst þessi mötun á upplýsingum til foreldra vera 

frekar leiðinleg og segir að tölvu- og tæknimálin liggi ekki inni á hennar 

áhugasviði.  

Ásu finnst ábyrgðin sem hún hefur sem umsjónarkennari á yngsta stigi 

töluvert mikil. Hún þurfi bæði að fylgja því eftir að nemendur nái settum 

markmiðum námslega en líka hugsa um þeirra hag félagslega og vera í 

samskiptum við heimilin og foreldrana. Þegar hún finnur að barni líður ekki 

vel þá ræðir hún það sérstaklega við foreldrana og í sameiningu er reynt að 

gera eitthvað til þess að viðkomandi barni líði betur.  

Þannig að þetta er jú heilmikil ábyrgð sem maður hefur. Líka ef 

maður er með unga krakka sem eru að mótast og eru að byrja í 

skóla, að þá er mikilvægt að þau upplifi skólann jákvætt. Það 

skiptir gríðarlega miklu máli upp á viðhorf þeirra til náms og til 

skólans.  

Ásu finnst ábyrgðin líka hafa breyst á þeim tíma sem hún hefur unnið 

sem kennari og finnst einkennilegt að þegar almenningur telur að eitthvað 

þurfi að laga hjá ungviðinu, þá sé það iðulega sett inn í skólana. Henni finnst 

það verða sífellt minna og minna sem foreldrar þurfi að gera, eins og að 

kenna börnum á peninga, smyrja brauð, skera matinn sinn og kenna þeim á 

klukku. Finnst henni að skólinn eigi ekki endilega að bera ábyrgðina á 

þessum þáttum heldur heimilin. Það er hennar upplifun að kröfur til 
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grunnskólans, um að sjá um þætti sem henni finnst liggja hjá foreldrum, hafi 

aukist á liðnum árum. Telur hún að það sé meðal annars tilkomið vegna 

tímaleysis foreldra. 

Signý segist einnig vera orðin vör við meiri ábyrgð sem umsjónarkennari 

á líðan og félagslegri stöðu barnanna. „Ég var til dæmis með teymisfundi 

allan síðasta vetur út af barni þar sem námið var eiginlega aldrei rætt heldur 

líðan og félagsleg staða“. Henni finnst hún þannig vera komin með aukna 

ábyrgð á félagslega þættinum eins og að reyna að hjálpa börnum að eignast 

vini. Þetta er að hennar mati það stór þáttur í lífi barnanna að umsjónar-

kennarar komist ekki svo auðveldlega hjá því að sinna honum. Hún segist 

vera til í að sinna þessum þætti meira en viðurkennir að stundum verði 

svona mál flókin þegar komin eru upp alvarleg vandamál, sem eru jafnvel 

komin út fyrir hennar verksvið. Þá séu þetta meira mál fyrir sálfræðinga. 

Hún segist ekki geta blandað sér í eitthvað sem gerist eftir að skóla lýkur en 

vill samt vera inn í málunum til að fylgjast með. Henni finnst þetta oft og 

tíðum íþyngjandi kröfur sem gerðar eru til hennar sem umsjónarkennara, að 

passa upp á að allir hafi einhvern til að leika við og þess háttar.  

Frá því að Helga útskrifaðist segist hún hafa fundið álagið aukast með 

hverju árinu sem líður. Ef álagið og starfsaðstæður halda áfram að aukast 

svona segist hún óttast að hún muni ekki starfa sem kennari alla hennar 

starfsævi. Hún vill ekki verða þannig kennari sem er bara áskrifandi að 

laununum sínum heldur vill hún hafa gaman af starfinu, hafa metnað og 

þróast í starfi. Helga segir að henni líði stundum illa með það að hafa þessa 

ábyrgð sem umsjónarkennari hefur af því að oft sé hún að glíma við flókin 

mál sem henni finnst liggja meira á borði sérstakra fagaðila. Hún segir líka 

að eftir að skóli án aðgreiningar varð að veruleika þá finni hún auknar 

kröfur um að koma til móts við hvern og einn nemanda. Hún segist leggja 

sig vel fram við það en vildi að hún gæti gert ennþá betur.  

En sumir einstaklingar eru bara með þannig bagga á bakinu að 

það þarf svo miklu meira til og miklu meiri þekkingu en ég 

nokkurn tímann get veitt þeim. Það finnst manni svo 

sárgrætilegt af því að í aðalnámskránni segir að ég eigi að 

styrkja og byggja upp og hlúa að og veita hverjum einstaklingi 

nám við hæfi og allt það, en raunveruleikinn er bara allt annar.  

Raunveruleikinn sem Helga talar um er að kennarar rekast oft á veggi í 

stjórnkerfinu við meðferð mála sinna skjólstæðinga. Kerfið er að hennar 

mati of þungt í vöfum miðað við lítið land og fáa íbúa.  
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Helga heldur áfram og segir vinnuna við það að vera umsjónarkennari 

ótrúlega mikla og henni ljúki ekki eins og margir halda þegar hún kveður 

börnin og segir bless klukkan eitt á daginn. „Þá fyrst byrja skráningar og 

símtöl heim og alls konar skýrslur og annað sem ég þarf að vinna og fundir“. 

Hún segir ábyrgðina sem fylgi umsjónarkennarastarfinu ekki eftirsóknar-

verða og þreytist ekki á því að tala fyrir því að staðan verði hækkuð upp í 

100% stöðu, sérstaklega á yngsta- og miðstigi.   

Kennararnir lýsa því hér að þeim líki það vel að vera í stjórnunarstarfi og 

að bera ábyrgð. Flestir þeirra segjast hafa þörf fyrir að stjórna og að þeir fái 

þeirri þörf uppfyllt í sínum störfum. Umsjónarkennararnir sögðust sumir 

upplifa ábyrgðina sem letjandi þátt í skólastarfinu, sérstaklega í sambandi 

við það hvernig þeim fannst hún hafa þróast og breyst í áranna rás, eða 

síðan þeir byrjuðu að kenna. Kennurunum þykir ábyrgðin ekki fráhrindandi 

þáttur við starfið þrátt fyrir mikið álag sem tengist henni.  

4.5 Viðurkenning og hrós 

Hér er greint frá þemanu viðurkenningu og hrósi sem kennurunum finnst 

mikilvægt að finna fyrir í starfi sínu. Þetta eru þættir sem falla undir innri 

þætti í kenningu Herzberg um þætti sem auka starfsánægju.  

Kennararnir segjast fá hrós í vinnunni, aðallega frá samstarfsfólki en 

einnig foreldrum. „Mér finnst hafa verið meira hrósað fyrir kreppu ef ég á 

að vera alveg hreinskilin“ segir Inga og útskýrir að fyrir efnahagskreppuna 

árið 2008 hafi verið afslappaðra umhverfi í leikskólanum, það mátti kaupa 

meira inn og ráða fleira fólk. Hún segir hrósið koma bæði frá stjórnendum 

og svo séu tveir starfsmenn á deildinni duglegir að hrósa og ekki síst 

foreldrar sem eru ánægðir með starfið. „Mesta viðurkenningin sem maður 

fær kemur frá ánægðum foreldrum“, segir hún. Hún segir að það sem helst 

hvetji hana áfram í vinnunni sé þegar eitthvað gengur ekki nógu vel, af því 

að þá sér hún tækifæri til þess að gera betur. Hún bætir við að það að vinna 

vel með öðru starfsfólki og þegar allir eru ánægðir sé einnig hvetjandi.  

Anna segir hvorki viðurkenningu eða hrós koma frá sínum yfirmanni, hún 

segir þá athygli sem leikskólastjórinn veiti starfsfólki sínu aðallega vera í 

formi stuðnings við hugmyndir þeirra.  

Ef mér dettur eitthvað í hug get ég alveg farið til hennar og 

borið það undir hana og jú, henni líst kannski vel á það og ég 

má gera það. Ég má prófa eins og ég vil en það má aldrei kosta 

neitt. Og síðan er aldrei spurt: hvernig gengur? Eða sagt: mér 

finnst þetta frábært hjá ykkur og hvet ykkur til þess að halda 
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áfram. Það er ekkert svoleiðis. Það er ekki settur steinn í götu 

þína hér en það er heldur ekki ýtt undir þig.  

Hún bætir því við að ein besta viðurkenning sem hún hafi fengið hefði 

komið frá ánægðum foreldrum sem voru að koma með sitt annað barn í 

leikskólann og völdu að koma með það á hennar deild. Það þótti henni afar 

vænt um.  

Lára segir að hrós komi helst frá yfirmönnum og foreldrum leikskóla-

barnanna. „Svo erum við mjög duglegar að hrósa börnunum en það er 

einhvern veginn erfiðaðra að hrósa fullorðnum. Við reynum það og erum 

með það í okkar vinnureglum en það er einhvern veginn auðveldara að 

hrósa fyrir útlit heldur en innihald“. 

Ása segist fá mikla hvatningu frá skólastjóranum, að hann sé mjög 

jákvæður og hæli oft fólki fyrir það sem það er að gera. Hún segist fá 

viðurkenningu og hrós frá öðru samstarfsfólki en að henni þyki sérstaklega 

vænt um það þegar foreldrar láta í ljós ánægju sína. Einnig þegar hún rekst 

á fyrrverandi nemendur á ganginum og þau fallast í faðma. „Þá veit ég að 

þeim hefur ekki liðið illa hjá mér og ég hef gert eitthvað rétt“, segir Ása.  

Signý fær stundum hrós frá foreldrum þegar þeir láta í ljós ánægju sína 

og finnst henni það mikilvægt fyrir sig sem kennara. Einnig segir hún að 

samstarfsmenn hennar í teyminu og yfirmenn hrósi henni stundum. Henni 

finnst ósköp gott að fá hrós, sé innistæða fyrir því. Ef hún finnur að hrósið 

hljómar almenns eðlis þá finnst henni betra að viðkomandi sleppi því. Hún 

segist hafa nokkuð góða tilfinningu fyrir því hvenær henni gengur vel og 

hvenær ekki og segist geta verið án hróss þótt vissulega sé gott að fá það af 

og til. Helga segir frá svipaðri reynslu og henni finnst viðurkenning og hrós 

hafa mikið að segja fyrir hennar líðan. Hún er ánægð þegar hún fær hrós frá 

foreldrum en segist einnig verða vör við hrós frá yfirmönnum og finnst það 

mjög mikilvægt.   

Kennararnir í þessari rannsókn hafa reynslu af því að fá viðurkenningu 

fyrir störf sín og þeir finna fyrir því að þeim sé hrósað á einn eða annan hátt. 

Viðurkenning og hrós er einnig hvatning fyrir kennarana í starfi, sérstaklega 

þegar það kemur frá foreldrum eða samstarfsfólki.  

4.6 Starfsþróun og endurmenntun 

Í viðtölunum var einnig komið inn á starfsþróun og tækifæri kennara til þess 

að þróast í starfi. Sögðust viðmælendur vera meðvitaðir um mikilvægi 

endurmenntunar og margir þeirra stefna á frekara nám á sviði uppeldis og 

kennslu.  
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Anna segir að hún hefði aldrei orðið deildarstjóri nema af því að hún var 

sett í það á sínum tíma þegar ekkert annað var í boði. Hún sé hins vegar sátt 

við það í dag og sér ekki eftir því að hafa tekið starfinu. Henni finnst gaman 

að fara á námskeið en hefur ekki áhuga á frekara námi. „Það er bara búið, 

núna vil ég bara gera það sem mér finnst skemmtilegt“.  

Það sem hvetur Láru áfram í starfi sem leikskólakennari er að sjá börnin 

þroskast og breytast á þeim tíma sem hún er með þau. Hún segist vera 

hvött af yfirmönnum sínum til þess að fara á námskeið og hefur verið valin í 

ýmiskonar önnur störf eins og að starfa í nefnd vegna viðbyggingar við 

leikskólann og koma að mótun skólastefnu sveitarfélagsins. „Þetta er allt 

hvatning, að maður upplýsist meira og maður vill það líka, vita meira um 

hlutina og verður áhugasamari þegar maður fær hvatningu til þess að hugsa 

út fyrir rammann“. Hún bætir því við að á hennar vinnustað er starfsfólk 

hvatt til að fara í nám og að sveitarfélagið hefur stutt við þá sem fara í 

fjarnám. Endurmenntun er oft að banka upp á hjá Láru og hún býst við því 

að fara einhvern tíma í framhaldsnám, líklega í sérkennslu. „Maður á 

örugglega eftir að bæta við sig master, ég er ekki alveg tilbúin til að sitja 

eftir með mína menntun“.  

Inga segist hafa haft tækifæri til að þróast í starfi en segir það hafa áhrif 

að vera deildarstjóri í 100% starfi og með fjölskyldu og að líklega hefði hún 

meiri eldmóð ef hún hefði meiri tíma. „Ég væri til í að læra sálfræði, 

sérstaklega barnasálfræði. Eftir að ég fór að hitta sálfræðinginn á teymis-

fundum hérna þá hefur sá áhugi aukist af því að sálfræði tengist svo mikið 

leikskólaaldrinum“. Hún segir námskeið og skólaheimsóknir vera mikla 

hvatningu fyrir sig í starfi og segist vera spennt fyrir þróunarverkefnum.  

Ása segir að kennarar hafi alltaf möguleika á því að vaxa og þróast í 

starfi. Hún reynir alltaf að fylgjast með því sem er að gerast hverju sinni í 

skólamálum og tileinka sér nýjungar. Ása lætur breytingar ekki hafa mikil 

áhrif á sig og er ekki neikvæð gagnvart þeim. „Ég er ekki það kassalaga að 

það trufli mig neitt sérstaklega. Ég er passlega kærulaus fyrir það, ég er 

ekkert að láta það hafa rosaleg áhrif á mig“. Núna langar hana að prófa að 

nota meira spjaldtölvur og er búin að vera að kynna sér þær. „Svo er þetta 

annað árið sem ég kenni sama bekk og ég er að nota sama námsefnið áfram 

og þá náttúrulega hugsar maður um að gera öðruvísi næst, þannig að 

maður lærir líka af reynslunni“.  

Signý segir að yfirleitt taki hún bara því sem að höndum ber og tekur ekki 

neikvætt í breytingar. Hún fékk tækifæri til að breyta og fara niður á yngsta 

stig af miðstigi og segir það hafa haft góð áhrif á sig. Hún segir stjórnendur 

hafa tekið vel í það og hún segist almennt hafa góða möguleika til 
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starfsþróunar. Hún segir breytinguna hafa verið lið í því að þróast og staðna 

ekki. „Það var komin smá svona þreyta í mann að vera alltaf með sama 

aldur þannig að mér finnst að sumu leyti að ég hafi komið í nýtt starf í haust 

og það er bara mjög gott“. Hún hyggur á frekara nám í framtíðinni en segir 

svo margt koma til greina að hún hafi ekki enn ákveðið hvað hún vilji helst 

læra. Á meðan sækir hún námskeið í endurmenntun og fer á þau námskeið 

sem hún hefur áhuga á að sitja.   

Signý vinnur mikið í teymi með öðrum kennurum og segist vera heppin 

með samstarfsfólk sem gengur í takt. Hún segir það skipta miklu máli auk 

þess að það sé meira hvetjandi heldur en að vinna einn. „Það hvetur mann 

líka áfram þegar hópurinn hefur markmið og eitthvað til þess að stefna að. 

Við erum líka oft að deila hugmyndum hérna og fara í aðra skóla“.  

Helga fær einnig mikla hvatningu út úr því að heimsækja aðra grunn-

skóla. Hún segist fyllast fítonskrafti þegar hún hittir öfluga kennara og sér 

flott starf í öðrum skólum og segist nýta góðar hugmyndir úr slíkum heim-

sóknum í eigin kennslu. „Mér finnst það magnað og það gefur mér rosa 

mikið“ segir hún og nefnir sem dæmi kennaraþingið í haust þar sem hún 

fékk að ganga um og skoða skólann þar sem þingið var haldið. Á þinginu 

hitti hún einnig aðra grunnskólakennara af Suðurlandi og segir það að geta 

spjallað saman við kollega hennar vera ákaflega fræðandi og gefandi.  

Það skiptir rosalega miklu máli að hitta aðra kennara. Þess 

vegna segi ég alltaf að þetta er algjörlega vannýtt finnst mér 

hérna hjá kennurum á Íslandi að fara ekki meira í heimsóknir 

hvert til annars. Mér finnst bara að hver skóli á landinu ætti að 

hafa það að markmiði að fara í aðra skóla lágmark einu sinni á 

ári. Mér finnst við oft vera föst í því að við viljum miklu frekar 

fara til útlanda en mér finnst þær ferðir hafi ekki gefið mér eins 

mikið og þegar við höfum farið í íslenska skóla og hitt íslensku 

kennarana.  

Helga segist vera hvött til þess að þróast í starfi og að henni sé gefið 

tækifæri til þess. Hún nýtir sér endurmenntun og námskeið og segist leita 

þau dálítið uppi af því hún vilji „halda sér á tánum“ eða með öðrum orðum 

að vera meðvituð um nýjungar og fylgjast með umræðu um skólamál. Hún 

segist elska breytingar og finnst þær vera af hinu góða. Hún vill halda áfram 

að þróa sig í starfi og segir að breytingar og að prófa nýja hluti séu ein leið 

til þess.  
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Af því að ef að það eru engar breytingar, þá er engin þróun, 

segi ég. Þannig að ég gleðst yfir breytingum og ég er oft þessi 

starfsmaður sem er að reyna að koma breytingum í gegn eða 

hugmyndum og þess háttar.  

Helga segist vera þrjósk þegar kemur að framhaldsmenntun. „Það gefur 

ekki mikið af sé í budduna, að því leytinu til hef ég ekki verið að flýta mér“.  

Hún segist vera meðvituð um það að hún þurfi að bæta við sig námi til að 

viðhalda ákveðinni þróun í starfi. Er hún að velta fyrir sér annars vegar námi 

í stjórnun og hins vegar námi sem gefur henni tækifæri til þess að komast út 

fyrir skólann.  

Af því að stundum efast ég um að ég endist með þessa 

starfsorku og þennan ákafa í starfi þangað til ég verð 67 ára. 

Það koma alveg þeir dagar. Það er þá sem ég hugsa um að 

þegar ég fer í nám þá vil ég hafa það þannig að ég geti valið, að 

ég geti farið út fyrir skólann ef ég vil það.  

Kennararnir eru meðvitaðir um mikilvægi þess að staðna ekki í starfi og 

nýta hvert tækifæri til endurmenntunar. Þeir sem hyggja á áframhaldandi 

nám horfa til frekari sérhæfingar. Umsjónarkennararnir nefna heimsóknir í 

aðra skóla og teymisvinnu sem hluta af starfsþróun og hvetjandi þætti í 

skólastarfinu. Almennt telja kennararnir beytingar í skólastarfinu ekki 

erfiðar og eru frekar jákvæðir fyrir þeim.  

4.7 Samantekt 

Að mati kennaranna allra er mikilvægt að ná árangri, bæði fyrir þá sjálfa og 

fyrir nemendur þeirra. Þeir setja markmið í kennslunni og gleðjast þegar 

þeir sjá þeim náð. Deildarstjórarnir eru ánægðir þegar börnin taka 

framförum á þeim sviðum sem þeir hafa lagt áherslu á að styrkja. 

Umsjónarkennararnir eru ánægðir þegar í ljós kemur árangur hjá þeim 

nemendum sem þeir hafa þurft að hafa sérstaklega mikið fyrir og líta frekar 

á hvern einstakling fyrir sig og hans líðan, heldur en útkomu úr prófum. 

Deildarstjórarnir segja að vinnuálag sem fylgi forföllum annarra starfsmanna 

hafi yfirleitt neikvæð áhrif á þá. Umsjónarkennurunum finnst erfitt þegar 

þeir standa ráðþrota frammi fyrir flóknum og erfiðum málum en finnst allt 

léttara þegar skipulag dagsins gengur upp án hnökra og allir eru glaðir. Þeim 

líður vel þegar unnið er að skapandi verkefnum og uppbrot er á stundaskrá. 

Allir kennararnir eru sammála um það að velgengni á meðal barnanna, það 
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að ná markmiðum með barnahópnum og sjá framfarir þeirra, séu ánægju-

legustu stundirnar í starfinu. 

Það er mat kennaranna að starfsandi og samskipti á vinnustað hafi mjög 

mikið að segja og ráði jafnvel úrslitum um það hvernig tilfinningu þeir hafi 

fyrir starfinu. Það kom í ljós í viðtölunum við deildarstjórana að breytingar 

eins og á börnum, barnafjölda, starfsfólki og ytra umhverfi hafði meiri áhrif 

á þá heldur en umsjónarkennarana. Í leikskólaumhverfinu virðist vera 

tilhneiging til að túlka breytingar sem neikvæða reynslu en í grunnskólum 

eru þær eru túlkaðar sem jákvæð reynsla. Almennt má þó segja að kennar-

arnir geri sér grein fyrir því að starf þeirra er síbreytilegt og þeir þurfi að 

vera við því búnir og geta komið auga á tækifærin sem felast í breyting-

unum. 

Kennararnir virðast allir vera ánægðir með að bera ábyrgðina sem þeirra 

störfum fylgir og þeim líður vel í starfi sem felur í sér stjórnum, þrátt fyrir 

miklar kröfur sem til þeirra eru gerðar. Deildarstjórunum finnst umsvif 

starfsins hafa aukist í gegnum árin og meiri kröfur séu nú gerðar um gott 

upplýsingaflæði til foreldra. Umsjónarkennararnir nefna líka aukin umsvif og 

að samskipti við heimilin hafi aukist, sem og ábyrgð á félagslegri stöðu 

nemenda.  

Viðurkenning og hrós kemur aðallega frá samstarfsfólki og stjórnendum 

en einnig frá foreldrum. Ein mesta hvatning kennaranna er í tengslum við 

þroska og árangur barnanna en einnig í gegnum sérverkefni, námskeið og 

skólaheimsóknir. Möguleikar kennaranna til að þróast í starfi eru nokkrir; 

meðal annars að taka þátt í nýjungum í skólastarfi, endurmenntun, fara á 

námskeið, breyta um aldursstig, taka að sér verkefnastjórnun eða fara í 

framhaldsnám. Aðeins einn deildarstjóranna hyggur ekki á frekara nám en 

hinir tveir eru ekki í vafa um að þeir muni bæta einhverju við sig og þá helst 

með tilliti til sérhæfingar. Það sama á við um umsjónarkennarana, þeim 

finnst mikilvægt að staðna ekki í starfi og nýta þeir hvert tækifæri til endur-

menntunar. Þeir eins og deildarstjórarnir eru helst að hugsa um einhverja 

sérhæfingu og fleiri atvinnumöguleika. Enginn kennaranna sem rætt var við 

í þessari rannsókn hefur hug á því að fara í framhaldsnám í stjórnun.  

Það er ekki auðvelt starf að vera kennari og miðað við hlutverk og 

skyldur finnst þátttakendum í rannsókninni þeir ættu skilið meiri virðingu í 

samfélaginu og hærri laun fyrir sína vinnu. Þrátt fyrir það má greina að þeir 

eru mjög ánægðir í starfi og byggist sú ánægja að mestu á framförum og 

árangri nemenda.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og tengdar 

fræðilegri umfjöllun hér að framan og er það gert til að varpa skýrari mynd 

á starfsánægju kennara. Í upphafi rannsóknar var lagt af stað með þessar 

rannsóknarspurningar: Í hverju felst starfsánægja leikskóla- og grunnskóla-

kennara og hvaða þættir eru það sem stuðla að eða hindra að kennarar 

upplifi ánægju í starfi? Hér á eftir verður leitast við að svara þessum 

spurningum og bera niðurstöður rannsóknarinnar saman við innri og ytri 

hvataþætti samkvæmt Tveggja-þátta kenningu Herzberg, hugmynd Bandura 

um faglegt sjálfstraust ásamt niðurstöðum annarra rannsókna sem gerðar 

hafa verið á starfsánægju.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kenning Herzberg (1993) um ytri 

og innri áhrifaþætti starfsins kemur að góðum notum við greiningu 

áhrifaþátta starfsánægju leikskóla- og grunnskólakennara. Þættir í starfi 

kennara eins og ábyrgð og viðurkenning falla vel að kenningunni um innri 

hvatningarþætti og leiða til starfsánægju. Ytri þættir eins og samskipti og 

laun eru á sama hátt sambærileg kenningunni um þætti sem letja og leiða til 

minni ánægju í starfi.  

5.1 Það sem hvetur  

Starfsánægja kennara í þessari rannsókn virðist fyrst og fremst eiga sér 

rætur hjá kennurunum sjálfum líkt og rannsóknir og kenningar benda á. 

Einnig er starfsánægja kennara fólgin í því að ná árangri í starfi með 

börnum, sem eru eins og þeirra efniviður og þeir vinna með á hverjum degi. 

Áhugi á uppeldi og menntun ungra barna var einnig augljós í viðtölunum við 

kennarana í þessari rannsókn en áhugi á börnum og skólastarfi er að mati 

rannsakanda ein mikilvægasta auðlind í fari hvers kennara.  

Jákvæð reynsla kennaranna af starfinu virðist aðallega vera tengd við 

þann árangur sem þeir upplifa í gegnum vinnu með nemendum. Að ná 

árangri er dæmi um innri hvataþátt samkvæmt Tveggja-þátta kenningu 

Herzberg og þegar starfsmaður fær þeim þætti fullnægt á vinnustaðnum 

ýtir það undir sjálfsbirtingu hans (e. self-actualization) og persónulegan vöxt 

í starfi (Hoy og Miskel, 2013). Til að ná árangri telur Bandura (1997) að 

örvun kennara þurfi að vera af jákvæðum toga og þeir þurfi að hafa metnað 
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og trú á eigin getu. Í þessari rannsókn virtust allir kennararnir hafa metnað 

til að vinna vel og ná árangri.  

Kennararnir nefndu sérstaklega það að sjá árangur koma út úr starfinu, 

til dæmis með krefjandi einstaklingi þar sem reynt hefði mikið á þeirra 

fagþekkingu, væru þeirra ánægjulegustu stundir í kennslunni og stærstu 

sigrarnir. Þetta er álík niðurstaða og sú sem kemur fram í rannsókn Örnu 

Hólmfríðar Jónsdóttur (1999) þar sem starfsmenn leikskóla segja mestu 

starfsánægjuna koma fram við það að sjá árangur af sinni vinnu í starfinu 

með börnunum, sjá þau taka framförum, þroskast og dafna og verða vitni 

að gleði þeirra og lífshamingju. Niðurstöður Hafdísar Guðjónsdóttur og 

Sólveigar Karvelsdóttur (2013) benda einnig til þess að grunnskóla-

kennurum finnist starfið með börnunum ánægjulegt og gefandi og þeir leggi 

áherslu á vellíðan nemenda og árangur í námi. Þegar kennslan er upp-

byggjandi, faglega gefandi og skemmtileg eru kennarar líklegir til að bæta 

frammistöðu sína eftir því sem árin líða. Vellíðan kennara og faglegt sjálfs-

traust leiðir einnig af sér góðan árangur nemenda. Þess vegna eru fá mál 

jafn mikilvæg í starfsumhverfi skóla og starfsánægja kennara (Sergiovanni, 

2006). Samkvæmt framangreindu er árangur í námi og þroska barnanna ein 

helsta hvatning kennaranna í þessari rannsókn. Þó var áhugavert að einn af 

deildarstjórunum sagði að fyrir honum gæti hvatning líka legið í því þegar 

illa gengi, eða árangur væri slakur, vegna þess að þá gæfist honum tækifæri 

til að gera ennþá betur. Það má skilja orð hans á þann veg að starfsánægja 

hans felist í því að ná persónulegum árangri í starfi með börnunum, sem 

svipar mjög til niðurstaðna rannsóknar Örnu Hólmfríðar Jónsdóttur (1999). 

Starfsandi og samskipti á vinnustaðnum voru kennurunum líka ofarlega í 

huga þegar þeir sögðu frá því sem helst gæti haft jákvæð áhrif á tilfinningar 

þeirra gagnvart starfinu. Þeim finnst mikilvægt að eiga jákvæð og góð 

samskipti við samstarfsfólk og sögðu þeir að samskipti við börnin væru 

einnig mjög gefandi. Starfsandi er hvað oftast nefndur þegar kennarar eru 

spurðir um viðhorf þeirra til vinnunnar (Evans, 1998). Samkvæmt Tveggja-

þátta kenningu Herzberg flokkast þættir eins og starfsandi og samskipti 

undir ytri þætti sem Herzberg telur mikilvægt að uppfylltir séu á jákvæðan 

hátt svo starfsmaður finni fyrir ánægju í starfi (Hoy og Miskel, 2013).  

Í þessari rannsókn má greina ákveðna mótsögn við kenningu Herzberg 

hvað varðar samskipti á vinnustað en kennararnir í rannsókninni upplifa góð 

samskipti sem innri hvataþátt. Þeir segja að þegar starfsandi er slæmur og 

samskipti ekki góð eða það vantar starfsfólk, hafi það neikvæð áhrif á starfs-

upplifun þeirra. Kennurunum finnst líðan bæði starfsmanna og barna vera 

lykilatriði þegar farið er yfir hvernig hver dagur gekk fyrir sig. Guðmundur 
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Ingi Guðmundsson (2009) gagnrýnir kenningu Herzberg með þeim orðum 

að það þurfi að endurskoða samskipti sem ytri þátt eða í öllu falli að skipta 

þeim upp til að unnt sé að staðsetja þau betur undir annan hvort 

hvataþáttinn. Í rannsókn Guðmundar Inga sýna niðurstöður að samskipti 

geti bæði ýtt undir starfsánægju og skapað vandamál. Samskipti í rannsókn 

Guðmundar Inga skiptust aðallega í tvennt, samskipti kennara innbyrðis og 

stjórnenda voru annar flokkurinn og samskipti kennara við nemendur hinn. 

Segir Guðmundur Ingi að miðað við niðurstöður sínar sé síðarnefndi 

flokkurinn ótvírætt innri þáttur í kenningu Herzberg og leiði til starfsánægju 

kennara (Guðmundur Ingi Guðmundsson, 2009).  

Kennurunum í þessari rannsókn leið yfirleitt vel í vinnunni og fannst 

gaman að mæta í vinnuna þegar eitthvað var um að vera á meðal 

starfsmanna sem myndaði tilhlökkun og eftirvæntingu, til dæmis vinavika 

og þess háttar. Niðurstöður Marsibil Ólafsdóttur (2011) sýndu einnig að 

gleðistundir og allt það sem brýtur upp hefðbundið skólastarf hefur góð 

áhrif á starfsandann ásamt nánum samskiptum starfsfólks og lítilli 

starfsmannaveltu.  

Nokkrir kennaranna sögðust þekkja hvernig það er að vinna í slæmum 

starfsanda og vitandi hversu erfitt er að vinna við slíkar aðstæður, reyna 

þeir eftir fremsta megni að stuðla að góðum starfsanda á sínum vinnustað. 

Segja þeir að opin samskipti hafi allt að segja í þeim málum, einnig að það 

skipti máli að samstarfsfólk hafi nokkuð sameiginlega sýn á viðfangsefnið, 

þoli gagnrýni og geti talað saman án hnökra. Rannsókn Marsibil Ólafsdóttur 

(2011) sýnir að góður starfsandi er afar mikilvægur og að skólastjórar 

upplifa sig ábyrga fyrir því hvernig starfsandinn er á vinnustaðnum. Í 

rannsókn Örnu Hólmfríðar Jónsdóttur (1999) kom í ljós að starfsfólk leik-

skólanna sem tók þátt í henni, gerði þær kröfur til leikskólastjóra að hann 

væri góð fyrirmynd í samskiptum og sýndi starfsfólki fullan trúnað og 

mismunaði ekki fólki. Þar sem öllum kennurunum hér í þessari rannsókn 

fannst starfsandinn góður á vinnustaðnum, má leiða að því líkur að í 

skólunum sé lögð áhersla á að efla starfsanda, þar séu viðhöfð árangursrík 

samskipti og stjórnendur séu meðvitaðir um mikilvægi þessa fyrrgreindu 

þátta. 

Einn af innri hvataþáttum samkvæmt Herzberg (1993) er starfið sjálft, 

það er að segja að vinna þau verk sem tilheyra starfinu. Kennararnir í 

rannsókninni virðast allir njóta þess að kenna og telja að í gegnum starfið 

geti þeir öðlast mikla reynslu sem þeir koma til með að njóta góðs af, hvort 

sem er í áframhaldandi kennslu eða í lífinu sjálfu. Reyndur kennari í 

rannsókn Hafdísar Guðjónsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur (2013) segir að 
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hann byggi nú framkvæmd kennslunnar frekar á eigin reynslu en kenningum 

fræðimanna, ólíkt því þegar hann var að byrja að kenna. Þeir kennarar sem 

upplifa starf sitt vera þýðingarmikið, gera skynsamlegar kröfur, bera 

persónulega ábyrgð á starfinu og því sem út úr því kemur, eru með sterka 

sjálfsmynd (Sergiovanni, 2006). Kennurum í þessari rannsókn þykir ánægju-

legt þegar allar athafnir dagsins ganga upp og lítið er um árekstra. Einnig 

þegar hefðbundið starf er brotið upp, til dæmis með þema, þegar farið er út 

fyrir skólann eða með öðrum áhugaverðum verkefnum. Flestir kennaranna 

leggja sig fram um að gera nemendur sína glaða og ánægða í skólanum og 

segja að þá gangi allt betur og árangur nemenda aukist.  

Einn erfiðasti þátturinn við starfið að mati flestra deildarstjóranna eru 

breytingar eins og aðlögun barna, veikindi og forföll hjá starfsfólki og 

breytingar á húsnæði. Bæði deildarstjórar og umsjónarkennarar segja að 

helstu einkenni starfsins séu að enginn dagur sé eins en það geri starfið um 

leið spennandi og áhugavert. Umsjónarkennararnir nefna helstu erfiðleika 

við starfið að taka á flóknum og erfiðum málum, sérstaklega varðandi 

námsgetu nemenda með ólíkar þarfir og félagslegum vandamálum 

nemenda. Þetta eru þættir sem kennurum ber samkvæmt lögum og 

aðalnámskrá að starfa eftir og sinna. Eins og bent var á í upphafi þá eru 

ólíkar áherslur á þessum tveimur skólastigum, leikskóla og grunnskóla, á 

nám ungra barna. Í grunnskóla er lögð áhersla á námsgreinakennslu en í 

leikskólum er áhersla á umönnun, hollt uppeldisumhverfi og leik (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Þar sem einungis umsjónarkennararnir nefna erfiðleika í 

sambandi við námslegar þarfir nemenda má álykta að eitthvað sé öðruvísi í 

starfsháttum leikskólans sem veldur því að deildarstjórarnir finna ekki eins 

mikið fyrir þeim þáttum. Það sem kemur fyrst upp í hugann eru minni 

nemendahópar í leikskólanum og sveigjanlegar kennsluaðferðir ásamt 

annars konar námsmati. Í leikskóla er upplýsingum um nám, þroska og 

velferð barna safnað saman, til dæmis með skráningum og ígrundun á námi 

og þroska þeirra (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011a). Í grunn-

skóla er megintilgangur námsmats að leiðbeina nemendum um námið og 

hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Við matið er stuðst við matskvarða 

um ákveðna lykilhæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b).   

Það er vandasamt að stjórna og bera ábyrgð á uppeldi og menntun 

ungra barna. Kennararnir upplifa ábyrgðina sem þeir bera í starfi sínu bæði 

sem ytri þátt og innri þátt. Ábyrgðin getur því að mati kennaranna bæði 

verið ánægjuaukandi en einnig streituvaldandi þáttur í starfinu, þótt 

Herzberg flokki ábyrgð til innri þátta. Hér verður gerð grein fyrir ábyrgð sem 

hvataþætti í átt að starfsánægju samkvæmt Tveggja-þátta kenningu 

Herzberg (1993) en í næsta kafla sem ytri þætti. Herzberg (1993) segir að 
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starfsmaður sem upplifir sig hafa litla eða enga ábyrgð verði síður ánægður í 

starfi heldur en starfsmaður sem ber ábyrgð. Kennararnir í þessari rannsókn 

vilja vinna við stjórnun með tilheyrandi ábyrgð. Það kom fram munur á milli 

kennaranna hvernig þeir fundu fyrir ábyrgðinni. Umsjónarkennararnir voru 

uppteknir af því að lýsa ábyrgðinni sem þeir höfðu og nefndu fátt sem þeim 

fannst jákvætt við það að bera ábyrgð á stórum nemendahópi. Hins vegar 

mátti greina að deildarstjórarnir voru hvergi bangnir þegar kom að 

ábyrgðinni. Einn þeirra sagðist vera ánægðari í starfi ef hann fengi að 

stjórna, annar sagði að sér þætti gott að hafa ábyrgðina og sá þriðji að þrátt 

fyrir meiri vinnu og utanumhald þá þætti honum skemmtilegt að vera 

deildarstjóri. Herzberg (1993) flokkar ábyrgð sem innri hvataþátt vegna þess 

að hann greindi í sínum rannsóknum meiri ánægju með starfið hjá þeim 

starfsmönnum sem fengu að bera ábyrgð á eigin verkum eða annarra, eða 

fengu ný ábyrgðarhlutverk. Hann segir einnig að ef starfsmaður finnur fyrir 

ábyrgð sem letjandi þætti við vinnuna, þá hljóti eitthvað að vera að í 

stjórnun fyrirtækisins.    

Viðurkenning og hrós komu líka fram í rannsókninni sem þáttur sem 

eykur ánægju kennara í starfi, en það að fá viðurkenningu á starfi sínu 

flokkast einmitt undir innri hvataþátt í kenningu Herzberg og stuðlar að 

starfsöryggi (Herzberg, 1993, Hoy og Miskel, 2013). Það sem er hvetjandi 

fyrir starfsmann er að geta verið sjálfstæður, borið einhverja ábyrgð og 

fundið áskoranir í starfinu (Hoy og Miskel, 2013). Einn umsjónarkennaranna 

fannst hann ekki endilega alltaf þurfa að fá hrós frá sínum yfirmanni heldur 

taldi sig vita hvenær honum gengi vel. Einn af deildarstjórunum sagði að 

yfirmaður hans hrósaði sínu fólki lítið eða aldrei. Bandura (1997) segir að 

félagsleg sannfæring eins og það að fá viðurkenningu og hrós frá öðrum sé 

örvun af jákvæðum toga og mikilvæg hvatning fyrir kennara. Að fá viður-

kenningu á starfi sínu í gegnum nemendur er líka mikilvægt að mati 

kennaranna. Það samræmist einnig hugmyndum Bandura (1997) um örvun í 

starfi sem leiðir til aukins sjálfstrausts kennara. Svo virðist einnig sem 

„öðruvísi“ dagar, starfsmannagleði, uppbrot á stundatöflu og þemaverkefni 

höfði vel til kennara og stuðli að vellíðan í starfi. Flestum kennurum í þessari 

rannsókn fannst betra að fá hrós þegar hrósað væri fyrir innihald frekar en 

að fá almennt og yfirborðskennt hrós.  

Allir kennararnir töluðu um að gott væri að fá hrós og hvatningu af og til 

frá sínu samstarfsfólki og ekki síst frá foreldrum. Deildarstjórarnir sögðu að 

það væri ein helsta viðurkenningin að fá hrós frá ánægðum foreldrum. 

Góður foreldrastuðningur er mikilvægur fyrir kennara og skólastarfið en 

lélegur stuðningur er talinn virka letjandi á kennara og kemur einnig niður á 

námsárangri nemenda (Perrachione, Petersen og Rosser, 2008). 
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Deildarstjórarnir sögðu það mikilvægt að finna fyrir stuðningi og áhuga 

foreldra. Við upphaf leikskólagöngunnar er lagður hornsteinn að samstarfi 

foreldra og leikskóla og ber starfsfólki að leitast við að ná til foreldra allra 

barna, vegna þess að fjölskyldan og leikskólinn eru samstarfsaðilar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). Á foreldrum eða forráða-

mönnum barna hvílir sú skylda að börnin sæki skóla en skólinn aðstoðar þá í 

uppeldishlutverkinu og býður fram menntunartækifæri. Menntun og velferð 

nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og ber umsjónarkennari 

meginábyrgð á að halda uppi virku samstarfi þar á milli (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b).  

Misjafnt er að hve miklu leyti viðurkenning og hrós kemur frá yfir-

mönnum kennaranna. Þó að í flestum tilfellum komi það frá þeim, þá finna 

kennararnir einnig fyrir hvatningu innra með þeim sjálfum til að gera betur 

og prófa nýja hluti. Einn af deildarstjórunum talaði um að æfingakennarinn í 

vettvangsnáminu hefði haft mikil og góð áhrif á hann og sú leiðsögn sem 

hann naut þar ætti þátt í því hvernig leikskólakennari og deildarstjóri hann 

væri í dag. Að eiga góðar fyrirmyndir bæði úr námi og starfi er hvetjandi og í 

ljósi þess má ætla að hlutverk æfingakennara sé mjög mikilvægt fyrir 

framtíðar leikskólakennara (Ólafía Guðmundsdóttir, 2011).  

Starfsþróun og endurmenntun geta flokkast sem innri þættir samkvæmt 

Herzberg en í kenningu hans er notað orðið framfarir yfir starfsþróun af 

þessu tagi. Þá hefur Bandura sagt að faglegt sjálfstraust myndist þegar 

kennari hafi óbilandi trú á sjálfum sér og telji sig hafa getu til að framkvæma 

ákveðið verk. Kennararnir í rannsókninni nefndu það að vaxa í starfi sem 

mikilvægan hluta af starfinu og töldu þeir sig hafa tækifæri til þess á 

núverandi vinnustað. Þeir stunda allir reglulega endurmenntun með því að 

sækja námskeið, fyrirlestra og fara í heimsóknir í aðra skóla. Það telja þeir 

að  komi í veg fyrir að þeir staðni í starfi. Er það í samræmi við niðurstöður 

Ólafíu Guðmundsdóttur (2011) en í rannsókn hennar kom fram að leikskóla-

kennarar tengdu starfsþróun fyrst og fremst við það fara á námskeið. Við 

það töldu þeir sig fá staðfestingu á eigin hæfni og að þeir væru að vinna 

gott verk, sem gerði þá öruggari og ánægðari í starfi. Persónulegur árangur, 

á grundvelli eigin frammistöðu, er einnig líklegri til að stuðla að vexti 

starfsmanns og gera hann hæfari í sínu starfshlutverki (Arna Hólmfríður 

Jónsdóttir, 1999).  

Kennararnir nefna mikið orðið hvatningu samhliða starfsþróun og að 

hvers konar endurmenntun sé líkleg til að hvetja þá áfram í starfi. Það má 

því segja að tækifæri til starfsþróunar hafi jákvæð áhrif á starfsupplifun 

þeirra. Niðurstöður Ólafíu Guðmundsdóttur (2011) benda einnig til þess að 
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öflug starfsþróun í leikskólum skili hæfari starfsmönnum og auki starfs-

ánægju sem kemur fram í betra starfi með börnunum. Þetta samræmist 

einnig kenningu Bandura (1997) þar sem hann segir að faglegt sjálfstraust 

byggi meðal annars á trú á eigin hæfni sem leiði til ákveðins árangurs. Þegar 

einstaklingur er fullviss um að hann geti unnið ákveðið verk af hendi og er 

sannfærður um að hann hefur til þess þekkingu, getu og áhuga, kallast það 

að hafa faglegt sjálfstraust. Faglegt sjálfstraust kennara tengist starfsánægju 

á þann hátt að eftir því sem kennarinn trúir meira á hæfni sína, þeim mun 

meiri og viðvarandi verður árangur af vinnunni (Hoy og Miskel, 2013). 

Kennararnir í rannsókninni nefna það einnig að þeim sjálfum finnist oft 

skemmtilegt að vinna að þemaverkefnum þegar starfið er brotið upp, á 

þemadögum eða í tengslum við áhugasvið kennara eða nemenda. Þeir eru 

líka sumir fullir af eldmóði og tala um verkefni sem þeir hafa áhuga á og 

langar að fara dýpra ofan í. Er það aðallega vegna þess að þegar áhugi og 

hugmyndaflug er til staðar þá verði oft til skemmtilegar stundir með 

nemendum. Kennari sem hefur trú á sjálfum sér, hefur brennandi áhuga á 

uppeldi og menntun ungra barna og hefur tækifæri til þess að velja sér 

verkefni eftir áhuga, er líklegur til að njóta velgengni og viðurkenningar í 

starfi (Bandura, 1997).  

Þeir kennarar sem rætt var við í þessari rannsókn stefna allir að því að 

halda áfram í sínum störfum við kennslu ungra barna. Þeim finnst mikilvægt 

að vinnan veiti þeim ánægju þótt kaupið sé lágt.  

5.2 Það sem letur 

Þeir þættir sem fram komu í viðtölunum og virtust helst virka letjandi á 

upplifun kennara af starfi sínu, voru aðallega neikvæðar hliðar ábyrgðar og 

samskipta á vinnustaðnum. Einnig kom fram að laun og flókin og erfið mál í 

sambandi við námslegar þarfir einstakra nemanda drógu úr starfsánægju 

umsjónarkennaranna.  

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan upplifðu kennararnir bæði 

ábyrgð og samskipti sem jákvæða og neikvæða þætti við starfið. Hér er 

fjallað um hvernig þessir þættir hafa neikvæð áhrif á starfsánægju 

kennaranna í rannsókninni. Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2002) á 

því hvaða þættir eru líklegir til að stuðla að kulnun kennara í starfi, kemur 

sterklega í ljós að samskipti á vinnustað geti verið mikill áhrifaþáttur í því að 

valda kennurum óánægju í starfi. Tekur Anna Þóra dæmi um samskipti 

kennara við stjórnendur og við foreldra og veltir því fyrir sér hvort ástæðan 

geti legið í samskiptum kennara og foreldra í málum sem eru neikvæð og 

erfið. Erfið samskipti geta orðið lýjandi fyrir kennarann og valdið honum 
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álagi í starfinu. Eins og kennararnir greina frá í viðtölunum í rannsókn 

þessari geta samskipti á vinnustaðnum orðið neikvæð og valda þá ýmsum 

erfiðleikum, svo sem að letja kennarana til vinnu á morgnana og þvingaðs 

andrúmslofts á kaffistofu.   

Þá eru samskipti við foreldra einnig stór þáttur í starfi umsjónarkennara. 

Hjá mörgum umsjónarkennurum háttar þannig til að þegar kennslu lýkur á 

daginn tekur við upplýsingagjöf til foreldra. Það þarf stundum að hringja 

heim til nemenda og segja frá því hvernig dagurinn gekk, sérstaklega hjá 

nemendum sem eru undir eftirliti vegna hegðunarmála eða námsörðug-

leika. Þá er einnig sendur tölvupóstur til foreldra þegar almennum upp-

lýsingum þarf að koma á framfæri. Þetta tekur tíma og er ákveðin fyrirhöfn 

eins og nærri má geta. Þó er foreldrasamstarf samkvæmt aðalnámskrám 

beggja skólastiganna talinn afar mikilvægur hluti skólastarfsins.  

Í Tveggja-þátta kenningu Herzberg er ábyrgð flokkuð sem innri hvata-

þáttur því samkvæmt rannsóknum hans hefur komið í ljós aukin starfs-

ánægja hjá starfsmönnum þegar þeir fá að bera einhverja ábyrgð (Herzberg, 

1993). Flestir kennaranna í þessari rannsókn eru sáttir við ábyrgðina enda er 

hún skilgreind sem hluti af starfi bæði deildarstjóra í leikskóla og umsjónar-

kennara í grunnskóla. Það heyrðust þó raddir þar sem umsjónarkennarar 

kvörtuðu undan ábyrgðinni, þá sér í lagi vegna þess að þeim fannst hún hafa 

aukist hin síðari ár eða frá því þeir byrjuðu að kenna. Þeim fannst að sama 

skapi ekki hafa verið komið til móts við aukna ábyrgð þeirra, hvorki með 

lengri vinnutíma né hærri launum. Það má því álykta að þegar kennara 

finnst ábyrgðin of mikil eða íþyngjandi þá hafi það letjandi áhrif á starfs-

ánægju hans.  

Leikskólakennararnir finna mikinn mun á ábyrgð við það að gerast 

deildarstjórar en það er þó að eigin ósk sem þeir kjósa að taka að sér 

stjórnunina og gera sér vel grein fyrir allri ábyrgðinni. Þeir tala um að aukin 

ábyrgð birtist helst í öllu skipulagi og utanumhaldi um starfið, þar á meðal 

eru þeir komnir með aukna ábyrgð á starfsmannamálum deildarinnar. 

Einnig hefur upplýsingagjöf til foreldra farið vaxandi á liðnum árum, meðal 

annars vegna aukins áhuga hjá foreldrum á starfinu sem fram fer í leik-

skólanum, sem má þó teljast jákvætt. Einum deildarstjóranum finnst vinnan 

fara of mikið fram í gegnum tölvur og upplifir það sem frekar lýjandi þátt í 

starfinu. Annar sagði að deildarstjóri þyrfti oft að skreppa út af deildinni til 

að sinna ýmsum erindum, svo sem fundum og upplýsingagjöf sem gerir það 

að verkum að hann á minni tíma inni á deild með börnunum. Það má segja 

að þarna upplifi kennararnir stjórnunarlegt álag vegna aukinnar ábyrgðar, 

sem þeir eru ekki allri jafn hrifnir af. Fram kom í rannsókn Örnu Hólmfríðar 
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Jónsdóttur (1999) að deildarstjórum fannst breytingar síðari ára á leikskóla-

starfinu auka stjórnunarlegt álag sem truflaði þá í starfinu með börnunum. 

Í mörg horn er að líta í skólastarfi og ýmis verkefni sem umsjónar-

kennararnir efast um að séu á þeirra sérsviði. Þeir ræddu meira en deildar-

stjórarnir um aukna ábyrgð í starfi vegna flókinna og erfiðra mála sem 

annað hvort gátu tengst einstökum nemendum eða nemendahópnum í 

heild. Dæmi um ábyrgð í starfi kennaranna voru þættir eins og aukin 

eftirfylgni við félagsþroska nemenda og þegar erfiðlega gengur að koma til 

móts við ólíkar þarfir nemenda. Umsjónarkennararnir sögðust finna í 

auknum mæli þörf fyrir að þeir fylgdust vel með félagslegri stöðu nemenda 

sinna. Hins vegar gætu slík mál orðið flókin og þá efuðust þeir um hlutverk 

sitt og ábyrgð í þeim málum.  

Það sem virðist aðallega draga úr því að umsjónarkennararnir finni fyrir 

jákvæðri líðan í starfi er þegar þeir standa frammi fyrir flóknum málum, til 

dæmis sértækum námsörðugleikum og viðtölum við foreldra vegna 

viðkvæmra og stundum erfiðra mála sem varða hag barnanna. Einn 

umsjónarkennaranna lýsti áhyggjum sínum yfir því krefjandi starfi að koma 

til móts við alla nemendur og þeirra ólíku þarfir, líkt og kveðið sé á um bæði 

í lögum og í aðalnámskrá. „Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að 

allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers 

einstaklings“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b).  Í þessu tilfelli 

kennarans hér að framan á hann við flóknustu málin í bekknum þar sem 

nemendur eiga við mikla og sértæka námserfiðleika að stríða. Segist 

kennarinn ekki alltaf hafa næga þekkingu til að geta tekist á við þessi mál, 

sem hann telur oft og tíðum að séu meira á hendi annarra sérfræðinga en 

umsjónarkennarans. Samt sem áður ber umsjónarkennari samkvæmt lögum 

og aðalnámskrá ábyrgð á því að hver og einn nemandi fái aðstoð og nám við 

hæfi. Herzberg segir að þegar slíks misræmis gæti, þegar starfsmaður upplifi 

það að bera ábyrgð á þennan hátt, þá bendi það til lélegrar stjórnunar. Það 

má því velta fyrir sér hvort umsjónarkennarar myndu upplifa ábyrgðina sem 

fylgir starfinu á jákvæðari hátt ef úrræði vegna þessara erfiðu mála sem 

nefnd hafa verið, væru á einhvern hátt skilvirkari. Það er að segja að 

stjórnunin sem kemur að ofan, sjálf stjórnsýslan, væri einfaldari og hrað-

virkari í slíkum málum.  

Einn umsjónarkennaranna sagðist finna mun síðan hann byrjaði að 

kenna á því sem ætlast væri til að skólinn sinnti, svo sem að kenna börnum 

á klukku og peninga. Hann velti fyrir sér línunni á milli þess sem ætlast er til 

þess að heimilið sjái um eða skólinn.  Það er því ekki nema von að kennarar 

spyrji sig hversu mikla ábyrgð er ætlast til að þeir geti borið í uppeldi og 
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námi ungra barna? Gæti komið að því einn daginn að ábyrgðin yrði of mikil 

og hún bæri kennara ofurliði? Bent hefur verið á að vegna skorts á 

samræmingu virðist sífellt óljósara hver á að bera ábyrgð á hverju þegar 

kemur að velferð barna, hverjir eigi til dæmis að efla siðferðis- og félags-

þroska barnanna, aga þau og kenna þeim mannasiði (Nanna Kristín 

Christiansen, 2007). Þetta eru spurningar sem samfélagið verður að leita 

svara við og komast að samkomulagi um.  

Í skólastarfi eru breytingar algengar og í leikskólum geta verið tíðar 

starfsmannabreytingar. Það má vera að umsjónarkennarar finni ekki fyrir 

breytingum á sama hátt og deildarstjórar, vegna þess að mönnun er yfirleitt 

stöðugri í grunnskólum og svo sinna kennarar á yngsta stigi ekki uppeldi og 

fræðslu nemenda allan daginn líkt og starfsfélagar þeirra í leikskólum.  

Umsjónarkennararnir í þessari rannsókn virðast því almennt jákvæðir fyrir 

breytingum en deildarstjórarnir segjast upplifa þær á fremur neikvæðan 

hátt. Þeir nefndu aðallega að forföll starfsmanna vegna veikinda hefðu 

talsverð áhrif á þá og það þýddi oftast aukið vinnuálag. Gera má ráð fyrir að 

breytingar séu tíðari í leikskólum til dæmis vegna mannabreytinga og 

breytinga á barnahópum sem snertir beint starfsaðstæður og starfsskilyrði 

leikskólakennara. Í rannsókn Ólafíu Guðmundsdóttur (2011) kom í ljós hið 

gagnstæða, en leikskólakennararnir sem hún tók viðtöl við lýstu því að 

breytingar og ný verkefni svo sem deildarstjórn, sameining leikskóla, 

þátttaka í umbótum, vandamál varðandi samstarfsfólk og/eða foreldra og 

nýr aldurshópur barna væri allt reynsla sem leiddi til þróunar í starfi. 

Munurinn á svörum leikskólakennara í þessum tveimur rannsóknum gæti 

skýrst af ólíkum persónulegum viðhorfum til breytinga, stjórnunaráherslum 

skólastjóra og starfsanda og samskipta á vinnustaðnum.   

Lítið fór fyrir umræðu um laun leikskóla- og grunnskólakennara í við-

tölunum en þegar komið var inn á þann þátt var hann fljótt afgreiddur. 

Kennararnir voru allir sammála um að launin væru alltof lág miðað við 

ábyrgð og umfang starfsins og fráhrindandi fyrir ungt fólk sem hyggur á nám 

á sviði kennslu. Laun geta, samkvæmt Tveggja-þátta kenningu Herzberg, 

flokkast sem hvatning í starfi sem innri þáttur og leitt til starfsánægju. 

Aðferðafræðilega geta laun verið ánægjuhvati þegar starfsmaður upplifir 

þau sem umbun (Herzberg, 1993). Einn af umsjónarkennurunum ræddi um 

mikilvægi bindingar viðverutíma kennara sem skref í átt til kjarabóta og 

bættrar ímyndar og virðingar. 

Kennararnir í þessari rannsókn ræddu lítillega ímynd og viðhorf sam-

félagsins til kennarastarfsins. Þeir hafa blendnar tilfinningar til ímyndar 

kennarastarfsins eins og það er í dag, en greina má að þeim finnst þó hafa 
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orðið framför í þeim efnum. Þeir finna hins vegar fyrir skorti á því að 

samfélagið beri virðingu fyrir kennurum og neita því ekki að lág laun og 

vinnutími hafi þar einhver áhrif. Kennararnir upplifa þó ímynd kennara-

starfsins almennt góða þótt hún gæti hafa versnað síðustu mánuði vegna 

umræðna sem rötuðu í fjölmiðla um grun um mistök í starfi ákveðinna 

kennara hér á landi. Kennararnir eru ekki sáttir við varnarleysi kennara 

þegar kemur að slíkum málum. Kennararnir upplifa skort á að samfélagið 

beri nægilega virðingu fyrir kennarastarfinu og því sem fram fer í bæði leik-

skólum og grunnskólum. Umsjónarkennurunum leiðist umræðan um frí 

kennara og starfshlutfall. Má vera að þar sé um að kenna misskilningi á 

svokölluðum fríum grunnskólakennara í kringum stórhátíðir og sumarleyfi 

og ónógri þekkingu á starfi leikskólakennara. Fram kom hugmynd frá einum 

af umsjónarkennurunum um bindingu viðverutíma kennara í grunnskólum, 

til samræmis við annað verkafólk, sem gæti haft þau áhrif að kennarastarfið 

öðlaðist meiri virðingu í samfélaginu og skilningur aukast á ábyrgð kennara. 

Niðurstöður í rannsókn Marsibil Ólafsdóttur (2011) benda til þess að það sé 

undir kennurum sjálfum komið að byggja upp góða ímynd af kennara-

starfinu og að ímyndin geti aldrei verið betri en þeir einstaklingar sem vinna 

verkið. Það er líka mikilvægt að hafa í huga að kennarar sem sífellt séu að 

kvarta og barma sér út á við, skapa verri ímynd en kennarar sem reyna að 

líta á björtu hliðarnar. 
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6 Lokaorð 

Þegar lagt var af stað í þetta lokaverkefni var ætlunin að varpa ljósi á 

hugtakið starfsánægju og hvaða tilfinningu kennarar bæru fyrir starfi sínu. Í 

orðinu felst að hafa ánægju af því starfi sem unnið er. Kennarastarfið getur 

verið allt í senn krefjandi, skemmtilegt og þroskandi. Það er mikilvægt að 

starfið sé valið af áhuga á uppeldi og námi barna og margir kennarar hér á 

landi eiga langa og farsæla starfsævi við kennslu og uppeldisstörf.  

Ýmislegt getur gengið á í skólastarfinu og engir tveir dagar eru eins, eins 

og flestir kennarar þekkja. Kennarar eru án efa helstu fyrirmyndir ungra 

barna og hlutverk þeirra er meðal annars að halda utan um starfið með 

börnunum auk þess sem þeir bera ábyrgð á uppeldi þeirra og menntun á 

skólatíma. Þess vegna er mjög mikilvægt að kennarar hafi ánægju af starfi 

sínu af því að þá þá hafa þeir meira að gefa af sér. Þá er einnig líklegt að 

nemendur verði glaðir og eflist að visku og þroska. Laun kennara hafa 

löngum verið til umræðu en það ætti að vera flestum ljóst að þau eru engan 

veginn í samræmi við ábyrgð og skyldur starfsins. Það vakti þess vegna 

áhuga rannsakanda að kanna hvaða þættir það eru sem kennarar hafa 

ánægju af í þessu starfi og eru þess valdandi að þeir vilja hvergi annars 

staðar vera.  

Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar var að kanna hvort einhver 

munur væri á starfsánægju leikskólakennara og grunnskólakennara. 

Rannsakandi hafði sjálfur nokkra reynslu af leikskólastarfi og deildarstjórn 

og þekkti því vel aðstæður og vinnuumhverfi leikskóla. Með þá reynslu í 

farteskinu sóttist rannsakandi eftir því að kanna viðhorf grunnskólakennara 

á yngsta stigi til vinnu sinnar og bera saman við viðhorf leikskólakennara í 

svipaðri ábyrgðarstöðu. Áður en hafist var handa við rannsóknina var fræði-

legs efnis aflað um starfsánægju og fljótlega kom í ljós að Tveggja-þátta 

kenning Herzberg, frá því um miðjan sjöunda áratug síðustu aldar, væri 

ennþá í fullu gildi og nýttist vel í verkefninu. Kenningin byggir á viðamikilli 

rannsókn á starfsánægju endurskoðenda í stóru fyrirtæki. Hún er samsett úr 

þáttum sem taldir eru hafa áhrif á starfsánægju fólks.  

Við upplýsingaöflun í þessari rannsókn voru tekin viðtöl með eigindlegri 

rannsóknaraðferð við sex kennara á Suðurlandi, þrjá deildarstjóra í leikskóla 

og þrjá umsjónarkennara í grunnskóla. Með því að taka viðtöl við kennara á 

báðum skólastigum var ætlunin að reyna að endurspegla þeirra upplifanir 

og reynslu. Ekki er öruggt að alhæfa út frá þeim niðurstöðum þar sem um 
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afmarkaða rannsókn er að ræða. Sýndu niðurstöður að samskipti og starfs-

andi, möguleikar á því að ná árangri í starfi og að fá viðurkenningu og hvatn-

ingu eru þættir sem auka ánægju bæði leikskóla- og grunnskólakennara. 

Árangur var kennurum í þessari rannsókn mjög hugleikinn og eitt helsta 

markmið þeirra í námi og starfi með ungum börnum.  

Það var ánægjulegt að í gegnum viðtölin sáu bæði rannsakandi og 

þátttakendur rannsóknarinnar fleiri hliðar á hugtakinu starfsánægju en þeir 

höfðu áður gert sér grein fyrir. Einn kennaranna sagðist fyrst ekki hafa 

hugmynd um hvað hann gæti talað um í viðtalinu en þegar kom að lokum 

viðtalsins var sýn hans á viðfangsefnið orðin skýrari. Hann þakkaði rann-

sakanda fyrir að hafa opnað augu sín fyrir mikilvægi þess að ræða um þessa 

hlið starfsins. Það að kennararnir þurftu að setja tilfinningar sínar og reynslu 

af starfsánægju í orð varð greinilega þess valdandi að þeir fóru að hugsa 

hvað raunverulega veitir þeim ánægju og um leið hvað það er sem heldur 

þeim í starfi á þessum vettvangi.  

Það kom rannsakanda því ekki á óvart hversu sönn orð kennara ungra 

barna eru, þegar þeir segja að eitt það besta við starfið sé að vera með 

börnunum. Reyndir kennarar nefna þetta oft í viðtölum og er þessi 

rannsókn engin undantekning. Jafnframt sýna niðurstöðurnar að þetta er 

ein helsta ástæðan fyrir starfsvali kennaranna. Að gleðjast með börnunum, 

gera spennandi hluti saman og sjá þau þroskast er það sem vekur áhuga 

kennaranna og hvetur þá áfram. Kennurunum finnst kennslan sjálf ekki erfið 

en þeim finnst umstangið í kringum hana, eins og til dæmis skipulagsvinna, 

að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og stærð nemendahópa oft hafa 

neikvæð áhrif á hvernig þeim líður í starfi. Slíkri neikvæðri reynslu þarf að 

reyna að halda í lágmarki vegna þess að kennurum finnst greinilega 

mikilvægt að njóta starfsins og fá þannig fullnægt innri og persónulegri 

hvöt. Ef starfið uppfyllir ekki þessa innri þætti og snýst einungis um að 

uppfylla ytri þættina, nægir það ekki til þess að kennarar upplifi ánægju í 

starfi samkvæmt kenningu Herzberg. Þetta tengist einnig kenningunni um 

faglegt sjálfstraust en Bandura (1997) segir að það myndist þegar kennari 

hefur trú á eigin hæfni og nægt sjálfstraust til starfsins. Þannig tekst 

kennaranum að hafa áhrif á námsumhverfi, hegðun og afköst nemenda 

sinna en það er með öðrum orðum eitt af hlutverkum bæði leikskóla- og 

grunnskólakennara samkvæmt aðalnámskrá beggja skólastiganna.  

Aukin starfsánægja kennara stuðlar að bættu faglegu sjálfstrausti sem 

talið er mikilvægt í starfi þeirra. Það sem hefur letjandi áhrif á kennara í 

starfi eru aðallega þættir eins og laun, slæm samskipti og stjórnunartengt 

álag. Kennararnir í þessari rannsókn sögðust almennt vera mjög ánægðir og 
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sögðust fá ýmis tækifæri til að þróast í starfi. Þeim er annt um nemendur 

sína og reyna alltaf að gera sitt besta til að þeim líði vel í skólanum. Þetta 

eru sambærilegar niðurstöður og Herzberg komst að við rannsóknir sínar á 

starfsánægju og kenning hans um sama efni grundvallast á (Herzberg, 

1993).  

Það má því segja að ánægðir kennarar séu þeir sem fá tækifæri til að 

þróast í starfi, líður vel á allan hátt á vinnustaðnum, ná vel til nemendanna í 

gegnum leik og starf og hafa það að markmiði að bæta kennsluna þannig að 

hver og einn nemandi nái þeim framförum og þroska sem stefnt er að. Þar 

sem enginn af kennurunum sagðist vera óánægður í starfi má álykta sem 

svo að stjórnunin og mönnun starfsfólks sé góð í skólunum þar sem þeir 

starfa og stjórnendur séu meðvitaðir um það að viðhalda góðum sam-

skiptum og að skapa góðan vinnuanda á vinnustaðnum. 

Starfsánægja veltur þó, líkt og greint var frá í upphafi, einna mest á 

viðhorfi einstaklingsins sjálfs til vinnunnar. Það er einn helsti lærdómur sem 

draga má af þessari rannsókn að það eru starfsmennirnir sjálfir sem velja 

sér með hvaða viðhorfi þeir mæta til vinnu, en fyrst og fremst þurfa þeir að 

hafa áhuga á henni. Það er jafnframt mjög mikilvægt fyrir skólastjórnendur 

að átta sig á þeim hvataþáttum sem stuðla að starfsánægju kennara og er 

hægt að líta á þetta lokaverkefni sem viðbót við aðrar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á þessu viðfangsefni.  
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Viðauki A – Kynning á rannsókn 

 

Ágæti skólastjóri/leikskólastjóri.  

 

Ég undirrituð er að ljúka meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og er að vinna að lokaverkefni mínu um þessar mundir. Verkefnið 

mitt fjallar um starfsánægju og er hluti þess rannsókn þar sem ég leita til 

starfandi kennara á Suðurlandi til að fá fram upplifun og reynslu þeirra. Í 

lokaverkefninu er gengið út frá þessum rannsóknarspurningum: Í hverju 

felst starfsánægja leikskóla- og grunnskólakennara og hvað hefur áhrif á 

hana? Er munur á því hvernig leikskóla- og grunnskólakennarar skynja 

starfsánægju sína og ef svo er, í hverju felst hann helst? 

Rannsóknin byggir á einstaklingsviðtölum við 6 kennara; 3 

grunnskólakennara og 3 leikskólakennara. Æskilegt er að viðmælandi hafi 

allt að 10 ára reynslu í sama starfi, hafi gert kennarastarfið að lífsstarfi og sé 

með nokkuð mótaðar skoðanir á skólastarfi. Fyrir viðtalið verður 

viðmælanda sendar örfáar lykilspurningar um rannsóknarefnið til 

undirbúnings en viðtalið sjálft getur tekið 40-60 mínútur. 

Viðtalið verður hljóðritað og skrifað upp orðrétt en að því loknu verður 

hljóðupptökunni eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við 

viðmælendur sína og að hvergi komi fram nöfn á fólki, stofnunum eða 

öðrum staðháttum. Viðtalið þyrfti að fara fram fljótlega, helst núna í janúar 

eða í byrjun febrúar. 

Ég yrði afar þakklát ef þú gætir bent mér á þann/þá kennara sem þú 

telur að komi til greina í þínum skóla og hefðu áhuga á að leggja mér lið við 

rannsóknina. Það væri kostur að grunnskólakennarinn væri með umsjón 

með bekk á yngsta stigi og leikskólakennarinn með deildarstjórn. 

 

Með von um góðar undirtektir. 

 

Þuríður Vala Ólafsdóttir 
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Viðauki B - Upplýst samþykki 

 

 

 

 

 

 

Upplýst samþykki  

 

 

Ég hef fengið kynningu á rannsókninni og þeim skilmálum sem settir eru 

fyrir þátttöku og treysti því þar með að öll gögn verði meðhöndluð sem 

trúnaðarmál. Með undirskrift minni samþykki ég hér með að taka þátt í 

rannsókninni.  

 

 

 

 

______________________________  

Staður og dagsetning  

 

 

______________________________  

Samstarfsaðili  
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Viðauki C - Viðtalsrammi 

 

 Af hverju valdirðu kennarastarfið?  

 Hvernig hafa breytingar á vinnustaðnum, til dæmis breytingar á 
stöðu, barnahóp og þess háttar áhrif á þig í starfi? 

 Hvernig upplifir þú samskipti og starfsanda á vinnustaðnum? 

 Ertu sátt(ur) við aðstæður þínar til að sinna starfinu?  

 Skiptir árangur í starfi þig máli og af hverju? 

 Hefur það að bera ábyrgð, áhrif á hvernig þú upplifir þig í starfi?  

 Hvað veitir þér helst ánægju í starfi þínu sem kennari? 

 Hvernig er góður dagur í vinnunni hjá þér?  

 Hvað gæti helst valdið þér óánægju í starfi? Af hverju? 

 Hvað finnst þér erfiðast við starfið og hvers vegna? 

 Upplifirðu þig fá viðurkenningu á störfum þínum og hvernig hefur það 
áhrif á starfsánægju þína? 

 Hvernig birtist viðurkenning þér? Frá hverjum kemur hún? 

 Hvað er það sem hvetur þig áfram í starfi sem kennari? 

 Hvernig hvatningu færðu á vinnustaðnum og frá hverjum?  

 Hvernig upplifir þú það að fá hrós og hvaðan kemur það? 

 Skiptir það þig máli að þróast í starfi? Af hverju?  

 Hvaða möguleika hefur þú til að vaxa og þróa þig í starfi? 

 Hvað er það sem þú vilt fá út úr starfi þínu sem kennari? 

 Hafa laun áhrif á það hvernig þú upplifir þig í starfi og þá hvernig? 

 Hvernig finnst þér stjórnun skólans hafa áhrif á þína upplifun af 
starfinu? 

 Hvernig finnst þér ímynd kennarastarfsins vera? 

 

 

 


