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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga MS lokaverkefni í Mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Hvatinn að þessari rannsókn er reynsla mín sem 

kennari og stjórnandi í grunnskóla. Miklar breytingar hafa orðið í starfsumhverfi 

grunnskólakennara og stjórnenda þann tíma sem ég hef starfað þar. Þessi tími hefur 

einkennst oft af hörðum kjaradeilum, miklum breytingum á kjarasamningum og 

misjákvæðri umræðu um kennarastarfið í samfélaginu og fjölmiðlum. Þetta hefur haft 

þær afleiðingar að mikil óánægja er innan kennarastéttarinnar, kennarar upplifa meira 

álag í störfum sínum en áður og nýliðun í stéttinni hefur verið lítil mörg síðustu ár. Því 

fannst mér áhugavert að skoða hvað það er sem hvetur kennara til að sinna starfsþróun 

sem hluta af starfskyldum sínum. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Þórði S. Óskarssyni, Ph.D., fyrir góða og trausta 

leiðsögn. Eiginmaður minn, Árna Einarsson, fær mínar innilegustu þakki fyrir stuðninginn 

og alla aðstoðina sem og Svanborg Ísberg og Hildur Ýr Ísberg fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar. Ritgerðina vil ég tileinka börnunum mínum þremur og setja gott fordæmi 

um að klára það sem maður byrjar á. 
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Útdráttur 

Í kjarasamningum grunnskólakennara er að finna ákvæði um að kennurum beri að skila 

ákveðið mörgum tímum í starfsþróun sem hluta af árlegri vinnuskyldu sinni utan 

vinnutíma skólans. Starfsþróun kennara er tvenns konar, annars vegar eiga þeir að taka 

þátt í starfsþróun samkvæmt starfsþróunaráætlun skólans og hinsvegar bera þeir 

ábyrgð á að sinna eigin starfsþróun í þeim tilgangi að viðhalda og auka við þekkingu sína 

og færni í starfi.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvað það er sem hvetur grunnskólakennara til 

að sinna starfsþróun. Er það vegna þess að þeim ber skylda til þess eða vegna þess að 

þeir telja  hana mikilvægan og nauðsynlegan hluta starfsins?  

Framkvæmd var megindleg rannsókn þar sem send var spurningakönnun á 

grunnskólakennara í níu grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að grunnskólakennarar hafa jákvætt 

viðhorf til starfsþróunar og telja hana mikilvægan hluta starfsins. Það sem helst hvetur 

grunnskólakennara til að sinna starfsþróun er annarsvegar að þeir búi við sjálfræði og 

geti ákveðið út frá eigin þörfum hvað, hvernig og hvenær þeir sinna henni og hinsvegar 

að þeir séu hvattir áfram af sjálfstæðri hvatningu, en hún felur í sér innri hvatningu og 

vægari birtingamyndir ytri hvatningar samkvæmt sjálfræðiskenningu Ryan og Deci 

(2000). 
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Abstract 

The union contracts of elementary school teachers in Iceland contain provisions that 

teachers must deliver a certain number of hours of professional development as part of 

their annual workload outside the school's working hours. The professional develop-

ment of teachers is divided into two parts, on one hand, they should participate in pro-

fessional development according to the school's professional developmental plan and 

on the other hand, they are responsible for their own professional development in 

order to maintain and enhance their knowledge and skills at work. 

The aim of this study is to investigate what motivates elementary school teachers to 

conduct professional development. Is it because they are obligated to do so, or because 

they consider it an important and necessary part of their work? 

A quantitative study was conducted, in which a questionnaire was sent to elementary 

school teachers in nine elementary schools in the capital area. 

The main findings of the study show that elementary school teachers have positive 

attitude towards professional development and consider it an important part of their 

work. The main motivation for teachers to pursue professional development is on one 

hand, they are autonomous and can decide based on their own needs what, how and 

when they do it. On the other hand, they are encouraged by autonomous motivation, 

which implies internal motivation and lesser forms of external motivation according to 

self-determination theory of Ryan and Deci (2000). 
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að það er hluti af vinnuskyldu minni samkvæmt kjarasamningi‟. ....................... 51 

Mynd 6 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess 
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1 Inngangur 

Samkvæmt Blanchard og Thacker (2004) eru forsendur góðrar frammistöðu að starfsfólk 

búi yfir viðeigandi kunnáttu, hæfni, þekkingu og viðhorfi til starfsins. Þeir segja að þessir 

þættir dugi þó skammt hver og einn, heldur sé um að ræða samspil milli þeirra og 

hvatningar annars vegar og umhverfis og aðstæðna hins vegar. Öll þekking og hæfni sem 

starfsmaðurinn býr yfir er honum lítils virði nema hann finni fyrir hvatningu til að nýta 

sér hvort tveggja til þess að ná settum markmiðum (Blanchard og Thacker, 2004; Staw, 

1986). Þannig má draga þá ályktun að hvatning sé í raun skilyrði fyrir því að þetta 

samspil geti átt sér stað. Frammistaða starfsmannsins ráðist af því hversu vel honum 

tekst að nýta þá kunnáttu og hæfni sem hann hefur til þess að ná fram settum 

markmiðum, út frá þeim aðstæðum og umhverfi sem hann starfar í (Pinder, 2008). 

Miklar breytingar hafa orðið á skólakerfinu hér á landi sem og annarsstaðar í hinum 

vestræna heimi síðustu áratugina. Starfsumhverfi í grunnskólum landsins hefur tekið 

miklum breytingum í takt við þróun á fjölmörgum sviðum samfélagsins. Þessi þróun og 

breytingar hafa áhrif á starf skólanna þar sem kröfur eru gerðar til hans að koma til móts 

við þær þannig að skólinn geti sem best undirbúið nemendur sína fyrir framtíðina sem 

enginn veit í raun hvernig kemur til með að líta út.  

Ein stærsta breyting sem orðið hefur hér á landi í starfsumhverfi skólanna var 

flutningur þeirra yfir til sveitafélaganna árið 1996. Markmiðið með þessum flutningi var 

að þannig væri stjórnun skólanna nær þeim sem nota sér þjónustu þeirra 

(Menntamálaráðuneytið, 1994).  

Við flutning grunnskólans yfir til sveitarfélaganna komu fram nýjar kröfur til viðbótar 

þeim kröfum sem fram koma í Aðalnámskrá grunnskóla og í lögum um grunnskóla  frá 

1981. Þessar kröfur eru með beina vísun í lög og reglugerðir á sveitarstjórnarstigi og 

hafa áhrif á innra starf skólanna. Þarna er verið að vísa í stefnumörkun frá 

sveitarfélögunum, eins og stefnuna um skóla án aðgreiningar. Samfara þessu hefur 

verkefnum fjölgað sem skólarnir eiga að sjá um sem gera bæði auknar kröfur á skólann 

og kennarana sem þar starfa. Sem dæmi má nefna að nýjar námsgreinar hafa komið 
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fram, fjölgun nýbúa og flóttamanna, breytingar á tækni sem kallar á nýjar aðferðir í 

skólastarfinu, að ónefndri skólanámskrárgerð.  

Þetta gerir kröfur um að grunnskólakennarar séu tilbúnir að takast á við breytingar, 

styrkja og auka við þekkingu sína í þeirri viðleitni að verða betri fagmenn og stuðla 

þannig að því að árangur nemenda þeirra verði sem bestur. Sérfræðiþekking kennara 

byggist á grunnnámi þeirra sem er fyrsti hluti starfsþróunar og starfsþroska sem stendur 

yfir alla starfsævi þeirra (Jón Torfi Jónasson, 2012). 

Grunnskólakennarar eru lykilpersónur í námi nemenda og „Gæði menntunar og 

árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt 

kennara“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). Í niðurstöðum sameiginlegrar 

könnunar sem Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands gerðu árið 

2012 kom fram að kennarar teldu að álagið í starfi þeirra hefði aukist mikið síðustu ár 

(Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands, 2012). Í ljósi allra þeirra 

breytinga sem orðið hafa á starfi grunnskólakennara, starfsumhverfi, og auknum kröfum 

sem kalla á nýja þekkingu innan skólakerfisins, kviknaði sú hugmynd að skoða hvað það 

er sem hvetur kennara til starfsþróunar. 

1.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað það er sem hvetur grunnskólakennara til að 

sinna starfsþróun. Til að svara þessari spurningu verður horft til 

sjálfræðiskenningarinnar (e. self-determination theory) sem er gjarnan notuð í 

mismunandi samhengi til að kortleggja og skýra hvað liggur að baki því að einstaklingar 

taki þátt í einhverri ákveðinni athöfn eins og til dæmis í þessari rannsókn um 

starfsþróun. Áherslan er að greina eðli hvatningar í hverju tilfelli fyrir sig (Ryan og Deci, 

2000; Niemiec og Ryan 2009; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens og 

Lens, 2010). 

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist upp í 8 kafla. Í fyrsta kaflanum koma meðal annars fram markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurning. Annar kaflinn byggist upp á fræðilegri 

umfjöllun á hugtökunum starfsþróun, vinnustaðanám, vinnustaðamenning, 

þekkingarstarfsmenn og sjálfræði í starfi. Í þriðja kafla er fjallað um hvatninguna og 
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Sjálfræðiskenningu Ryan og Deci, (2000). Fjórði kaflinn er fræðileg umfjöllun um 

skólasamfélagið, hlutverk grunnskólans, hlutverk grunnskólakennarans, fagmennsku 

hans, starfsþróun og lærdómssamfélag í skólum. Í fimmta kafla ritgerðarinnar er fjallað 

um þá aðferð sem stuðst var við í þessari rannsókn og farið yfir rannsóknarsnið, 

þátttakendur, framkvæmd rannsóknarinnar, mælitæki og úrvinnslu niðurstaðna. Í kafla 

sex er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Sjöundi kaflinn er umræða um 

niðurstöðurnar og endað er á lokaorðum í kafla átta. 

1.3 Rannsóknarspurning 

Sett var upp ein rannsóknarspurning: Hvað er það sem hvetur grunnskólakennara til að 

sinna starfsþróun?  

Til að greina frekar eðli hvatningarinnar voru settar upp fjórar undirspurningar: 

 Hefur stýrandi hvatning áhrif á að grunnskólakennarar sinni starfsþróun? 

 Hefur stuðningur úr starfsumhverfi hvetjandi áhrif á að grunnskólakennarar sinni 

starfsþróun? 

 Hefur sjálfræði hvetjandi áhrif á að grunnskólakennarar sinni starfsþróun? 

 Hefur sjálfstæð hvatning áhrif á að grunnskólakennarar sinni starfsþróun? 

Samkvæmt sjálfræðiskenningunni er skilgreiningin á stýrandi hvatningu hvatning með 

skýra ytri stjórn eða þegar einstaklingurinn gerir eitthvað til að forðast óþægindi. 

Sjálfstæð hvatning samanstendur af innri hvatningu og vægari birtingarmyndum ytri 

hvatningar þar sem einstaklingurinn hefur samsamað sig gildum og hugmyndum sem 

liggja að baki hvatningarinnar og gert að sínum (Ryan og Deci, 2000). 
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2 Starfsþróun 

Starfsþróun (e. professional development) skipar stóran sess í þróun mannauðs 

(McDonald og Hite, 2005). Þróun mannauðs er víðtækt hugtak sem felur í sér þætti sem 

snúa að stjórnun mannauðs í skipulagsheildum. Þetta eru þættir sem fela í sér þjálfun, 

vinnustaðanám, þróun starfsferils og símenntun starfsmanna (e.lifelong learning) og 

einnig þróun skipulagsheilda, þróun þekkingar og lærdóms í skipulagsheildum. Þannig 

skipar þróun mannauðs mikilvægt hlutverk í að hjálpa skipulagsheildum að þróast á 

tímum þar sem breytingar eru hraðari og meiri en áður hefur þekkst (Mankin, 2009; 

Mondy og Martocchio, 2016).  Margar skilgreingar eru til á hugtakinu starfsþróun. Í 

TALIS (2013) er sett fram skilgreining sem felur í sér þætti sem bæta hæfni, 

sérfræðiþekkingu og aðra eiginleika einstaklingsins í starfi (Ragnar F. Ólafsson, 2014). 

Torrington o.fl., (2011) vilja meina að megintilgangur starfsþróunar sé að uppfylla bæði 

þarfir einstaklings og fyrirtækis í nútíð og framtíð til þess að hann verði 

eftirsóknarverður starfsmaður. Að auki segja Sigalès o.fl (2002) að starfsþróun sé 

skipulagt ferli sem tengist umbótum.  

Í störfum nútímasamfélaga eru kröfur gerðar til einstaklinga um að þeir séu stöðugt 

að endurnýja þekkingu sína og bæta við hana. Hver sá sem vill styrkja stöðu sína á 

vinnumarkaði þarf því að nýta sér þau tækifæri sem í boði eru auk þess að skapa sér 

tækifæri til starfsþróunar (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007). Þekkingaröflun 

og nýsköpun eru meðal mikilvægustu þátta í nútíma hagkerfum og samfélögum. Í 

skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (2010) kemur fram að þessir þættir 

eru í raun drifkraftur að baki efnahagslegum vexti okkar í framtíðinni (Vanthournout, 

Noyens, Gijbels og Van den Bossche, 2014). Það er á ábyrð starfsmannsins sjálfs að 

greina langanir og þarfir, markmið og hæfni í starfi og skipuleggja sína eigin starfsþróun 

út frá því. Hann þarf að meta þarfir sína fyrir fræðslu til að viðhalda og auka við hæfni 

sína út frá veikleikum og styrkleikum og finna hvaða leið hentar honum best til að öðlast 

þessa fræðslu (Torrington, Hall og Taylor, 2011).  
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2.1  Vinnustaðanám 

Sífelldar breytingar eiga sér stað í umhverfi skipulagsheilda sem leiða til þess að 

þekkingaröflun skipar stóran sess í því að tilætlaður árangur náist í starfi þeirra (Inga 

Jóna Jónsdóttir, 2007; Mankin, 2009). Þetta gerir kröfur til þeirra sem vinna í 

skipulagsheildinni að þeir séu tilbúnir til að viðhalda og bæta við þekkingu sína með því 

að þróa sig í starfi og stuðla þannig að því að auka við raunfærni sína. Raunfærni 

einstaklingsins snýr að þeim þáttum sem gerir honum kleift að sinna starfi sínu á sem 

árangursríkastan hátt með því að nýta þekkingu sína og þá eiginleika sem hann býr yfir 

og yfirfæra á starf sitt (Blanchard og Thacker, 2004; Inga Jóna Jónsdóttir, 2007). 

Hugtak sem oft kemur fyrir í umfjöllun um starfsþróun er vinnustaðanám (e. 

workplace learning). Nám er skilgreint sem sú reynsla sem einstaklingurinn öðlast á 

vinnustað. Reynslan endurbyggir eða breytir þekkingu, færni eða viðhorfi 

starfsmannsins, sem lítur á þetta ferli sem lærdómsferli (Van Eekelen, Vermunt og 

Boshuizen, 2006). 

Nám einstaklinga getur farið fram á vinnustað, þeir geta lesið bækur eða farið í 

formlegt nám, sótt námskeið og náð sér í reynslu með því að þjálfa sig, hvort sem þeir 

eru einir eða í hópum. Nauðsynlegt er að aðferðirnar sem notaðar eru til að auka við 

þekkingu starfsfólksins séu fjölbreyttar því einstaklingar læra á mismundi hátt 

(Blanchard og Thacker, 2004; Inga Jóna Jónsdóttir, 2007; Mankin, 2009). Samkvæmt 

Illeris (2007) á nám sér stað í félagslegum aðstæðum í samspili við það umhverfi sem 

viðkomandi tilheyrir og hefur mótandi áhrif á hann. 

Nám á vinnustað felur í sér aðra nálgun á hugtakinu lærdómur sem oftar en ekki 

hefur verið tengt hefðbundnu skipulögðu skólanámi. Vinnustaðanám vísar ekki aðeins til 

slíks náms heldur ekki síður til náms sem tengt er aðstæðum á vinnustað og óformlegs 

náms sem á sér stað þar. Bent hefur verið á þrjár nálganir á vinnustaðanámi sem fela í 

sér í fyrsta lagið að nám og vinna séu óaðskiljanleg, í öðru lagi að vinnustaðurinn sé 

lærdómsumhverfi og í þriðja lagi að hann sé staður þar sem nám á sér stað (Armstrong, 

2012). Margir fræðimenn vilja skipta námi á vinnustað í tvo flokka annars vegar nám 

sem stuðlar að því að laga færni starfsmannsins að starfinu (e. adaptive learning) og hins 

vegar nám sem felur í sér gagnrýna hugsun (e. developmental or expansive learning). 

Nám sem felur í sér gagnrýna hugsun á sér yfirleitt stað í samvinnu og samstarfi og 
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stuðlar þannig að og ýtir undir þróun og nýbreytni (Inga Jóna Jónsdóttir, 2005; Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2007; Ellsström, 2004).  

Fram hefur komið í rannsóknum að lykilþættir vinnustaðanáms á litlum eða 

meðalstórum vinnustöðum eru starfið sjálft og hvað felst í því. Í störfum sem annars 

vegar fela í sér sífelldar breytingar og hins vegar stjórnunarlega ábyrgð, eru gerðar 

miklar kröfur um starfsþróun (Ellström, 2004; Fuller og Unwin, 2004). 

Nám er gjarnan skilgreint sem varanleg breyting á hegðun og markmiðið er að breyta 

viðhorfum og hegðun viðkomandi (Blanchard og Thacker, 2004). Þegar nám fer fram 

verður til ferli þar sem einstaklingurinn öðlast færni, bætir við sig þekkingu og viðhorf 

hans breytist. Þetta ferli getur átt sér stað undir leiðsögn kennara en einnig með því að 

einstaklingurinn öðlist reynslu. Á vinnustöðum snýst lærdómur um að samhæfa 

kunnáttu, þekkingu og viðhorf. Þetta leiðir til þess að hæfni starfsmanns til að sinna 

starfi sínu eykst. Í þessu ferli eru það áhugi og persónueinkenni sem erfiðast er að hafa 

áhrif á en sá hluti starfshæfni sem er sýnilegur birtist í þekkingu og verkkunnáttu (Inga 

Jóna Jónsdóttir, 2007). 

Til að ná þessu fram þurfa þeir sem stjórna þróun mannauðs hjá skipulagsheild að 

hafa skilning á ákveðnum þáttum. Taka þarf tillit til þess að einstaklingurinn getur staðið 

frammi fyrir ólíkum verkefnum á mismunandi tímum og að starfsþróun einstaklingsins, 

áhugi hans og þarfir, geta verið mismunandi eftir starfsaldri, reynslu, sem og aldri 

starfsmannsins (Noe, 2005). Hvað liggur að baki starfsákvörðunar einstaklingsins getur 

líka skipt máli, því þar geta áhugi, persónuleg gildi, fjölskylduaðstæður og lífsstíll haft 

áhrif. Þetta skiptir máli þegar verið er að horfa til starfsþróunar starfsmanna í 

lykilstörfum þar sem það er ekki sjálfsagt að einstaklingurinn þiggi þau verkefni sem 

bjóðast eða að hann sækist eftir stöðuhækkun (Greenhaus, Callanan og Godshalk, 

2010). 

2.2 Vinnustaðamenning  

Samkvæmt Tannengaum (2002) eru það ýmsir þættir í umhverfi skipulagsheildarinnar 

sem hafa áhrif á starfsþróun og hvatningu starfsmanna til að sinna henni. 

Vinnuumhverfið getur skipt miklu máli í þessu samhengi og hefur mikið um það að segja 

þegar horft er til þess hvernig starfsfólk lærir og hvernig hversdagsleg verkefni 

starfsmanna geti falið í sér möguleg lærdómstækifæri. Þess vegna skiptir miklu máli 
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hvernig starfsmenn skynja vinnuumhverfi sitt þar sem það getur bæði haft áhrif á 

hvatningu þeirra til að læra og gæði þess náms sem fram fer á vinnustaðnum 

(Vanthournout o.fl., 2014). Vinnustaðamenning og félagslegt umhverfi innan 

skipulagsheilda eru mikilvægir þættir þegar kemur að sameiginlegum skilningi og 

upplifun starfsmanna á vinnustaðnum sem stað þar sem nám og starfsþróun fer fram 

(Ellström, 2004; Inga Jóna Jónsdóttir, 2007). 

Hugtakið vinnustaðamenning (e. organizational culture) hefur mikið verið rannsakað í 

gegnum tíðina í tengslum við vinnuumhverfið. Margar mismunandi skilgreiningar hafa 

verið settar fram (Arnold, Randall, Patterson, Silvester og Robertson, 2005) en 

samkvæmt Vanthournout o.fl., (2014) felur hugtakið vinnustaðamenning í sér þrjár 

breytur sem eru sjálfstætt val, álag í vinnuumhverfi og stjórnun. 

Vinnustaðamenning er flókið fyrirbæri sem getur komið fram í skipulagsheildum 

bæði með formlegum og óformlegum hætti (Blanchard og Thacker, 2004).  

Stjórnunarhættir og hegðun starfsfólks geta gefið vísbendingar um hvernig 

vinnustaðamenningin er (Schein, 2010). Hana er hægt að greina með því að skoða 

mynstur varðandi hegðun og vinnulag. Venjur, hefðir og siðir, sameiginleg gildi og tákn, 

málsnið og andrúmsloft sem skapast hafa innan skipulagsheildarinnar, gefa þannig til 

kynna hvernig vinnustaðamenningin er. Þegar allir þessir þættir koma saman verður til 

sú menning sem einkennir hverja skipulagsheild fyrir sig og gerir hana einstaka (Riggio, 

2013). Því getur sú menning sem ríkir í skipulagsheild haft mikið um það að segja hversu 

vel henni gengur að sinna hlutverki sínu. Nauðsynlegt getur verið að hafa áhrif á 

vinnustaðamenningu til að sá árangur náist sem skipulagsheildin stefnir að. Starfsþróun 

og þjálfun starfsmanna þarf að taka mið af menningunni og til þess að skipulagsheild 

verði lærdómssamfélag þarf að huga að henni (Armstrong, 2012; Blanchard og Thacker, 

2004). 

2.3 Lærdómssamfélag í skipulagsheildum 

Margar skilgreiningar hafa verið settar fram um lærdómssamfélag í skipulagsheildum. 

Senge 1990 setur fram þá skilgreiningu að það séu skipulagsheildir þar sem starfsfólk er 

sífellt að auka við getu sína til að ná fram þeim árangri sem þeir stefna að og þar sem 

hlúð er að og ýtt er undir nýja og frjóa hugsun hjá starfsmönnum. Dixon (1994) 

skilgreinir það út frá því hvernig fyrirtæki nýtir starfsfólk sitt til að búa til ferla sem 
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stuðla að betri frammistöðu. Hinsvegar skilgreina Pedler og fleiri (1991) það sem 

skipulagsheild sem stuðlar að og styður við nám allra starfsmanna til að endurnýja 

þekkingu sína og færni. Það sem er sameiginlegt með þessum skilgreiningum er að allt 

starfsfólk skipulagsheildarinnar verður að vera þátttakendur í lærdómsferlinu og leggja 

sig fram um að ná fram betri árangri (Weldy og Gillis, 2010). 

Starfsþróun er mikilvæg í lærdómssamfélagi þar sem allir eru nemendur. Menning 

lærdómssamfélagsins felur í sér að einstaklingar sjá sig þannig sem hluta af samfélagi 

þar sem þeir eru ekki fylgjendur hefðbundinnar forystu heldur gerendur sem leiða og 

læra (Roberts og Puitt, 2003). Eitt af einkennum lærdómssamfélagsins er að 

einstaklingarnir hafa meira sjálfræði til að taka sínar eigin ákvarðanir varðandi 

starfshætti sína. 

Ákveðnir þættir stuðla að því að lærdómssamfélag komist á í skipulagsheildum. Þetta 

eru þættir eins og persónuleg færni (e. personal mastery) sem felur í sér að 

einstaklingurinn er fær um að fara yfir og meta stöðu sína og taka ákvarðanir sem leiða 

til betri árangurs. Sameiginleg sýn snýr að því að allir stefni í sömu átt til að ná árangri. 

Hún ýtir undir og stuðlar að aukinni skuldbindingu einstaklingsins. Að læra sem hópur 

ýtir undir samræður og samstarf milli fólks sem stuðlar að því að sameina reynslu og 

þekkingu einstaklinga og að ná þannig fram sameiginlegum markmiðum og stuðla að 

meiri árangri (Senge, Cambron-McCabe, Lucas, Smith, Dutton og Kleiner, 2000).  

2.4 Þekkingarstarfsmenn 

Samkvæmt Roy, Falardeau og Pelletier (2001) er hægt að skilgreina 

þekkingarstarfsmann sem starfsmann sem notar sérfræðiþekkingu sína og reynslu til 

þess að safna saman, greina, bæta við eða miðla upplýsingum til að hafa áhrif á 

ákvarðanatöku skipulagsheildar (Vanthournout o.fl. 2014). Davenport (2005) skilgreinir 

þekkingarstarfsmann sem einstakling sem býr yfir sérfræðiþekkingu auk menntunar 

og/eða reynslu. Hann er í grundvallaratriðum sá sem vinnur við það að hugsa, skapa, 

nota eða miðla þekkingu. Samkvæmt Reinhardt o.fl. (2011) eru vandamálalausnir sem 

krefjast skapandi hugsunar nauðsynleg verkefni fyrir þessa starfsmenn (Vanthournout 

o.fl. 2014). Þessir starfsmenn eru skilgreindir eftir þeirri sérþekkingu sem viðkomandi 

býr yfir sem snýr að sértækum verkefnum sem hann sinnir. Þessi verkefni geta, eins og 

Davenport o.fl. benda á, falið í sér leit að þekkingu sem þegar er til staðar, sköpun nýrrar 
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þekkingar, vinnslu og dreifingu þekkingar og/eða beitingu þekkingar í starfsferlinu 

(Vanthournout o.fl. 2014). 

Samkvæmt Kinnear og Sutherland, (2000) og Horwitz og fl., (2006) er starfsþróun 

lykilþáttur fyrir þekkingarstarfsmenn. Grundvallarþáttur til þess að hvetja 

þekkingarstarfsmenn eru tækifæri til þess að vaxa og þróast persónulega í starfi og að 

þeir búi við sjálfræði. Þegar horft er til starfsþróunar er yfirleitt verið að horfa til 

formlegrar menntunar en rannsóknir sýna fram á að starfsmenn læra fyrst og fremst á 

vinnustaðnum (Vanthournout o.fl. 2014). Samkvæmt Kessels (2009) er vinna ákveðið 

form náms. Þekkingarstarfsmenn eru stöðugt að læra, jafnframt því að sinna störfum 

sínum, með því að eiga í samstarfi og vera í samskiptum við samstarfsmenn sína, einnig í 

vinnu með viðskiptavinum, þegar þeir eru að takast á við ný verkefni sem fela í sér 

áskorun og spegla og meta vinnureynslu þeirra. Skipulagsheildir standa því frammi fyrir 

þeirri áskorun að flétta saman þekkingarstörf og nám með því að búa til tækifæri fyrir 

þekkingarstarfsmenn til þróa sig persónulega og sinna starfsþróun (Vanthournout o.fl. 

2014). 

2.5 Sjálfræði í starfi 

Hugtakið sjálfræði í starfi (e. autonomy) felur í sér að einstaklingurinn upplifir það að 

hann geti haft frumkvæði að og stjórnað eigin athöfnum (Deci, Conell og Ryan (1989). 

Sjálfræði snýr að þáttum eins og til dæmis hvenær einstaklingurinn er í vinnunni, hvar, 

hvernig og að hvaða verkefni hann er að vinna að. Starfsmenn sem búa yfir miklu 

sjálfræði í starfi geta sett upp sínar eigin áætlanir varðandi starfið og skipulag þess. 

Starfsmenn sem hafa hins vegar litla stjórn í sínu starfi hafa ekki þessi tækifæri. Það sem 

skiptir máli er hvernig starfsmaðurinn skynjar sjálfræði sitt varðandi starfið því það getur 

verið mismunandi hvernig tveir starfsmenn sem búa við sama sjálfræði og sveigjanleika í 

starfi skynja hversu mikla stjórn þeir hafa í starfi sínu (Spector, 2012; Riggio, 2013). 

Sjálfræði felur í sér ferli þar sem einstaklingurinn gerir sér grein fyrir styrkleikum sínum 

og veikleikum og ákveður út frá því hvernig hann ætlar að ná því að uppfylla þarfir sínar 

(Riggio, 2013).  

Þrír þættir skipta máli þegar kemur að sjálfræði. Það eru sjálfræði í ákvarðanatöku, 

stjórn á vinnuhraða og jákvæðar áskoranir í starfinu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

sjálfræði í starfi leiði til innri hvatningar (Kuvaas, 2009; Piccolo og Colquitt, 2006; Kristín 
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Hrund Whitehead, 2011) og niðurstöður rannsókna benda til þess að starfsmenn sem fá 

aukið sjálfræði í starfi, til dæmis koma að ákvörðunum og fá að skipuleggja verkáætlanir 

fyrir sig sjálfa, eru ánægðari í starfi (Riggio, 2013).  

Stjórnendur sem veita einstaklingum svigrúm til að skipuleggja og ákveða sjálfir ýmsa 

þætti varðandi vinnuna, styðja við sjálfræði einstaklinganna og aukna starfsánægju 

(Riggio, 2013). 

Það sem er sammerkt með að flestum starfshönnunarkenningum (e. job design 

theories of motivation) er að aukið sjálfræði varðandi starfsfyrirkomulag styður við og 

ýtir undir betri frammistöðu (Kuvaas, 2009). 
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3 Hvatning 

Starfshvatning er eitt af lykilhugtökum í stjórnum mannauðs. Hún hefur verið skilgreind 

sem viljinn sem einstaklingur hefur til að leggja sig fram í vinnunni (Armstrong, 2012). 

Hvatning sem slík er innra afl og er því ekki greinanleg með berum augum. Hins vegar er 

hægt að sjá áhrif hvatningar. Hægt er að greina hvatningu hjá einstaklingum sem búa 

yfir löngun til að ná árangri út frá því sem viðkomandi framkvæmir (Schultz og Schultz, 

2002; Spector, 2012; Riggio, 2013). Til eru margar skilgreiningar á hvatningu. Kanfer 

(1990) skilgreinir hvatningu þannig að hún feli í sér allt það sem  mótar stefnu og stuðlar 

að krafti og stöðugleika í hegðun einstaklingsins. Mathis og Jackson (1997) skilgreina 

hvatningu sem það afl sem drífur einstaklinginn áfram (Kanfer og Ackerman, 2004). 

Armstrong (2012) talar um að hugtakið hvatning geti falið í sér markmið sem 

einstaklingar hafa, á hvern hátt þeir setja sér markmið auk þess hvernig aðrir reyna að 

hafa áhrif á hegðun þeirra (Armstrong, 2012). 

Samkvæmt Brooks (2006) er einstaklingur sem finnur fyrir hvatningu í starfi sínu 

fullur orku og áhuga, sýnir árangur í starfi sínu og á auðvelt með að aðlaga sig 

skipulagsbreytingum. Hins vegar getur einstaklingur sem ekki finnur til hvatningar í starfi 

sínu verið erfiður í samvinnu, mætt illa eða seint og litið á vandamál sem hindranir sem 

hann getur ekki náð utan um. Þessi einstaklingur streitist því gjarnan gegn breytingum 

(Brooks, 2006). 

Frá því að fyrstu starfshvatningarkenningar komu fram hefur það verið eitt af 

verkefnum stjórnenda að finna út hvernig hvetja megi starfsmenn í störfum sínum 

(Brooks, 2006). Starfshvatning er mikilvæg til að bæta frammistöðu starfsmanna, auka 

afköst og gæði vinnunnar og stuðla þannig að velgengni og árangri skipulagsheildarinnar 

(Gellerman, 1996).  

Mikill einstaklingsmunur er á því sem hvetur fólk áfram í starfi en starfstengd 

hvatning er ástæða þess að einstaklingurinn vill fara í vinnuna og leggja sig fram.  Þannig 

snýst hvatningin um að ná fram ákveðinni hegðun hjá einstaklingnum sem stuðlar að því 

að hann nái markmiðum og auki árangur (Beardwell og Clayton, 2007).  
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Sálfræðingar hafa greint starfshvatningu í þrjá þætti: Stefnu hvatningarinnar, sem 

felur í sér það sem einstaklingurinn er að gera, að hverju hvatningin beinist og styrk 

hvatningarinnar, sem segir til um hversu mikið einstaklingurinn leggur sig fram, það er 

hversu mikinn áhuga eða löngun hann hefur til að sinna starfinu. Úthald hvatningarinnar 

segir til um hve lengi hvatningin varir (Heery og Noon, 2001; Beardwell og Claydon, 

2007; Landy og Conte, 2010; Armstrong, 2012; Riggio, 2013). Spector (2012) setur fram 

þá sýn á hvatningu að annars vegar sé horft á hvatningu út frá varanleika hegðunarinnar 

sem tengist styrkleika og stefnu hennar og hinsvegar er um að ræða að hvatning tengist 

vilja eða löngun einstaklingsins til að nálgast eða ná ákveðnum markmiðum. 

Að hvetja aðra er að fá viðkomandi til að stefna að settu marki með það að markmiði 

að skapa árangur. Að hvetja sjálfan sig felur í sér að einstaklingur setji stefnuna sjálfur 

og geri það sem til þarf svo að hann komist þangað sem hann ætlar sér.  Fólk finnur fyrir 

hvatningu þegar það býst við að gerðir þeirra séu líklegar til að leiða til þess að markmið 

náist og að eftirsóknarverð umbun fylgi í kjölfarið, þannig að þarfir og langanir séu 

uppfylltar (Landy og Conte, 2010; Armstrong, 2012).  

Aðferðir við hvatningu eru flóknar og margir þættir geta haft áhrif. Fólk hefur ólíkar 

þarfir og leiðir þess til að mæta þörfum sínum eru misjafnar. Það er því ekki hægt að 

gera ráð fyrir því að sama aðferð henti öllum (Beardwell og Calyton, 2007; Landy og 

Conte, 2010). Hvatning er tilfinningabundið fyrirbæri og fólk getur fundið til hvatningar 

án tillits til þess hvaðan hún kemur (Seo, Barrett og Bartunek, 2004). Því er erfitt að 

mæla hana með einföldum hætti þrátt fyrir að hún geti haft afgerandi áhrif á hegðun 

einstaklinga (Pinder, 2008). Hvatningaferlið endurspeglar í raun persónuleg gildi og 

viðhorf einstaklingsins og er þannig samofið innri manni einstaklingsins (Huang, Han, 

Park og Seo, 2010).  

Hvatning er þannig flókið fyrirbæri sem erfitt getur verið að henda reiður á og í 

gegnum tíðina hefur hvating fengið mikla athygli. Rannsóknir á starfstengdri hvatningu 

hafa í gegnum tíðina verið eitt mikilvægasta viðfangsefni vinnusálfræði (Latham, 2007; 

Riggio, 2013).  Latham (2007) segir að hvatning sé hornsteinn fræðigreina eins og til 

dæmis mannauðsstjórnunar sem fjalla meðal annars um hegðun starfsmanna á 

vinnustað. Hann telur að hvatning sé í raun og veru kjarninn í stjórnunarhæfni (Latham, 

2007). 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á það að því meiri yfirsýn og þekkingu sem stjórnendur 

hafa á hvatakenningum því líklegra er að þeir velji árangursríkar leiðir til stjórnunar í 

hverju tilviki fyrir sig, þar sem sumar hvatakenningar eiga betur við í ákveðnum 

aðstæðum heldur en í öðrum (Hughes, Ginnett og Curphy, 2006).  

3.1  Innri og ytri hvatning 

Þegar fjallað er um starfshvatningu er annars vegar átt við innri hvatningu (e. intrinsic) 

og hins vegar ytri hvatningu (e. extrinsic). Innri hvatning á rætur í  tilfinningum eða 

skynjun starfsmannsins á að ná árangri, að hann ráði við verkefni  sem starfið felur í sér 

og sjálfræði, að hann hafi stjórn á eigin starfi. Innri hvatning myndast þegar viðkomandi 

telur starf sitt mikilvægt, áhugavert og krefjandi, að það veiti honum frelsi til athafna, 

tækifæri til að ná árangri, að þróast í starfi, vera skapandi og að nýta færni sína og getu 

(Gagne og Deci, 2005; Landy og Conty, 2010; Armstrong, 2012; Riggio, 2013). Þegar 

einstaklingur finnur fyrir innri hvatningu tengist það einhverju sem veitir honum ánægju 

eða þeirri áskorun sem felst í verkefnum hans. Fólk er í eðli sínu áhugasamt um ákveðna 

hluti en það sama á ekki við um alla. Þannig er hvatningin margbrotin og getur verið 

persónubundin (Ryan og Deci, 2000; Mullins, 2010). 

Ytri hvatning felur í sér þætti sem koma úr umhverfi starfsfólks. Þar er átt við það 

sem gert er fyrir starfsfólkið til að hvetja það áfram í starfi. Einstaklingurinn er þannig 

hvattur til að hegða sér á ákveðinn hátt með því að sýna meiri og betri frammistöðu 

gegn því að fá áþreifanlega umbun úr starfsumhverfi sínu. Hér er átt við jákvæða 

hvatningu í formi umbunar, sem getur falist í hærri launum, bónusgreiðslum, hrósi 

og/eða stöðuhækkun. Ytri hvatar geta haft skjót og mikil áhrif en áhrifin vara ekki 

endilega lengi þar sem ytri hvatinn er það sem hvetur starfsmanninn áfram en ekki 

hegðunin sjálf sem starfsmaðurinn þarf að sýna til að fá umbunina (Gagné og Deci, 

2005; Landy og Conty, 2010; Armstrong, 2012; Riggio, 2013). Skoðanir eru skiptar á 

meðal fræðimanna þegar kemur að áhrifum innri og ytri hvatningar á frammistöðu 

starfsmanna (Heath, 1999). Þennan skoðanamun má greina í þeim mismunandi 

kenningum sem fram hafa komið í gegnum tíðina (Riggio, 2013). Heath (1999) bendir á 

að sú áhersla sem skipulagsheildir leggja á að veita starfsmönnum sínum ytri umbun sé 

á kostnað innri hvatningar (Riggio, 2013) en innri hvatning er mikilvæg fyrir 

einstaklinginn og áhrif hennar er varanlegri (Ryan og Deci, 2000).  
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Samkvæmt kenningum um innri hvatningu er ekki nægilegt að starfsmenn fái ytri 

umbun heldur verður að hanna störf þannig að þau ýti undir sköpunargáfu, hæfni og 

færni starfsmanna til að leysa verkefni (Gagné og Deci, 2005). Önnur nálgun sem stuðlar 

að innri hvatningu í starfi er að veita starfsmanninum sjálfræði varðandi hvernig hann 

skipuleggur og framkvæmir starf sitt (Kristín Hrund Whitehead, 2011). 

3.2  Kenningar um hvatningu 

Margar kenningar um starfshvatningu hafa verið settar fram í gegnum tíðina með það 

að markmiði að reyna að draga fram hvernig hvatning verður til (e. motivational 

processes) og segja til um hvenær starfsmaður finnur til hvatningar og hvenær ekki 

(Riggio, 2013). Engin þeirra er þannig að hægt sé að yfirfæra hana og nota við allar 

aðstæður. Í aðalatriðum má segja að þær styðji hver við aðra og gefi hver um sig 

ákveðna innsýn í mannlega hegðun (Armstrong, 2012). Samkvæmt Mullins (2010) eiga 

hvatakenningar það sameiginlegt að setja fram ramma um hvernig hvetja má 

starfsmenn á sem áhrifaríkastan hátt (Mullins, 2010). Tilgangur þeirra er fyrst og fremst 

að segja fyrir um hegðun einstaklingsins. Starfshvatakenningum er skipt niður í fjóra 

flokka eftir mismunandi nálgun þeirra. Þessir flokkar eru atferliskenningar (e. behavior-

based theories), vitsmunalegar kenningar (e. cognitive theories), 

starfshönnunarkenningar (e.job design theories), þarfakenningar (e. need theories) 

(Riggio, 2013). 

Þegar nútíma hvatakenningar eru skoðaðar, má finna ákveðna sameiginlega þætti. Í 

fyrsta lagi er þáttur eins og ásetningur (e. intention) lykilþáttur í hvatningu sem leiðir af 

sér ákveðna hegðun. Algengast er að hann tengist markmiðum sem einstaklingurinn 

setur sér og væntingum um jákvæða eða neikvæða útkomu fyrir hann. Í öðru lagi er það 

mikilvægi endurgjafar til að fá fram ákveðna hegðun. Í þriðja lagi þarf kenningin að fela í 

sér einhversskonar sýn á einstaklinginn sem vísindamann, það er einhver sem safnar 

upplýsingum og greinir þær. Í fjórða lagi þarf kenningin að innihalda einhverskonar 

sjálfsmat. Einstaklingurinn skoðar hvar hann er staddur miðað við það hvar hann vill 

vera. Að lokum eru það ákveðnir þættir eins og persónuleiki, gildi og trú einstaklingsins 

á eigin getu. Rannsóknir á hvatningu hafa leitt í ljós að maðurinn er ekki bara vél heldur 

nýtir hann sér upplýsingar og metur að auki gagnsemi þeirra. Þannig hefur sýn á 

einstaklinginn breyst frá því að vera sá sem metur yfir í það að vera vísindamaður (Landy 
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og Conte, 2010).   

Sú kenning sem þessi rannsókn styðst við er sjálfræðiskenningin sem er í flokki 

þarfakenninga. Samkvæmt þeim leitast einstaklingurinn við að uppfylla ákveðnar þarfir 

sem eru skilgreindar sem líkamlegur og sálfræðilegur skortur sem er kveikjan að 

hvatningunni hjá einstaklingnum (Riggio, 2013). Þarfakenningar byggja á þeirri sýn að 

óuppfylltar þarfir skapi spennu og ójafnvægi (Landy og Conte, 2010).  Samkvæmt 

þarfakenningum er allt atferli sprottið af hvöt til að fullnægja ófullnægðum þörfum. Þær 

geta verið líkamlegar, eins og að borða þegar maður er svangur og félagslegar, sem og 

þörfin fyrir að tengjast öðrum manneskjum (Riggio, 2013). Þarfakenningar útskýra hvers 

vegna einstaklingar verða að bregðast við en þær útskýra ekki hvers vegna tilteknar 

aðgerðir voru valdar í ákveðnum tilfellum til að fá fram ákveðnar niðurstöður (Latham 

og Pinder, 2005).  

3.3 Sjálfræðiskenning 

Sjálfræðiskenningin (e. self-determination theory) fellur undir flokk þarfakenninga um 

hvatningu. Hún er gjarnan notuð í mismunandi samhengi til að kortleggja og skýra hvað 

liggur að baki því að einstaklingar taka þátt í ákveðnum athöfnum, til dæmis 

vinnutengdu námi. Áhersla er lögð á að greina eðli hvatningarinnar í hverju tilviki fyrir 

sig, hvað það er sem drífur einstaklinginn áfram til athafna (Ryan og Deci, 2000; Niemiec 

og Ryan 2009; Van den Broeck o.fl. 2010).  

Samkvæmt sjálfræðiskenningunni er gengið út frá því að einstaklingar séu forvitnir, 

áhugasamir og að þeir búi yfir frumkvæði til athafna og innri hvatningu þegar kemur að 

því að læra og rannsaka (Deci o.fl., 1989; Ryan og Deci, 2000; Gagné og Deci, 2005).  

Sjálfræðiskenningin byggir á því að uppfylla þurfi þrjár grunnþarfir einstaklinga sem 

stuðli að þroska þeirra, vellíðan og innri hvatningu. Þessar þarfir snúa að sjálfræði (e. 

autonomy) þar sem einstaklingurinn upplifir að hann geti sýnt frumkvæði og  ákvarðanir 

m varðandi hegðun eða þátttöku í athöfnum, hæfni (e. competence), sem vísar til 

mikilvægis þess að einstaklingurinn takist á við áskoranir og upplifi að hann búi yfir 

hæfni varðandi viðfangsefni sín og tengslum (e. relatedness), sem vísar til þess að 

einstaklingurinn upplifi öryggi og nánd í  félagslegu umhverfi sínu og að hann sé hluti af 

einhverju samfélagi eða hópi (Ryan og Deci, 2000;  Deci og Ryan, 2008). 
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Ryan og Deci (2000) halda því fram að það að uppfylla þessar þarfir sé í rauninni það 

sem hvatningin nærist á og félagslegt umhverfi geti stuðlað að eða komið í veg fyrir 

hvatningu með því að styðja við eða hindra að þarfir einstaklingsins varðandi sjálfræði, 

hæfni og tengsl verði uppfylltar (Lam, Cheng og Choy, 2010).  

Samkvæmt sjálfræðiskenningu Deci og Ryan (2000) eru það tvær megintegundir af 

hvatningu sem stýra hegðun einstaklinga. Annars vegar er það ytri hvatning sem verður 

til þess að einstaklingurinn uppsker umbun og/eða hrós eða forðast að verða sér til 

skammar, upplifa sektarkennd eða lenda í vandræðum. Einstaklingurinn sýnir ákveðna 

hegðun vegna utanaðkomandi áhrifa sem leiða til umbunar en ekki vegna þess að hann 

horfi á hegðunina sjálfa sem eftirsóknaverða. Hins vegar er um að ræða innri hvatningu 

þar sem einstaklingurinn framkvæmir eitthvað af áhuga eða eðlislægri löngun sem skilar 

sér í innri ánægju. Hann sýnir ákveðna hegðun vegna þess að það veitir honum vellíðan 

(Gagné og Deci, 2005; Moran, Diefendroff, Kim og Liu, 2012). Ákveðnar andstæður 

felast í eðli ytri hvatningar annarsvegar og innri hvatningar hinsvegar en Ryan og Deci 

(2000) horfa ekki á þetta sem tvo aðskilda hluti heldur sem eina samfellda heild sem 

endurspeglar mismunandi mikið sjálfræði. Samfellan felur í sér að gera eitthvað til að 

uppfylla ytri skyldur (e. external obligation) yfir í það að framkvæma eitthvað af 

sjálfræði sem felur í sér innri löngun (e. internal desire) (Ryan og Deci, 2000; Lam o.fl., 

2010).  

Það sem skilur á milli sjálfræðiskenningarinnar og annarra þarfakenninga er að ytri 

hvatningu er skipt í fjóra tegundir eftir eðli hvatningarinnar, sem raðast eftir því hversu 

stýrandi hvatningin er. Mest stýrandi hvatningin er ytri hvatning (e. external motivation) 

það er hvatning með skýra ytri stjórn. Það á til dæmis við um ýmiskonar umbun eins og 

há laun. Ómeðvituð ytri hvatning (e. introjected motivation) er heldur mildari 

birtingamynd á ytri hvatningu sem felur í sér að einstaklingurinn gerir eitthvað til að 

forðast óþægindi eða að upplifa kvíða. Í þessu felst ákveðin þvingun þar sem 

einstaklingurinn upplifir að hann verði að gera eitthvað. Þessar tvær tegundir af ytri 

hvatningu eru skilgreindar sem stýrandi hvatning þar sem hvatningin kemur eingöngu 

frá utanaðkomandi þáttum. Þriðja tegund ytri hvatningar er hvatning sem byggir á að 

samsama sig (e. identified motivation) einhverju eða einhverjum. Þetta felur í sér að 

einstaklingurinn sér hag í því að taka þátt í einhverju athæfi. Hann skilur og samþykkir 
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ástæðuna fyrir því af hverju hann ætti að taka þátt/sýna ákveðna hegðun. Fjórða tegund 

ytri hvatningar og sú sem telst minnst stýrandi er hvatning sem felur í sér að 

einstaklingurinn aðlagar sig að einhverju (e. integrated motivation). Þetta er sú hvatning 

sem kemst hvað næst innri hvatningu af þessum fjórum tegundum ytri hvatningar 

samkvæmt sjálfræðiskenningunni. Einstaklingurinn sýnir atferli vegna þess að hann 

hefur tileinkað sér ástæðu fyrir því að taka þátt í ákveðinni hegðun og því má segja að 

hvatning sé orðin til innra með honum (Moran o.fl., 2012). 

Þungamiðja sjálfræðiskenningarinnar er sá greinamunur sem gerður er milli 

sjálfstæðrar hvatningar og stýrandi hvatningar (Gagne og Deci, 2005; Deci og Ryan, 

2008). Sjálfstæð hvatning nær yfir bæði innri hvatningu og tvær minnst stýrðu tegundir 

ytri hvatningar þar sem einstaklingur hefur samsamað sig gildum og hugmyndum og 

gert að sínum. Þegar einstaklingar eru drifnir áfram af sjálfstæðri hvatningu upplifa þeir 

að þeir hafi val eða að þeir samþykkja ástæðuna fyrir því að taka þátt í hegðuninni. 

Stýrandi hvatning hinsvegar samanstendur annarsvegar af ytri hvatningu þar sem 

hegðun stjórnast af ytri þáttum eins og umbun eða refsingu og hinsvegar ómeðvitaðri 

ytri hvatningu þar sem þættir, eins og að sækjast eftir viðurkenningu, forðast að vera sér 

til skammar eða að koma í veg fyrir að sjálfstraust og sjálfsálit bíða hnekki, stýra hegðun. 

Þegar fólki er stjórnað upplifir það þrýsting um að það eigi að hugsa, því eigi að líða og 

hegða sér á tiltekinn hátt (Deci og Ryan, 2008). 

Niðurstöður fjölda rannsókna hafa staðfest að sjálfstæð hvatning annarsvegar og 

stýrandi hvatning hinsvegar leiði til mjög ólíkrar niðurstöðu (Deci og Ryan, 2008). 

Sjálfstæð hvatning ýtir undir almenna vellíðan og góða frammistöðu þegar kemur að 

virkni einstaklingsins. Hún stuðlar að langvinnum áhrifum og styður og viðheldur 

breytingum á meðan stýrandi hvatning dregur úr eða kemur í veg fyrir að viðunandi 

niðurstaða fáist (Gagne og Deci, 2005; Deci og Ryan, 2008). Þetta á við í verkefnum þar 

sem þörf er á að vera skapandi, búa yfir vitsmunalegum sveigjanleika (e. cognitive 

flexibility) eða vinna úr upplýsingum en stýrandi hvatning virðist hafa öfug áhrif í sömu 

aðstæðum (Gagne og Deci, 2005). 

Samanburður milli fólks sem annarsvegar er hvatt áfram af sjálfstæðri hvatningu og 

hinsvegar af stýrandi hvatningu leiðir í ljós að fólk sem býr yfir sjálfstæðri hvatningu er 

áhugasamara, opnara fyrir breytingum og öruggara í því sem það er að gera, sem getur 



 

30 

leitt til betri frammistöðu, meiri þrautseigju og frumleika (Ryan og Deci, 2000).  

Í sjálfræðiskenningunni er gengið út frá því að einstaklingarnir geti upplifað aukið 

sjálfræði eftir því sem þeir geta aðlagað sig að eða tileinkað sér betur því sem felst í ytri 

stjórnuninni. Ytri hvatning, ómeðvituð ytri hvatning og hvatning þar sem 

einstaklingurinn hefur samsamað sig að og/eða tileinkað sér og gert að sínu gildi og 

ástæður fyrir að sýna ákveðna hegðun, eru mismunandi birtingarmyndir ytri hvatningar 

og þær fela í sér mismikið sjálfræði. Ytri stjórnun felur í sér hegðun sem stjórnast beint 

af ytri öflum. Ómeðvituð ytri hvatning felur í sér að einstaklingurinn sér ávinning í því að 

sýna ákveðna hegðun og koma þannig í veg fyrir neikvæðar afleiðingar fyrir hann sjálfan. 

Vægari birtingamyndir ytri hvatningar þar sem einstaklingurinn hefur samsamað sig 

einhverju eða gert að sínu felur í sér að hann stjórnast af meira sjálfræði. Hann skilur og 

viðurkennir hvaða gildi það hefur fyrir hann sjálfan að taka þátt í ákveðinni hegðun. 

Þetta felur samt í sér minna sjálfræði heldur en innri hvatning þar sem einstaklingur 

framkvæmir eða sýnir ákveðna hegðun vegna eðlislægrar ánægju. Samkvæmt 

sjálfræðiskenningunni stuðlar félagslegt umhverfi sem styður við eðlislægar þarfir 

einstaklingsins fyrir hæfni (competende), sjálfræði og tengsl, að innri hvatningu. Slíkt 

umhverfi eykur líkurnar á að einstaklingurinn þrói með sér eða tileinki sér gildi sem 

felast í ytri hvatningu (Ryan og Deci, 2000; Deci og Ryan, 2008). Fram hefur komið í 

rannsóknum að þörfin fyrir tengsl, það að einstaklingur tengist einhverjum eða tilheyri 

einhverjum hópi sé mikilvægur hvati til að þetta gerist hjá einstaklingum (Ryan og Deci, 

2000; Lam o.fl., 2010). 

Ryan og Deci (2000) halda því fram að sumum einstaklingum finnist hegðun sem 

stjórnast af ytri hvatningu ekki áhugaverð og að ástæða þess að þeir taki þátt í henni sé 

fyrst og fremst vegna þess að hún sé metin af einhverjum sem viðkomandi finnast þeir 

vera nánir eða tengist að einhverju leyti.  

Þó þörfin fyrir tengsl skipti mestu máli þegar horft er til þess hvernig einstaklingar 

tileinka sér eða aðlaga sig að hegðun sem stjórnast af ytri hvatningu þá getur hún einnig 

ýtt undir áhrif innri hvatningar (Ryan og Deci, 2000; Lam o.fl., 2010). 

Eitt af því sem fram hefur komið í rannsóknum er að aukið sjálfræði hefur víðtæk 

áhrif á starfsmanninn. Einstaklingurinn sem býr yfir sjálfræði upplifir að hann sé að 

framkvæma eitthvað af því að hann vilji það sjálfur og að hann hafi eitthvað um það að 
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segja hvort hann framkvæmi eitthvað eða ekki. Þættir úr umhverfi einstaklingsins sem 

hafa jákvæð áhrif á sjálfræði hans eru þættir eins og samskipti, endurgjöf sem er ekki 

stýrandi (e. non-controlling), hæfilega erfiðar áskoranir og markmið sem veita 

einstaklingnum þá upplifun að hann hafi til að bera þá hæfni sem nauðsynleg er til að 

leysa viðfangsefni hans (Ryan og Deci, 2000). 

Í sjálfræðiskenningunni er einnig fjallað um hugtakið hvatningaleysi (e. amotivation) 

sem er andstæða hvatningar (Ryan og Deci, 2000; Deci og Ryan, 2008). Bæði sjálfstæð 

og stýrandi hvatning sem eflir og stýrir hegðun er andstæða hvatningaleysis. 

Hvatningaleysi felst í því þegar einstaklingur upplifir að hann hafi hvorki vilja né 

hvatningu til að framkvæma ákveðna hegðun, er áhugalaus og upplifir jafnvel ákveðið 

hjálparleysi. Einstaklingur getur upplifað hvatningarleysi þegar hann telur sig ekki hæfan 

til að framkvæma ákveðna hegðun eða hefur það viðhorf að þessi hegðun skipti ekki 

máli og eða hafi engan tilgang (Ryan og Deci, 2000; Deci og Ryan, 2008).   
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4 Skólasamfélagið 

Samfélagsbreytingar hafa verið hraðar síðustu áratugi. Ör þróun hefur átt sér stað á 

mörgum sviðum samfélagsins varðandi tækni, samskipti, þekkingu, menntun og uppeldi. 

Margbreytileiki og tæknivæðing samfélagsins stuðla að því að stöðugt eru að koma fram 

nýjar kröfur af hálfu atvinnulífsins varðandi færni í störfum og menntun vinnuaflsins. 

Þetta felur í sér að sífellt er verið að uppfæra þá þekkingu sem fyrir er (Fullan, 2007; 

OECD, 2005).  

Þessar breytingar hafa haft mikil áhrif í íslensku samfélagi og um leið skapa þær 

auknar kröfur til skólakerfisins, skólanna og þar með kennarastéttarinnar til að greina og 

átta sig á hvaða áhrif þessar breytingar hafa og hvernig undirbúa á nemendur til að 

takast á við nýjar og síbreytilegar aðstæður (Lög um grunnskóla, nr.91/2008; 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

4.1 Hlutverk grunnskóla 

Skólar eru menntastofnanir og hlutverk þeirra er skilgreint í lögum. Þar kemur fram að 

þeir skuli stuðla að almennri menntun sem er grundvöllur starfsmenntunar og annarrar 

sértækrar menntunar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í lögum um grunnskóla nr. 91 frá 

2008 kemur fram að:  

“Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun”  

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 2. grein). 

Einnig kemur fram í grunnskólalögunum að grunnskólinn skuli auka færni og víðsýni 

nemenda á ýmsu sviðum, t.d. íslenskri tungu, skilningi á íslensku samfélagi, sérkennum 

þess og sögu, auk skyldum einstaklingsins við umhverfið og umheiminn. Gefa skal 

nemendum tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn, efla frumkvæði og sjálfstæða 

hugsun. Stuðla þarf að hæfni hjá nemendum í samskiptum við aðra og veita þeim 

tækifæri til að auka við þekkingu sína og færni með það að markmiði að auka við 

almenna menntun og þroska. Grunnskólinn á alltaf að hafa það að leiðarljósi í störfum 



 

33 

sínum að vinna í samræmi við þarfir og stöðu nemenda  (Lög um grunnskóla nr. 91/ 

2008; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Eitt mikilvægasta hlutverk grunnskólans er þannig að undirbúa nemendur svo að 

þeim farnist sem best þegar þeir koma út í samfélagið, með því að reyna að tryggja að 

þeir öðlist þá þekkingu og hæfni sem nýtist þeim til árangurs (Liberman og Miller, 2004; 

Lög um grunnskóla nr.91/ 2008; Aðalnámskrá grunnskóla 2011). Þetta snýst um að 

skólar þurfi ekki einungis að kenna nemendum færni tengda ákveðnum greinum eins og 

færni í íslenskri tungu, heldur almenna færni (e. skills) eins og gagnrýna hugsun, færni í 

samskiptum og samvinnu (e. collaborative skills) (Lög um grunnskóla nr.91/ 2008; Lam 

o.fl., 2010). Nemendur þurfa að geta sýnt frumkvæði og sjálfstæða hugsun, dregið 

ályktanir, geta lesið í gögn upplýsingasamfélagins og aflað sér þekkingar auk þess að búa 

yfir aðlögunarhæfni og sveigjanleika (Liberman og Miller, 2004; Lög um grunnskóla 

nr.91/ 2008; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þetta gerir þær kröfur til skólans og 

starfandi kennara að fylgjast vel með þeim samfélagsbreytingum sem eiga sér stað og 

geta aðlagað starfsemi skólanna í takt við þær og komið þannig til móts við nýjar kröfur 

(Middlewood, 2002; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Breytt viðhorf, breytingar í 

tæknilegu umhverfi og menning samfélagsins kallar á að skólinn sé stöðugt að 

endurskoða hlutverk sitt og hvernig hann er í stakk búin að mæta þessum kröfum til að 

geta sinnt hlutverki sínu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Jón Torfi Jónasson, 2012). 

4.2 Hlutverk grunnskólakennarans  

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að miklar breytingar hafa orðið í íslensku 

samfélagi á síðustu árum og áratugum sem haft hafa bæði bein og óbein áhrif á störf 

kennara. Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu því sem viðkemur skólastarfi (Lög um 

grunnskóla nr. 91/ 2008; Aðalnámskrá grunnskóla 2011; OECD 2005; Darling-Hammond, 

2006). Í skýrslu OECD frá 2005 er lögð áhersla á mikilvægi kennarastarfsins og bent á að 

vegna þess að skólakerfið muni stöðugt vera að breytast sé nauðsynlegt að beina athygli 

að þeim sem starfa þar sem og þeim sem eru að mennta sig til að starfa í skólakerfinu 

(OECD 2005; Jón Torfi Jónasson, 2012).  

Það er flókið starf að vinna sem grunnskólakennari í dag og felur í sér miklar kröfur 

varðandi starfshæfni kennarans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Jón Torfi Jónasson, 

2012). Ólafur Proppé (1992) segir að þessar kröfur snúi bæði að kennurunum sem 
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einstaklingum og sem faghópi. Þeir þurfa því að búa yfir færni og þekkingu sem gerir 

þeim kleift að bregðast við öllum þeim fjölbreyttu viðfangsefnum sem fram koma á sviði 

uppeldis og menntunarmála (Jón Torfi Jónasson, 2012; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Starf kennarans spannar vítt svið og felur í raun í sér mörg og fjölbreytt hlutverk svo sem 

kennslu, uppeldi, ráðgjöf, stjórnun auk þátttöku í þróunarstarfi svo eitthvað sé nefnt. Í 

Aðalnámskrá segir:  

„Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að 

veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa 

hugsun.” (Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 13). 

Sú krafa er gerð til kennara að þeir búi yfir þekkingu sem felur í sér fjölbreytni í 

vinnubrögðum og kennsluaðferðum, sem geri þeim kleift að ná markmiðum sem sett 

eru fram í Aðalnámskrá og/eða skólanámskrá viðkomandi skóla. Þeir bera þannig ábyrgð 

á því að velja þá leið sem þeir telja henta best í hverju tilviki fyrir sig með tilliti til aldurs, 

þroska og getustigs nemandans og sem leiðir til sem bests árangurs fyrir nemendur. 

Þetta undirstrikar þær fjölbreyttu kröfur sem gerðar eru til grunnskólakennara í því 

skólaumhverfi sem er í dag þar sem mennta þarf breiðari nemendahóp en áður og þar 

sem sífellt er meiri áhersla á einstaklingsmiðaða kennslu (Amalía Björnsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014; Aðalnámskrá grunnskóla 2011). 

Það skiptir því öllu máli varðandi árangur og gæði menntunar að við höfum 

velmenntaða og áhugasama kennarastétt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Jón Torfi 

Jónasson (2012), segir að kennarar þurfi að búa yfir góðum skilningi á viðfangsefnum 

sínum og vera færir um að sýna frumkvæði í að bregðast við síbreytilegum aðstæðum og 

undirbúa nemendur fyrir framtíð sem þeir vita ekki hvernig verður. Nauðsynlegt er að 

þeir skilji hversu mikilvægt það er fyrir þá að þróa sig í starfi til að geta komið til móts 

við kröfur sem gerðar eru til þeirra (Jón Torfi Jónasson, 2012; Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Öll umfjöllun um kennaramenntun er því nauðsynleg vegna þess hve mikilvæg 

menntun þeirra er fyrir þróun samfélagsins (Jón Torfi Jónasson, 2012). 

4.2.1 Kjarasamningur grunnskólakennara  

Í kjarasamningi grunnskólakennara eru ákvæði sem fjalla um hvernig starfsþróun og 

símenntun eru hluti af starfi kennarans. Sá tími sem kennurum ber að skila í starfsþróun 

og símenntun  fer eftir samningsbundnum klukkustundafjölda á ári. Starfsþróun kennara 
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má í raun skipta í tvo meginþætti. Annarsvegar eru það þættir sem eru nauðsynlegir 

fyrir skólann og koma fram í starfsþróunaráætlun hans og hinsvegar þættir sem 

kennarinn telur nauðsynlega til að viðhalda færni sinni í starfi auk þess að bæta við nýrri 

þekkingu. Þetta felur í sér að það er jafnt á ábyrgð kennarans og skólastjórans að efla og 

bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er til að auka við og viðhalda 

færni kennarans í starfi. Skólum ber að setja upp starfsþróunaráætlun árlega, til að 

tryggja eðlilega starfsþróun og símenntun starfsmanna. Í starfsþróunaráætluninni koma 

fram helstu áherslur skólans á hverjum tíma, auk þróunarvinnu sem gæti þurft að fara í 

sem byggir m.a. á sjálfsmati skólans. Einnig metur skólastjórinn almenna þörf á 

námskeiðum og fræðslufundum út frá stefnu skólans. Sú fræðsla sem fram fer 

samkvæmt starfsþróunaráætlun skólans er kennurum að kostnaðarlausu og þeim ber 

skylda til að sækja hana.  

Kennaranum ber einnig að setja upp sína eigin starfsþróunaráætlun þar sem honum 

ber að viðhalda þekkingu sinni og færni. Þessi áætlun getur falið í sér að sækja sí- og 

endurmenntunarnámskeið, taka þátt í þróunarverkefnum, ráðstefnum og viðurkenndu 

framhaldsnámi. Starfsþróunaráætlun kennarans á að vera í samræmi við 

starfsþróunaráætlun skólans. Grunnskólakennarar geta sótt um í ákveðnum sjóðum til 

að fjármagna starfsþróun sína. Hægt er að sækja um starfsmenntunarstyrk, styrk vegna 

ECTS háskólaeininga  auk styrks vegna ferðakostnaðar (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Eitt af þeim verkfærum sem skólar nota til að skipuleggja starfsþróun kennara er 

starfsþróunarsamtalið. Það er mikilvægur þáttur þegar kemur að þróun og hvatningu 

mannauðsins í því sem tengist starfi hans (Torrington o.fl., 2011) og mikilvægt tæki fyrir 

stjórnendur til að fylgjast með þroska starfsfólksins og greina þarfir þess til 

starfsþróunar (Ingrid Kuhlman, 2001). Starfsþróunarsamtalið gefur þannig vísbendingar 

um þörf starfsmannsins fyrir símenntun og þjálfun (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003).  

4.3 Fagmennska grunnskólakennara  

Í Aðalnámskránni er fjallað um fagmennsku kennarans. Þar kemur fram að: 

“Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og 

siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og 

velferð.” (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). 
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Í niðurstöðum rannsókna kemur fram að aukin fagmennska kennara stuðlar að 

jákvæðum áhrifum á árangur nemenda (Sergiovanni, 2006). Menntun, þekking og færni 

hans eru þættir sem skipta þar hvað mestu máli (Darling-Hammond, 2006). Hæfni 

kennarans og gæði kennslunnar er lykilþáttur í að bæta árangur nemenda og er sá 

þáttur sem hefur hvað mest um það að segja hversu gott menntakerfið er (OECD, 2005).  

Þetta setur mikla ábyrð á þá aðila sem koma að og stjórna skólakerfinu varðandi það 

hvernig staðið er að kennaramenntun, kennarastarfinu og skólastarfi í heild (Nína Ýr 

Nielsen, 2012).  

Menntun kennara á Íslandi hefur mikið verið til skoðunar og í stöðugri mótun síðustu 

árin þar sem umræða hefur snúist um innihald hennar og fyrirkomulag. Í niðurstöðum 

rannsókna þar sem fjallað hefur verið um kennaramenntun er bent á fjölmörg atriði sem 

kennarar þurfa að kunna og geta framkvæmt. Til að grunnskólakennarar standi undir 

öllum þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra í dag þurfa þeir að búa yfir fjölþættri 

þekkingu og vera fagmenn á margvíslegum sviðum (Jón Torfi Jónsson, 2012). Það er því 

frekar augljóst að nær ómögulegt er að koma fyrir innan ramma kennaranámsins þeirri 

þekkingu, leikni og viðhorfum sem nauðsynleg eru til að skila góðum árangi í kennslu. 

Þetta undirstrikar mikilvægi þess að þeir sem eru í kennaranámi séu undir það búnir að 

líta á kennaranámið sem ævilangt nám (Hammerness, Darling-Hammond og Brandsford, 

2005; Hafdís Ingvarsdóttir, 2002; Jón Torfi Jónsson, 2012).  

Fram hefur komið í rannsóknum meðal starfandi kennara að til að bæta 

kennaranámið þyrfti að vera meiri verklegur undirbúningur og jafnvel setja inn 

kandidatsár (Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands, 2012). Jón 

Torfi Jónasson (2012) heldur því fram að það þurfi að breyta áherslum í umræðu 

varðandi kennaramenntun yfirleitt, þar sem horft er til þess að menntun kennara fari 

fram áður en þeir hefja störf inn í skólunum. Það sé mikilvægt að horft sé til þess að 

kennaramenntun feli í sér grunnmenntun, símenntun og starfsþróun, þar sem allir þessir 

þættir gegni jafn mikilvægu hlutverki. Þannig er grunnurinn að sérfræðiþekkingu 

kennarans lagður í grunnnámi hans en sem fagmaður er það aðeins fyrsta skrefið á ferli 

hans varðandi starfsþróun sem stendur alla starfsævina (Jón Torfi Jónasson, 2012; 

Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2016).  
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Þetta kemur heim og saman við það sem Trausti Þorsteinsson (2001) bendir á að 

komi fram í niðurstöðum rannsókna, að símenntun og starfsþróun kennara séu í raun 

áhrifameiri þættir varðandi fagmennsku kennara en grunnmenntun þeirra (Nína Ýr 

Nielsen, 2012). Starfsþróun kennara þarf þannig að vera gegnumgangandi alla starfsævi 

þeirra. Því er mikilvægt að ríkjandi kerfi, bæði á landsvísu og staðbundið, innihaldi 

hvatningu og stuðning, meðal annars til starfsþróunar eftir þörfum hvers og eins. 

Nauðsynlegt er að kennarar geri sér grein fyrir því hversu mikilvægt það er að fyrir þá að 

verða sér stöðugt út um nýja þekkingu og búa þannig yfir þeirri hæfni sem nauðsynleg 

er til að innleiða nýjungar og nýta sér staðreyndir úr rannsóknum til að styðja við starf 

sitt (Piesanen og Valijarvi, 2010).  

Breytingar eru og verða að vera mikilvægur hluti í skólastarfi. Nemendur sem eru í 

skóla í 20-25 ár upplifa miklar breytingar í umhverfi sínu auk þess sem þættir í 

skólastarfinu breytast hratt, bæði hvað varðar hlutverk þess og innihald þegar verið er 

að undirbúa nemendur undir flókna framtíð sem enginn veit hvernig lítur út (Jón Torfi 

Jónasson, 2012). 

Nýtt námsefni er sífellt að koma fram í takt við breytingar í samfélaginu. Nýjar 

námskrár eru gefnar út af fræðsluyfirvöldum með ákveðnu millibili. Tæknivæðing, til 

dæmis notkun starfrænnar tækni í skólastarfinu, breytist ört. Sífellt koma fram nýjar 

leiðir til upplýsingaöflunar. Einnig má benda á stefnubreytingar í skólamálum samanber 

„Skóli án aðgreiningar“. Þetta kallar allt á þekkingu og kunnáttu sem kennarar þurfa að 

afla sér til að geta uppfyllt síbreytilegar kröfur í starfi (Jón Torfi Jónasson, 2012; Mennta 

og menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Fullan (2007) fjallar um fagmennsku kennarans og setur fram þá faglegu sýn að 

kennarinn hafi ákveðnar skyldur við samkennara sína, nemendur og foreldra þeirra. 

Þannig þarf fagmennska kennara að vera samvinnumiðuð, í stað þess að byggja á 

einstaklingsbundinni innri nálgun. Kennarinn þarf að afsala sér ákveðnum faglegum 

yfirráðum í starfi sínu til þess að verða hluti af samvirkri heild (Fullan, 2007).  

Hlutverk kennarans er mikilvægt samfélagshlutverk. Það skiptir því miklu máli að 

huga að öllum þeim þáttum sem stuðlað geta að aukinni fagmennsku kennara og 

faglegu innra starfi skólanna. Þættir eins og líðan, starfsánægja, starfshættir og 

starfsumhverfi skipta máli fyrir kennarana sjálfa auk þess sem þetta hefur bein áhrif á 
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nám og námsumhverfi nemenda (Mennta- og menningarráðuneytið, Samband Íslenskra 

sveitarfélaga, Kennarasamband Íslands, Háskólinn á Akureyri, Listaháskóli Íslands og 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 2012).  

4.4 Starfsþróun grunnskólakennara 

Hugtökin starfsþróun og símenntun hafa mikið verið í umræðu í tengslum við  

menntamál síðustu árin og sífellt fengið meira vægi í tengslum við stefnumörkun í þeim 

málaflokki. Mikil umræða hefur verið um þátt kennara þegar kemur að menntun, 

menntaumbótum, fagmennsku og starfsþróun (OECD, 2005; Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2016).  

Í skýrslu fagráðs um starfsþróun og símenntun kennara (2016) er sett fram 

skilgreining á starfsþróun kennara: 

Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og 
jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með 
nemendum og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún 
hefur skýran tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og þekkingu 
starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í faglegu 
lærdómssamfélagi, er augljós og samofinn hluti daglegs starfs fagfólks skóla 
og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. Hún felur m.a. í sér formlegt 
nám, innleiðingu í starf á fyrsta starfsári, námskeið, rannsóknir á eigin starfi, 
þátttöku í þróunarverkefnum, ráðgjöf, ráðstefnur, fræðilestur, 
skólaheimsóknir. Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni starfsánægju, 
hefur áhrif á árangur í starfi og minnkar líkur á kulnun eða brotthvarfi 
kennara úr starfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, bls. 3, 2016).  

Framtíðarsýn fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara byggir á þáttum sem 

snúa að því að menntun sé forgangsverkefni, litið sé á kennaramenntun sem ævilanga 

starfsmenntun, að sett verði upp aðgengilegt og skilvirkt stoðkerfi fyrir starfsþróun og 

fjármagn sé tryggt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). Eins og fram kemur í 

skilgreiningu fagráðsins er gert ráð fyrir að starfsþróun og símenntun kennara sé ferli 

sem einstaklingurinn sé þátttakandi í alla starfsævina. Í framtíðarsýn nefndar á vegum 

UNESCO varðandi menntun á 21. öldinni kemur fram að ekki sé hægt að mennta 

einstakling á fyrri hluta ævinnar og senda út í lífið með þekkingu sem á að duga honum 

út í gegnum alla starfsævi hans. Það sem skiptir mestu fyrir einstaklinginn svo að hann 

geti lagað sig að heimi sem tekur sífellt breytingum er að hann öðlist tækifæri til að 

styrkja þekkingu sína, viðhorf og færni með símenntun (Menntamálaráðuneytið, 1998).   
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Starfsþróun tengist viðleitni kennara sem fagmanns. Hann þarf að þróa eigin 

starfshætti til að geta betur þjónað hagsmunum nemenda sinna. Tilgangur 

starfsþróunar og símenntunar hjá kennurum snýr að því að bæta faglega menntun 

þeirra, færni í starfi, fá fram viðhorfsbreytingar sem stuðla að betra námi og 

námsárangri nemenda. Þetta ýtir undir vellíðan kennara og þroska í starfi (Guskey, 

2000).  

Menntun kennara leggur grunninn að fagmennsku þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010; Jón Torfi Jónasson, 2012) en nýútskrifaðir kennarar 

eru ekki fullmótaðir sem fagmenn þegar þeir hefja störf eftir að námi lýkur. Þeir þurfa að 

viðhalda þekkingu sinni, halda áfram að byggja ofan á hana og styrkja þann faglega 

grunn sem þeir öðluðust í kennaranáminu. Fagmennska þeirra og fagvitund byggist upp í 

gegnum markvissa starfsþróun og starfstengda símenntun sem felst meðal annars í því 

að læra af eigin reynslu og annarra í starfi (Ólafur Proppe, 2003; Mennta- og 

menningarmálaráðurneytið, 2010; Jón Torfi Jónasson, 2012). Starfsþróun og símenntun 

kennara getur farið fram með ýmsum hætti og þá er ekki verið að horfa einungis til 

formlegrar menntunar eins og framhaldsnáms, endurmenntunarnámskeiða og 

starfsrannsókna heldur á stór hluti starfsþróunarinnar sér stað sem óformlegt  nám svo 

sem með þátttöku kennara á fundum, málþingum og ráðstefnum og einnig sem 

formlaust nám sem getur farið fram í samræðum milli samstarfsmanna, lestri fræðibóka 

og á netinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). 

Það er mikilvægt að allir þeir sem standa að skólastarfi styðji við starfsþróun kennara 

(Piesanen og Valijarvi, 2010). Það er liggur mikil áskorun í því að tryggja það að allir 

grunnskólakennarar taki þátt í starfsþróun en ekki bara þeir sem hafa mestan áhuga 

og/eða hafa mestu hvatninguna (OECD, 2005; Van Eekelen o.fl., 2006). Endurnýjun 

þekkingar er grundvöllur þess að skólar geti þróast og þar er starfsþróun kennara í 

lykilhlutverki. Rannsóknir á skólum sem leggja áherslu á starfsþróun sýna fram á góðan 

árangur þeirra varðandi skólaþróun sem kemur fram í auknum gæðum menntunar 

(Sergiovanni, 2006; Bredeson, 2003). 

Mikilvægt er að starfsþróun kennara sé tengd sýn skólans þannig að hún nýtist 

kennurum betur í starfi, virki hvetjandi og stuðli að því að kennarar styrki fagþekkingu 

sína. Þetta getur orkað tvímælis því að með því að setja fram kröfu um að kennarar taki 
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þátt í ákveðinni starfsþróun gengur þessi krafa gegn sjálfræði kennarans og eigin 

ákvörðun um þátttöku í starfsþróun sem er mikilvægur þáttur til að hún skili árangri 

(Desimone, Smith, Ueno, 2006). Niðurstöður rannsóknar Nínu Ýrar Nielsen (2012), þar 

sem hún rýnir í fagmennsku tungumálakennara í þremur löndum, benda til þess að 

kennarar efli fagmennsku sína í takt við umhverfi sitt, aðstæður og skólamenningu, svo 

sem tækifæri til starfsþróunar og hvatningar. Það er því mikilvægt að kennarar sjái 

tilgang starfsþróunar og skilji mikilvægi þess fyrir þá sem fagmenn að taka þátt í henni 

(Van Eekelen o.fl., 2006; OECD, 2005). Þetta er líklegast til að gerast þegar kennarar sjá 

skýra tengingu milli þátttöku í starfsþróun og þess að sjá framfarir hjá sjálfum sér, hjá 

nemendum sínum eða almennt í skólasamfélaginu (OECD, 2005; Van Eekelen o.fl., 2006; 

Piesanen og Valijarvi, 2010).  

Starfsþróun sem skilar árangri er stöðugt ferli sem felur í sér tækifæri til að þjálfa sig, 

endurgjöf og að gert sé ráð fyrir rúmum tímaramma til starfsþróunar (OECD, 2005). Í 

niðurstöðum rannsókna kemur fram að starfsþróun kennara skili mestum og bestum 

árangri þegar hún tengist starfinu og fer fram inn í skólanum yfir skóladaginn. Einnig 

hefur verið sýnt fram á að starfsþróun sem ekki er tengd daglegum störfum kennarans 

gagnist þeim ekki og skili þar af leiðandi ekki góðum árangri, kennarar þurfa þannig að 

vera virkir þátttakendur í starfsþróun sinni (Lieberman, 2002). Því fela árangursríkar 

starfsþróunaráætlanir í sér að kennurum sé boðið upp á starfsþróun sem byggir á því 

sem líkist sem mest því sem kennarar munu þurfa að takast á við í raunveruleikanum, í 

kennslu nemenda sinna. Þetta ýtir undir að til verði lærdómssamfélag kennara innan 

skólans. Lykilatriðið í þessu er svo að finna leiðir fyrir kennara til að miðla reynslu sinni 

og sérfræðikunnáttu með samstarfsmönnum sínum. Kennarar læra þannig hver af 

öðrum, ígrunda og efla þekkingu sína og færni (Beredeson, 2003; OECD, 2005). Lykillinn 

að góðri starfsþróun felst í samstarfi þar sem kennarar eru þátttakendur í 

ákvarðanatöku varðandi starfsþróun en fá ekki bara valdboð frá stjórnendum (Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Með því að kennarar séu þátttakendur í 

ákvörðunum varðandi kennsluhætti og séu hvattir til að vinna saman að starfsþróun má 

stuðla að auknu sjálfræði kennara og starfsánægju meðal þeirra (Aðalheiður 

Steingrímsdóttir, 2016). 
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4.5 Lærdómssamfélag í skólum 

Gæði starfsþróunar á vinnustað kennara markast af gæðum skólans sem 

lærdómssamfélags (Jrasaite-Harbison og Rex, 2010). Sú menning sem ríkir á 

vinnustaðnum og félagslegt umhverfi hans hefur mikil áhrif á áhuga starfsmanna og 

hvatningu þeirra til starfsþróunar (Jrasaite-Harbison og Rex., 2010; Inga Jóna Jónsdóttir, 

2012; Nína Ýr Nielsen, 2012).  

Samkvæmt Senge (1990) er lærdómssamfélag samfélag sem hefur það markmið að 

aðlagast nýjum veruleika með því að vera sífellt að endurnýja og skapa nýja þekkingu og 

stuðla þannig að því að auka getu starfsmanna og stofnunarinnar í heild. 

Lærdómsamfélag í skólum hefur meðal annars verið skilgreint á þann hátt að allir í 

skólanum vinni saman sem ein heild með það að markmiði að breyta og bæta starfsemi 

hans og þannig meta og endurskoða það sem verið er að gera (Börkur Hansen og Smári 

S. Sigurðsson, 1998). 

Samkvæmt Fullan (2007) er einn af lykilþáttum skólaþróunar að litið sé á skólann sem 

eitt lærdómssamfélag þar sem kennarar og stjórnendur vinna saman að því 

sameiginlega markmiði að ná fram sem bestum árangri allra nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2005; Roberts og Pruitt, 2003; Vigdís Þyrí Ásmundsdóttir, 2012). Það 

að áherslan sé á nám nemenda er grundvallarþáttur í lærdómssamfélaginu. 

Lærdómssamfélagið einkennist af trausti, tengslum og samvinnu. Kennarar ígrunda starf 

sitt í sameiningu og leita lausna við að bæta starfshætti sína (Hargreaves og Fullan, 

1992). Þannig getur lærdómssamfélag í skólum stutt við og aðstoðað kennara við að 

finna lausn á þeim vandamálum sem þeir standa frammi fyrir í starfi sínu (Senge o.fl., 

2000).  

Helstu einkenni lærdómssamfélags í skólum eru þættir eins og ígrundun og umræða, 

áhersla á nám nemenda, samskipti kennara, samstarf og sameiginleg gildi og sýn 

(Roberts og Pruitt, 2003). 

Lærdómssamfélag er það sem menning skólans snýst um, nám nemenda hans og 

starfsþróun starfsfólks. Rannsóknir hafa sýnt fram á að öflugt lærdómssamfélag felur í 

sér samvinnu, fagmennsku, teymisvinnu, ígrundun á námi og starfi, sameiginlega ábyrgð 

á námi nemenda og starfsþróun (Bredeson, 2003; Vigdís Þyrí Ásmundsdóttir, 2012). 

Þetta er samfélag þar sem allir læra, bæði starfsfólk og nemendur. Skólinn er þannig 
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lifandi samfélag einstaklinga sem læra og vinna saman að því sameiginlega markmiði að 

bæta starfsemi hans (Jón Baldvin Hannesson, Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 

2002). Eins og fram hefur komið er endurnýjun þekkingar frumskilyrði þess að skólastarf 

þróist (Sergiovanni, 2006). 

Samkvæmt Lieberman (2008) á lærdómssamfélagið rætur sínar í starfi kennarans. 

Það er oft sjálfsprottið og óformlegt bæði innan eins skóla eða jafnvel sem samskipti 

sem kennarar hafa sín á milli á netinu. Þannig getur lærdómssamfélag í skólum stutt við 

umbótastarf og stuðlað að betri árangri á öllum sviðum skólasamfélagsins (Lieberman, 

2008). Þetta er gert með því að skoða og meta þá vinnu sem fer fram innan skólans í 

þeim tilgangi að bæta skólastarfið. Lifandi lærdómssamfélag byggir á lærdómsmenningu 

þar sem kennarar skólans læra saman og hver af öðrum eftir formlegum og/eða 

óformlegum leiðum. Þannig stuðlar sameiginleg þekking og færni kennarahópsins að því 

að ná markmiðum skólans. Kennarar í lærdómssamfélagi gegna lykilhlutverki í 

skólaþróun. Hlutverk stjórnenda í lærdómssamfélagi er mikilvægt til að koma á 

samskiptum og samstarfi og virkja kennara sem leiðtoga í skólaþróun sem hefur það að 

markmiði að efla nám nemenda. Markviss starfsþróun innan skólans er mikilvægur 

þáttur í að skapa slíkt lærdómssamfélag (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2005; Roberts og 

Pruitt, 2003). 
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5 Aðferð 

Hér verður fjallað um þá aðferðafræði sem stuðst var við í þessari rannsókn. Farið 

verður yfir markmið rannsóknarinnar, rannsóknarsnið, þátttakendur, framkvæmd 

rannsóknarinnar, mælitæki og úrvinnslu niðurstaðna. 

5.1 Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni er notast við megindlega rannsóknaraðferð. Með því að nota þessa 

aðferðafræði er hægt að kynna niðurstöður þar sem markmiðið er að lýsa ákveðnum 

fyrirbærum með því að mæla þau. Til að gera betur grein fyrir eiginleikum hópsins sem 

til rannsóknar er, eru settar fram ýmsar upplýsingar varðandi breytur s.s. kyn, aldur, 

menntun, starfsaldur og fleira. Þannig má fá fram fjölbreyttan samanburð, hægt er að 

sýna fram á mynstur sem fram koma í gögnunum, sé það til staðar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013), auk þess að skoða hvernig breytur í rannsókninni tengjast 

(Churchill, 2002). Yfirleitt er ekki hægt að segja til um orsakasamhengi í þessum 

rannsóknum en hægt er að sýna stöðu varðandi þann veruleika sem starfsmenn upplifa 

í raunverulegum aðstæðum (Sigurlína Davíðsdóttur, 2013; Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). Með því að velja úrtak úr stórum hópi er hægt að draga ályktanir út 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar og yfirfæra á þýðið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Algengt er að notaðar séu spurningakannanir þegar gerðar eru megindlegar rannsóknir 

til að greina aðstæður (Anderson, 2001). Kostir spurningakannana eru að þær eru 

frekar einföld leið til að ná í miklar upplýsingar á frekar stuttum tíma án þess að þetta 

rannsóknarsnið hafi á einhvern hátt áhrif á eða um inngrip sé að ræða inn í daglegan 

veruleika starfsmanna (Anderson, 2001). Helsti ókosturinn við spurningakannanir er 

hinsvegar sá að svarhlutfall getur verið lágt (Ingi Rúnar Eðvarðsson, Guðmundur 

Kristján Óskarsson, 2009). 

5.2 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni eru grunnskólakennarar sem starfa í 9 grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Við val á skólum var notast við hentugleikaúrtak. Markmiðið var 
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að fá þátttakendur bæði frá eldri skólum sem starfað höfðu í langan tíma og frá nýjum 

eða nýrri skólum, með það í huga að auka líkurnar á að ná til breiðari aldurshóps 

kennara þar sem oft eru fleiri nýir kennarar í nýrri skólum. Ókosturinn við að notast við 

hentugleikaúrtak getur verið að því fylgir kerfisbundin úrtaksskekkja sem hefur þau 

áhrif að erfiðara getur verið að alhæfa um þýðið (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur 

Karlsson, 2013). Í töflu 5.2.1 koma fram upplýsingar um þýðið og þátttakendur í 

rannsókninni. 

Tafla 1: Upplýsingar varðandi þýðið og þátttakendur í rannsókn 

Fjöldi grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu 72 

Fjöldi grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu sem tóku þátt í könnuninni 9 

Fjöldi starfandi réttindakennara á höfuðborgarsvæðinu des 2015 2729 (100% þýðið) 

Fjöldi starfandi réttindakennara í þátttökuskólunum 361 (13.2% af þýðinu) 

Fjöldi svarenda í könnuninni 80 (22.1% af úrtakinu) 

 

Eins og fram kemur í töflu 5.2.1 var úrtakið 361 kennari í þessum 9 skólum. Alls 

bárust um 80 svör eða 22.1% af úrtakinu. Skipting á milli kynja var þannig að 67 eða 

83.8% þátttakenda voru konur en 11 karlar eða 13.8% þátttakenda.  

Á mynd 1 er sýnd hlutfallsdreifing þátttakenda út frá lífaldri þeirra. 

 

 

Mynd 1 Hlutfallsdreifing þátttakenda eftir lífaldri 
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Á mynd 2 er sýnd hlutfallsdreifing þátttakenda út frá starfsaldri þeirra. 

 

 

Mynd 2 Hlutfallsdreifing þátttakenda eftir starfsaldri 

5.3 Mælitæki  

Mælitækið sem notað er í þessari rannsókn er spurningalisti á rafrænu formi sem settur 

var upp í forritinu Google forms. Hann var settur saman af rannsakanda en hugmyndir 

að nokkrum fullyrðingum sem fram koma í spurningalistanum eiga sér fyrirmyndir í 

rannsókn sem gerð var á kennurum í Hong Kong frá 2010 (Lam, o.fl., 2010).  

Spurningalistinn var forprófaður á fjórum grunnskólakennurum af báðum kynjum og 

á mismunandi aldri. Tilgangurinn var að fá fram hvort skilningur þeirra á spurningunum 

væri sá sami og rannsakandi lagði upp með.  

Áður en þátttakendur svöruðu könnuninni var sett fram skilgreining á hugtakinu 

starfsþróun til þess að þátttakendur hefðu allir sama skilning á hugtakinu þegar 

spurningunum væri svarað. 

Mælitækið inniheldur 33 fullyrðingar og 6 bakgrunnsspurningar. Fullyrðingarnar eru 

settar upp á fimm stiga Likert kvarða þar sem þátttakendur eru beðnir um að merkja 

við einn svarmöguleika. Likert kvarði er mikið notaður í starfsmannarannsóknum og 

gerir auðvelt að bera saman meðaltöl á breytum rannsókna (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Svarmöguleikarnir eru 1=mjög ósammála, 2=ósammála, 3=hvorki né, 4=sammála og 

5=mjög sammála.  
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Mælitækinu er skipt upp í 6 hluta. Í fyrsta hlutanum eru settar upp fimm fullyrðingar 

(1, 2, 3, 4 og 8) sem fela í sér stýrandi hvatningu. Annar hlutinn inniheldur sex 

fullyrðingar (5, 6, 7, 31, 32 og 33) sem snúa að stuðningi úr starfsumhverfi skólanna. Í 

þriðja hlutanum eru tólf fullyrðingar sem fela í sér sjálfstæða hvatningu (9, 10, 11, 

12,13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 og 25). Samkvæmt sjálfræðiskenningunni skiptist ytri 

hvatning í fjóra flokka og tveir af þeim falla undir stýrandi hvatningu og tveir undir 

sjálfstæða hvatningu. Í þessari könnun verður þó ekki greint á milli þeirra sem falla 

undir sjálfstæða hvatningu. Fjórði hlutinn inniheldur fimm fullyrðingar (18, 19, 20, 21 

og 22) þar sem verið er að kanna áhrif sjálfræðis á hvatningu þeirra til að sinna  

starfsþróun. Í fimmta hluta könnunarinnar eru tvær fullyrðingar um viðhorf kennara til 

að sinna starfsþróun (27 og 28), auk fjögurra annarra fullyrðinga sem kalla á 

upplýsingar sem rannsakanda fannst mikilvægt að fá fram í tengslum við markmið 

rannsóknarinnar (26, 29, 30 og 34).  

Í fullyrðingu 26 er verið að skoða það sem í sjálfræðiskenningunni er kallað 

hvatningarleysi og er þegar um er að ræða einstaklinga sem hafa enga hvatningu til að 

taka þátt í athöfn eða sýna ákveðna hegðun.  

Í sjötta og síðasta hluta könnunarinnar er sett fram ein já/nei spurning (34) þar sem 

þátttakendur eru spurðir hvort þeir hafi sinnt starfsþróun síðust 12 mánuði. Einnig eru 

settar fram fimm bakgrunnsspurningar (35, 36, 37, 38 og 39) varðandi aldur, 

starfsaldur, starfsheiti, kyn og menntun þátttakenda. 

Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka 1. 

5.4 Framkvæmd  

Rannsakandi hafði samband símleiðis við nokkra grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og 

óskaði eftir þátttöku þeirra í könnuninni og fá leyfi til að leggja spurningakönnunina 

fyrir kennarahópinn. Flestallir skólastjórarnir gáfu samþykki sitt en þó voru tveir sem 

báðust undan þátttöku og báru fyrir sig mikið álag í skólunum og erfitt ástand vegna 

kjarabaráttu kennara. Í samráði við skólastjóra þátttökuskólanna var ákveðið að þeir 

fengju könnunina senda og þeir myndu síðan áframsenda hana á kennarahópinn í 

viðkomandi skóla. Skólastjórarnir tóku allir skýrt fram að þeir myndu ekki ýta á eftir 

kennurunum sínum að svara könnuninni þar sem á þessum tíma (nóvember 2016) 

stóðu yfir harðar aðgerðir í tengslum við kjarabaráttu kennara þar sem margir þeirra 
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voru búnir að afhenda uppsögn sína til skólanna. Eitt af umkvörtunarefnum þeirra var 

aukið álag í kennarastarfinu sem fólst meðal annars í því að sífellt væri verið að setja 

fleiri verkefni meðan það að kenna og halda utan um kennsluna væri eitt og sér nóg 

starf. Þetta var því eflaust ekki besti tíminn til að fá góða svörun við könnun þar sem 

farið var fram á að kennarar gæfu af tíma sínum. Í bréfi sem allir kennarar fengu senda 

með könnuninni var markmið hennar kynnt ásamt því að sagt var lítillega frá 

rannsakanda. Tekið var fram að könnunin væri nafnlaus og ekki væri hægt að rekja svör 

þátttakenda til einstakra einstaklinga né skóla sem þeir störfuðu við. Þátttakendur voru 

beðnir um að svara spurningalista og tekið fram að ekki tæki nema 10 mínútur að svara 

honum. Til að komast inn á spurningalistann þurftu þátttakendur að ýta á tengil.  Að 

lokum var þeim þakkað fyrirfram fyrir þátttökuna og tekið fram mikilvægi þess að sem 

flestir myndu taka þátt. Könnunin var send út í mismunandi skóla á tímabilinu 16.-24. 

nóvember 2016. Hægt var að svara könnunni til 20. desember 2016.  

Bréfið má sjá í heild sinni í viðauka 2. 

5.5 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS þar sem gögnin voru greind 

með lýsandi tölfræði. Gögnin voru síðan færð yfir og sett upp í töflum í Microsoft Excel 

töflureikni. 

Framkvæmd voru t-próf til að sjá hvort það kæmi fram marktækur munur á svörum 

þátttakenda milli kynja og einnig var gerð einhliða ANOVA dreifigreining til að sjá hvort 

það væri marktækur munur á svörum út frá aldri þátttakenda annars vegar og 

starfsaldri þeirra hinsvegar. Einungis einn þátttakandi tilheyrði yngsta aldurshópnum, 

30 ára og yngri, þannig að búin var til nýr aldurshópur með því að fella tvo yngstu 

aldurshópana saman, 30 ára og yngri og 31 til 40 ára. 

Þegar byrjað var að vinna með gögnin og skoða niðurstöður út frá 

rannsóknarspurningunni og undirspurningum sem settar höfðu verið fram voru búnar 

til fjórar samsettar breytur í SPSS til að auðveldara yrði að skoða meðaltöl og vinna 

niðurstöður út frá þeim. Gildi fyrir nýju breyturnar voru fundin út með því að finna 

meðaltal fyrir allar spurningar sem féllu undir hverja breytu fyrir sig. Þannig var fundin 

út ein tala sem gefur til kynna að hvað miklu leyti þátttakendur skynja mismunandi 

breytur að meðaltali. Breyturnar sem búnar voru til eru „Stýrandi hvatning‟ sem 
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stendur fyrir þætti sem falla undir tvo flokka ytri hvatningar samkvæmt 

sjálfræðiskenningunni. „Stuðningur úr starfsumhverfi‟ sem eru þættir sem fela í sér 

stuðning frá aðilum og skipulagi í starfsumhverfi. „Sjálfstæð hvatning‟ sem stendur fyrir 

þætti sem falla undir tvær vægari birtingamyndir ytri hvatningar samkvæmt 

sjálfræðiskenningunni og innri hvatningu. „Stuðningur við sjálfstæði‟ felur í sér þætti 

sem styðja við sjálfræði til að sinna starfsþróun sem stuðlar að innri 

hvatningu/sjálfstæðri hvatningu. 

Meðaltöl eru viðkvæm fyrir útlögum (e. outliers) og mikilvægt að skoða miðgildi og 

staðalfrávik þar sem helmingurinn er undir og fyrir ofan miðgildið. 

Í töflu 5.5.1 koma fram upplýsingar um uppbyggingu spurningalistans og hvað er 

verið að mæla með hvaða fullyrðingu fyrir sig.  

Tafla 2: Uppbygging spurningalistans. 

Breytur Fullyrðingar 

Stýrandi hvatning-ytri áhrif 1, 2, 3, 4 (ytri hvatning) og 8 (ómeðvituð ytri 

hvatning) 

Stuðningur úr starfsumhverfi 5, 6, 7, 31, 32 og 33 

Sjálfstæð hvatning – ytri 

stjórnun og innri stjórnun 

samkvæmt sjálfræðiskenningu 

9, 10, 11, 16 og 17 (vægari birtingarmyndir 

ytri hvatningar) 

12, 13, 14, 15, 23, 24 og 25 (innri hvatning) 

Stuðningur við sjálfræði 18, 19, 20, 21 og 22 

Einstök/sjálfstæð spurning 26 

Viðhorf til starfsþróunar 27 og 28 

Einstök/sjálfstæð spurning 29 

Einstök/sjálfstæð spurning 30 

Einstök/sjálfstæð spurning 34 
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla ritgerðarinnar verða niðurstöður rannsóknarinnar greindar og túlkaðar. 

6.1 Stýrandi hvatning  

Fullyrðingar 1, 2, 3, 4 og 8 snúa að því að skoða áhrif stýrandi hvatningar á að 

grunnskólakennara sinni starfsþróun. Á mynd 3 er sýnd hlutfallsdreifing fyrir samsettu 

breytuna „Stýrandi hvatning‟ sem felur í sér þætti sem falla undir tvo flokka ytri 

hvatningar með skýra ytri stjórnun, samkvæmt sjálfræðiskenningunni.  

 

Mynd 3 Hlutfallsdreifing fyrir samsettu breytuna „Stýrandi hvatning‟. 

Meðaltal fyrir samsettu breytuna „Stýrandi hvatning‟ er 2,63. Miðgildi er 2,60 og 

staðalfrávikið er 0,69. Svör flestra þátttakanda liggja á bilinu 2 til 3 sem felur í sér að 

flestir svöruðu að þeir væru ósammála fullyrðingunum eða svöruðu hvorki né. 

Niðurstöður gefa til kynna að grunnskólakennarar séu hvorki né eða ekki sammála 

þeirri fullyrðingu að stýrandi hvatning hafi áhrif á að þeir sinni starfsþróun.  
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Niðurstöður sýna að svör við spurningum dreifðust mjög svipað fyrir utan fullyrðingu 

8 sem skar sig úr að því leyti að meirihluti svarenda var sammála eða mjög sammála 

þeirri fullyrðingu að þeir sinntu starfsþróun vegna þess að þeir vildu sýna samstarfsfólki 

sínu að þeir hefðu áhuga, vilja og getu til að takast á við nýjungar. 

Á mynd 4 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég er 

skyldug/skyldaður til þess af skólanum‟. 

 

Mynd 4 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég er 
skyldug/skyldaður til þess af skólanum‟. 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar kemur í ljós að samtals voru 57,5% þátttakenda 

mjög ósammála eða ósammála þeirri fullyrðingu að þeir sinntu starfsþróun vegna þess 

að þeir væru skyldaðir til þess af skólanum. 27,5% þátttakenda völdu svarmöguleikann 

hvorki né. Mikill minnihluti eða 15% svöruðu sammála eða mjög sammála. Meðaltal er 

2,28 og staðalfrávik er 1,19. Niðurstöðurnar gefa til kynna að þar sem meirihluti 

þátttakenda eða 57,5% eru mjög ósammála eða ósammála fullyrðingunni og 27,5% 

svöruðu hvorki né bendir það til þess að grunnskólakennarar upplifi ekki stýrandi 

hvatningu frá skólanum/skólaumhverfinu til að þeir sinni starfsþróun. 

Á mynd 5 koma fram niðurstöður við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess 

að það er hluti af vinnuskyldu minni samkvæmt kjarasamningi‟. 
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Mynd 5 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að það er hluti af 
vinnuskyldu minni samkvæmt kjarasamningi‟. 

Í svörum við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að það er hluti af 

vinnuskyldu minni samkvæmt kjarasamningi‟ kemur fram að svör þátttakenda 

dreifðust nokkuð jafnt. 32,5% svöruðu mjög ósammála og ósammála, þar af 22,5% sem 

voru ósammála. 35% þátttakenda voru hins vegar sammála eða mjög sammála þessari 

fullyrðingu og 32,5% merktu við svarmöguleikann hvorki né. Meðaltalið var 3,1 og 

staðalfrávik er 1,23. Niðurstöður sýna að dreifing svara var frekar jöfn en ívið fleiri 

svarendur upplifa stýrandi hvatningu til að sinna starfsþróun vegna þess að það er hluti 

af vinnuskyldu þeirra.  

Á mynd 6 koma fram niðurstöður við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess 

að ég þarf að standa skil á starfsþróun minni gagnvart yfirmanni mínum‟. 
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Mynd 6 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég þarf að standa 
skil á starfsþróun minni gagnvart yfirmanni mínum‟.  

50% þátttakenda eru mjög ósammála eða ósammála fullyrðingunni „Ég sinni 

starfsþróun vegna þess að ég þarf að standa skil á starfsþróun minni gagnvart yfirmanni 

mínum‟. Þar af voru 27,5% sem voru mjög ósammála. 27,5% merktu við 

valmöguleikann hvorki né. Sammála og mjög sammála þessari fullyrðingu voru 22,5% 

þar af 6,25% þeirra voru mjög sammála. Meðaltal var 2,51 og staðalfrávikið 1,23. 

Niðurstöðurnar sýna að meirihluti svarenda eru ekki að sinna starfsþróun vegna þess 

að þeir þurfa að standa skil á henni við yfirmann sinn.  

Á mynd 7 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Ég tek þátt í starfsþróunarverkefnum 

vegna þess að ég fæ greitt fyrir þátttöku mína eða fæ umbun í formi frídaga eða 

lækkunar kennsluskyldu‟. 
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Mynd 7 Hlutfallsdreifing fyrir fullyrðinguna „Ég tek þátt í starfsþróunarverkefnum vegna þess að ég fæ 
greitt fyrir þátttöku mína eða fæ umbun í formi frídaga eða lækkunar kennsluskyldu‟. 

Mikill meirihluti svarenda eða 85,5% voru mjög ósammála eða ósammála 

fullyrðingunni „Ég tek þátt í starfsþróunarverkefnum vegna þess að ég fæ greitt fyrir 

þátttöku mína eða fæ umbun í formi frídaga eða lækkunar kennsluskyldu‟. 

Þar af voru 65% mjög ósammála. Einungis 3,75% voru sammála eða mjög sammála 

þar af 1,25% voru mjög sammála. 13,75% merktu við valmöguleikann hvorki né.  

Meðaltal er 1,58 og staðalfrávik reiknaðist 0,91. 

Marktækur munur var á meðaltölum á svörum karla og kvenna við þessari 

fullyrðingu. P-gildi var 0,02. Meðaltal karla var hærra en meðaltal kvenna eða 2,18 hjá 

körlum og 1,49 hjá konum. Niðurstöður sýna að mikill meirihluti svarenda sinnir ekki 

starfsþróun vegna þess að þeir fái borgað fyrir það í launum eða í formi umbunar. 

Áhugavert er að skoða niðurstöður út frá því að þarna kom fram marktækur munur 

milli karla og kvenna.  

Mynd 8 sýnir dreifingu svara þátttakenda við fullyrðingunni „Ég tek þátt í 

starfsþróun/starfsþróunarverkefnum í samvinnu við samstarfsmenn mína vegna þess 

að ég vil sýna þeim að ég hafi áhuga, vilja og getu til að takast á við nýjungar‟. 
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Mynd 8 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég tek þátt í starfsþróun/starfsþróunarverkefnum í 
samvinnu við samstarfsmenn mína vegna þess að ég vil sýna þeim að ég hafi áhuga, vilja og 
getu til að takast á við nýjungar‟. 

Meirihluti þátttakenda eða 60% var sammála eða mjög sammála fullyrðingunni „Ég 

tek þátt í starfsþróun/starfsþróunarverkefnum í samvinnu við samstarfsmenn mína 

vegna þess að ég vil sýna þeim að ég hafi áhuga, vilja og getu til að takast á við 

nýjungar‟. Þar af voru 32,5% mjög sammála. 27,5% völdu svarmöguleikann hvorki né 

en 11,25% voru mjög ósammála og ósammála fullyrðingunni.   

Meðaltal er 3,78 og staðalfrávik er 1,11. 

Marktækur munur var á svörum karla og kvenna við þessari fullyrðingu. P-gildið var 

0,01. Meðaltal kvenna var hærra en meðaltal karla eða 3,89 hjá konum en 3,0 hjá 

körlum. 

Niðurstöður sýna fram á að meirihluti svarenda voru sammála og mjög sammála 

þessari fullyrðingu sem sýnir fram á að góð tengsl við samstarfsmenn skipta þá máli og 

það að koma vel fyrir og sýna að þeir geti og vilji standa sig gagnvart samstarfsmönnum 

sínum. Í svörum við þessari fullyrðingu kemur fram að stýrandi hvatning hefur áhrif á 

að þeir sinni starfsþróun.  

6.2 Stuðningur úr starfsumhverfi 

Fullyrðingar 5, 6, 7, 31, 32 og 33  snúa að því að skoða áhrif stuðnings úr starfsumhverfi 

á hvatningu grunnskólakennara til að sinni starfsþróun. Á mynd 9 er sýnd 

hlutfallsdreifing fyrir samsettu breytuna „Stuðningur úr starfsumhverfi‟ sem felur í sér 
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stuðning frá yfirmanni, frá samstarfsmönnum auk þess hvernig skipulag á skólastarfi 

styður við að þeir sinni starfsþróun. 

Á mynd 9 kemur fram hlutfallsdreifing samsettu breytunnar „Stuðningur úr 

starfsumhverfi‟. 

 

Mynd 9 Hlutfallsdreifing samsettu breytunnar „Stuðningur úr starfsumhverfi‟. 

Meðaltal fyrir samsettu breytuna er 3,27, miðgildi er 3,33 og staðalfrávik er 0,80.  

Svör flestra þátttakenda liggja á bilinu 3 til 4 sem felur í sér að flestir svöruðu að þeir 

væru sammála fullyrðingunum eða völdu svarmöguleikann hvorki né. Niðurstöður gefa 

til kynna að grunnskólakennara séu hvorki né eða sammála þeirri fullyrðingu að 

stuðningur úr starfsumhverfi hafi áhrif á að þeir sinni starfsþróun.  

Niðurstöður sýna að svör við spurningum dreifast mjög svipað fyrir allar 

fullyrðingarnar en fullyrðing 6 og 31 skera sig úr að því leyti að meirihluti svarenda er 

sammála eða mjög sammála þeim á meðan flestir velja svarmöguleikann hvorki né við 

hinum fullyrðingunum. 

Á mynd 10 koma fram niðurstöður svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun 

vegna þess að yfirmaður minn hvetur mig til þess‟. 
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Mynd 10 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að yfirmaður minn 
hvetur mig til þess‟. 

38,75% svarenda valdi valmöguleikann hvorki né við fullyrðinguna „Ég sinni 

starfsþróun vegna þess að yfirmaður minn hvetur mig til þess‟. Nokkuð færri eða 

33,75% svarenda voru sammála henni eða mjög sammála henni. Hins vegar voru 27,5% 

mjög ósammála eða ósammála og þar af 12,5% mjög ósammála. Meðaltalið var 3,06 og 

staðalfrávik var 1,17. 

Marktækur munur kom fram á svörum milli karla og kvenna við þessari fullyrðingu. 

P-gildið var 0,01. Meðaltal kvenna var hærra en hjá körlum eða 3,22 en meðaltal karla 

var 2,27. Niðurstöður benda ekki til þess með skýrum hætti að svarendur virðist  

upplifa að þeir séu hvattir til að sinna starfsþróun af yfirmanni sínum en þó kemur fram 

að konur virðast upplifa það frekar en karlar.  

Á mynd 11 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að 

yfirmaður minn skapar svigrúm og tækifæri til að ég geti sinnt starfsþróun á 

dagvinnutíma‟. 
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Mynd 11 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að yfirmaður minn 
skapar svigrúm og tækifæri til að ég geti sinnt starfsþróun á dagvinnutíma‟. 

Þegar svör þátttakenda eru skoðuð kemur fram að meirihluti eða 53,75% eru 

sammála eða mjög sammála fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að 

yfirmaður minn skapar svigrúm og tækifæri til að ég geti sinnt starfsþróun á 

dagvinnutíma‟ þar af eru það 36,25% sem eru sammála henni. 21,25% svarenda völdu 

svarmöguleikann hvorki né. Hins vegar voru 25% svarenda ósammála eða mjög 

ósammála henni. Meðaltal var 3,33 og staðalfrávik er 1,28 

Marktækur munur kemur fram á milli meðaltala tveggja hópa í tengslum við 

starfsaldur svarenda. P-gildið var 0,03. Þetta voru annarsvegar þeir sem höfðu starfað í 

6-10 ár og hinsvegar þeir sem höfðu starfað í 11-25 ár. Meðaltalið var hærra hjá þeim 

sem starfað höfðu í 11-25 ár eða 3,65 en hjá þeim sem höfðu starfað í 6-10 ár 2,42. 

Niðurstöður benda til þess að það skipti svarendur máli að svigrúm sé skapað til að þeir 

geti sinnt starfsþróun á dagvinnutíma. Það virðist þó skipta þá meira máli sem hafa 

unnið 11-25 ár að hafa þetta svigrúm heldur en þá sem hafa unnið í 6-10 ár.  

Á mynd 12 eru sýnd svör þátttakenda við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna 

þess að ég fæ hvatningu frá samstarfsmönnum mínum til þess‟. 
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Mynd 12 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég fæ hvatningu 
frá samstarfsmönnum mínum til þess‟. 

Í svörum við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég fæ hvatningu frá 

samstarfsmönnum mínum til þess‟ kemur fram að ívið fleiri eða 38,75% svöruðu að 

þeir væru sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu heldur en þeir sem voru 

mjög ósammála eða ósammála henni, en þeir voru 27,5%. 33,75% völdu 

svarmöguleikann hvorki né. Meðaltalið er 3,14 og staðalfrávik er 1,18. Marktækur 

munur var á milli svara karla og kvenna þar sem meðaltal kvenna var hærra eða 3,24  

en meðaltal karla var 2,45. P- gildið var 0,04. 

Niðurstöður svarenda sýna að ívið fleiri svarendur upplifa hvatningu frá 

samstarfsmönnum sínum til að sinna starfsþróun en ekki. Konur virðast upplifa það 

frekar að fá hvatningu frá samstarfsmönnum sínum varðandi starfsþróun heldur en 

karlar. 

Á mynd 13 koma fram svör við fullyrðingunni „Í mínum skóla er skýr stefna varðandi 

kennslu og nám nemenda‟. 
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Mynd 13 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Í mínum skóla er skýr stefna varðandi kennslu og 
nám nemenda‟. 

Þegar svör eru skoðuð við fullyrðingunni „Í mínum skóla er skýr stefna varðandi 

kennslu og nám nemenda‟ kemur í ljós að meirihluti svarenda er sammála eða mjög 

sammála þessari fullyrðingu eða 51,25%. Af þeim eru 35% sammála henni. 30% 

þátttakenda völdu svarmöguleikann hvorki né en einungis 18,75% voru mjög ósammála 

eða ósammála henni þar af 16,25% ósammála. Meðaltalið er 3,46 og staðalfrávik er 

1,03. 

Niðurstöður sýna að meirihluti þátttakenda er sammála eða mjög sammála þessari 

fullyrðingu sem bendir til þess að kennara upplifi að það sé skýr stefna til staðar í þeirra 

skóla varðandi kennslu og nám nemenda þeirra. 

Á mynd 14 eru sýnd dreifing svara við fullyrðingunni „Í mínum skóla er sett fram 

starfsþróunaráætlun/símenntunaráætlun‟ 
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Mynd 14 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Í mínum skóla er sett fram 
starfsþróunaráætlun/símenntunaráætlun‟. 

Þegar svör þátttakenda við fullyrðingunni „Í mínum skóla er sett fram 

starfsþróunaráætlun/símenntunaráætlun‟ kemur í ljós að 43,75% svarenda velja 

svarmöguleikann hvorki né. Hinsvegar eru það 35% sem eru sammála eða mjög 

sammála þessari fullyrðingu og þar af eru 23,75% sammála henni. 20% eru mjög 

ósammála fullyrðingunni eða ósammála henni, þar af 6,25% svarenda mjög ósammála 

og 13,75% eru ósammála henni. Meðaltalið er 3,20 og staðalfrávik er 1,03. 

Niðurstöðurnar sýna ekki fram á það með skýrum hætti að þátttakendur upplifi að 

það sé sett fram starfsþróunar/símenntunaráætlun í þeirra skóla.  

Á mynd 15 koma fram svör við fullyrðingunni „Í mínum skóla sér skólinn til þess að 

kennarar fái fræðslu/símenntun/þjálfun til að geta framfylgt stefnu skólans varðandi 

kennslu og nám nemenda‟. 
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Mynd 15 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Í mínum skóla sér skólinn til þess að kennarar fái 
fræðslu/símenntun/þjálfun til að geta framfylgt stefnu skólans varðandi kennslu og nám 
nemenda‟. 

Í svörum við fullyrðingunni „Í mínum skóla sér skólinn til þess að kennarar fái 

fræðslu/símenntun/þjálfun til að geta framfylgt stefnu skólans varðandi kennslu og 

nám nemenda‟ kemur fram að 28,75% svarenda eru sammála þessari fullyrðingu og 

16,25% mjög sammála henni þannig að 45% svarenda eru mjög sammála eða sammála. 

Hins vegar voru það 38,75% sem völdu svarmöguleikann hvorki né. Einungis 3,75% voru 

mjög ósammála henni og 11,25% voru ósammála. Meðaltalið var 3,43 og staðalfrávik 

var 1,02. Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar kemur fram að stór hluti svarenda 

upplifa að þeim standi til boða fræðsla/símenntun/þjálfun sem styður við hæfni þeirra 

til að framfylgja stefnu skólans varðandi kennslu og nám nemenda.  

6.3 Stuðningur við sjálfræði  

Fullyrðingar 18, 19, 20, 21 og 22  eiga að skoða hvort „Stuðningur við sjálfræði‟ hjá 

kennurum hafi hvetjandi áhrif á það að grunnskólakennara sinni starfsþróun. Þessi 

samsetta breyta felur í sér þætti sem styðja við sjálfræði þegar kemur að því að sinna 

starfsþróun. Sjálfræði stuðlar að innri hvatningu eða samkvæmt sjálfræðiskenningunni 

sjálfstæðri hvatningu. Á mynd 16 er sýnd hlutfallsdreifing fyrir samsettu breytuna 

„Stuðningur við sjálfræði‟. 
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Mynd 16 Hlutfallsdreifing fyrir samsettu breytuna „Stuðningur við sjálfræði‟.Hlutfallsdreifing fyrir 
samsettu breytuna „Stuðningur við sjálfræði‟. 

Meðaltalið fyrir samsettu breytuna er 4,29, miðgildi er 4,60 og staðalfrávik er 0,74. 

Þetta eru nokkuð skýrar niðurstöður. Svör flestra þátttakanda liggja á bilinu 4 til 5 sem 

er nokkuð hátt og sýna fram á að þátttakendur upplifa að stuðningur við sjálfræði sé 

þáttur sem hvetji þá til að sinna starfsþróun.  

Á mynd 17 kemur fram hvernig svör þátttakenda dreifðust við fullyrðingunni „Það 

hvetur mig til starfsþróunar að ég get ákveðið sjálf/sjálfur hvort ég taki þátt í 

starfsþróun‟. 

 

Mynd 17 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get ákveðið 
sjálf/sjálfur hvort ég taki þátt í starfsþróun‟. 
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Mikill meirihluti svarenda eða 72,5% eru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni 

„Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get ákveðið sjálf/sjálfur hvort ég taki þátt í 

starfsþróun‟. 45% eru mjög sammála henni og 27,5% eru sammála. 17,5% völdu 

svarmöguleikann hvorki né. Einungis 8,75% voru mjög ósammála eða ósammála. 

Meðaltalið er 4,06 og staðalfrávik er 1,09. Niðurstöður við þessari fullyrðingu sýna 

að mikill meirihluti þátttakenda finnst það hvetjandi að þeir hafi val um hvort þeir taki 

þátt í starfsþróun eða ekki.  

Á mynd 18 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég 

get tekið ákvarðanir um hvaða starfsþróun ég sinni‟. 

 

Mynd 18 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get tekið 
ákvarðanir um hvaða starfsþróun ég sinni‟. 

Þegar svör við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get tekið 

ákvarðanir um hvaða starfsþróun ég sinni‟ eru skoðuð kemur í ljós að mikill meirihluti 

svarenda eða um 88,75% svarenda er sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu. 

58,75% eru mjög sammála henni og 30% eru sammála. 10% þátttakenda völdu 

svarmöguleikann hvorki né en einungis 1,25% voru ósammála henni og engin 

þátttakandi valdi valmöguleikann mjög ósammála. Meðaltalið er 4,46 og staðalfrávik er 

0,73. Þessar niðurstöður leiða í ljós á mjög skýran hátt að kennarar telja að það hvetji 

þá til starfsþróunar ef þeir geti sjálfir ákveðið hvað hvaða starfsþróun þeir sinna.  

Á mynd 19 kemur fram dreifing svara við fullyrðingunni „Það hvetur mig til 

starfsþróunar að ég get skipulagt mína eigin starfsþróun‟ 
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Mynd 19 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get skipulagt 
mína eigin starfsþróun‟. 

Mikill meirihluti þátttakenda eða 86,25% voru sammála eða mjög sammála 

fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get skipulagt mína eigin 

starfsþróun‟. 51,25% voru mjög sammála þessari fullyrðingu og 35% sammála henni. 

11,25% völdu svarmöguleikann hvorki né. Enginn þátttakandi valdi svarmöguleikann 

mjög ósammála og einungis 2,5% voru ósammála.  

Meðaltalið er 4,35 og staðalfrávik er 0,78. Þessar niðurstöður sýna þá áherslu sem 

kennarar leggja á að þeir getir skipulagt sína eigin starfsþróun.  

Á mynd 20 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég 

get metið þarfir mínar til starfsþróunar sjálf/sjálfur‟. 

 

Mynd 20 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get metið 
þarfir mínar til starfsþróunar sjálf/sjálfur‟. 
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Þegar svör við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get metið þarfir 

mínar til starfsþróunar sjálf/sjálfur‟ eru skoðuð kemur í ljós að mikill meirihluti 

svarenda eða 87,5% eru sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu. Þar af eru 

60% mjög sammála og 27,5% sammála. 10% völdu svarmöguleikann hvorki né en 

einungis 2,5% voru ósammála fullyrðingunni. Enginn svarenda valdi svarmöguleikann 

mjög ósammála. Meðaltalið er 4,45 og staðalfrávik er 0,78. 

Niðurstöðurnar sýna sterklega fram á að mikill meirihluti þátttakenda vill fá að meta 

þarfir sínar fyrir starfsþróun sjálfur. 

Á mynd 21 kemur fram dreifinga á svörum við fullyrðingunni „Það hvetur mig til 

starfsþróunar að ég get ákveðið hvenær og hvernig ég sinni starfsþróun‟. 

 

Mynd 21 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get ákveðið 
hvenær og hvernig ég sinni starfsþróun‟. 

Svör við fullyrðingunni „Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get ákveðið hvenær 

og hvernig ég sinni starfsþróun‟ sýna að mikill meirihluti svarenda eða um 78,75% er 

sammála og mjög sammála þessari fullyrðingu. Þar af eru 48,75% mjög sammála henni 

og 30% sammála. 15% svarenda völdu svarmöguleikann hvorki né. 5% var ósammála og 

1,25% mjög ósammála. Meðaltalið er 4,20 og staðalfrávik er 0,96. 

Þessar niðurstöður sýna að meirihluti svarenda vilji fá að ákveða sjálfir hvenær og 

hvernig þeir sinna starfsþróun.  
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6.4 Sjálfstæð hvatning  

Fullyrðingar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 eiga að kanna áhrif sjálfstæðrar 

hvatningar á að grunnskólakennarar sinni starfsþróun. Á mynd 22 er sýnd 

hlutfallsdreifing fyrir samsettu breytuna „Sjálfstæð hvatning‟ sem felur í sér þætti sem 

falla undir tvær vægari birtingarmyndir ytri hvatningar samkvæmt 

sjálfræðiskenningunni og innri hvatningu.  

 

Mynd 22 Hlutfallsdreifing fyrir samsettu breytuna „Sjálfstæð hvatning‟. 

Meðaltalið fyrir samsettu breytuna er 4,38, miðgildið er 4,58 og staðalfrávik er 0,59.  

Þegar svör við fullyrðingum tengdum samsettu breytunni „Sjálfstæð hvatning‟ eru 

skoðuð kemur í ljós að svör flestra þátttakenda liggja á bilinu 4 til 5 sem er nokkuð hátt 

og sýnir að svarendur eru sammála eða mjög sammála því að sjálfstæð hvatning skiptir 

máli þegar kemur að því að sinna starfsþróun. Svör við fullyrðingu 11 og 23 skera sig að 

nokkru leyti frá svörum við hinum fullyrðingunum sem snúa að sjálfstæðri hvatningu. 

Nokkuð stórt hlutfall svarenda valdi svarmöguleikann hvorki né þegar þeir svöruðu 

þessum fullyrðingum. 

Á mynd 23 er sýnd dreifing svara við fullyrðingunni „Ég tek þátt í 

starfsþróun/starfsþróunarverkefnum í samvinnu við samstarfsmenn mína vegna þess að 

það felur í sér mikilvæga þætti sem ég þarf að ná valdi á til að styrkja mig sem 

fagmann‟. 
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Mynd 23 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég tek þátt í starfsþróun/starfsþróunarverkefnum í 
samvinnu við samstarfsmenn mína vegna þess að það felur í sér mikilvæga þætti sem ég þarf 
að ná valdi á til að styrkja mig sem fagmann‟. 

Mikill meirihluti svarenda eða 85% svöruðu að þeir væru mjög sammála og sammála 

fullyrðingunni „Ég tek þátt í starfsþróun/starfsþróunarverkefnum í samvinnu við 

samstarfsmenn mína vegna þess að það felur í sér mikilvæga þætti sem ég þarf að ná 

valdi á til að styrkja mig sem fagmann‟ þar af voru 61% mjög sammála. 12,5% völdu 

svarmöguleikann hvorki né. Einungis 2,5% svöruðu mjög ósammála og ósammála. 

Meðaltalið er 4,43 og staðalfrávik er 0,85. Niðurstaðan sýnir að mikill meirihluti 

svarenda tekur þátt í starfsþróun í samvinnu við samstarfsmenn þegar það felur í sér 

mikilvæga þætti sem þeir telja sig þurfa að ná valdi á. 

Á mynd 24 kemur fram dreifing á svörum við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun 

vegna þess að þannig bæti ég faglega færni mína sem kennari‟. 
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Mynd 24 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að þannig bæti ég 
faglega færni mína sem kennari‟. 

Svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að þannig bæti ég faglega 

færni mína sem kennari‟ sýna að mikill meirihluti þátttakenda er sammála eða mjög 

sammála þessari fullyrðingu eða um 91,25%. Þar af eru 76,25% mjög sammála. Einungis 

5% völdu svarmöguleikann hvorki né. Enginn þátttakandi var mjög ósammála þessari 

fullyrðingu og einungis 2,5% ósammála henni. 

Meðaltalið er 4,67 og staðalfrávik er 0,69. Niðurstaðan sýnir að yfirgnæfandi 

meirihluti þátttakenda telur að þeir sinni starfsþróun til að bæta sig faglega sem 

kennara.  

Á mynd 25 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun til að auka 

möguleika mína á starfsframa‟. 
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Mynd 25 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun til að auka möguleika mína á 
starfsframa‟. 

Þegar svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun til að auka möguleika mína á 

starfsframa‟ eru skoðuð kemur í ljós að 50,25% eru sammála eða mjög sammála 

þessari fullyrðingu. Ef skoðaður er hver svarmöguleikar fyrir sig sést að 31,25% eru 

mjög sammála og 20% eru sammála. 27,5% svarenda völdu svarmöguleikann hvorki né. 

10% voru mjög ósammála þessari fullyrðingu og 11,25% voru ósammála. 

Meðaltalið er 3,51 og staðalfrávik er 1,31. Marktækur munur var á svörum við 

fullyrðingunni þegar framkvæmt var einhliða ANOVA próf út frá starfsaldri. P-gildið var 

0,02. Munur var á milli hópa kennara sem unnið hafa í 1-5 ár annarsvegar og var 

meðaltalið hjá þessum hópi 4,11 og hinsvegar hópi kennara sem hafa unnið í 26 ára 

eða lengur þar sem meðaltalið var 2,82. 

Einnig kom fram marktækur munur þegar framkvæmt var einhliða ANOVA próf 

þegar svör þátttakenda voru skoðuð út frá lífaldri. P-gildið var 0,02. Munur kom fram 

milli yngsta aldurshópsins 40 ára og yngri og aldurshóps 51-60 ára. Yngsti 

aldurshópurinn var með hærra meðaltal eða 4,29 en 51-60 ára var með meðaltal 3,04.  

Niðurstöður sýna fram á að yngstu kennararnir og þeir sem eru með stystan 

starfsaldur svara oftar sammála eða mjög sammála þegar spurt er um hvort þeir sinni 

starfsþróun til að auka möguleika sína til starfsframa.  

Á mynd 26 kemur fram dreifing á svörum við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun 

vegna þess að mér finnst það áhugavert‟. 
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Mynd 26 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að mér finnst það 
áhugavert‟. 

Svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að mér finnst það 

áhugavert‟ sýna að 92,5% þátttakenda eru sammála eða mjög sammála þessari 

fullyrðingu. 68,75% voru mjög sammála og 23,75% voru sammála. 6,25% völdu 

svarmöguleikann hvorki né. 1,25% voru ósammála fullyrðingunni en engin svarenda var 

mjög ósammála henni. Meðaltalið er 4,60 og staðalfrávik er 0,67. 

Niðurstöður sýna að mikill meirihluti þátttakenda sinna starfsþróun vegna áhuga. 

Á mynd 27 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun af því að það veitir 

mér ánægju‟. 

 

Mynd 27 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun af því að það veitir mér 
ánægju‟. 
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Þegar svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun af því að það veitir mér ánægju‟ 

eru skoðuð kemur í ljós að 85% þátttakenda voru sammála eða mjög sammála þessari 

fullyrðingu. Þar af voru 62,5% mjög sammála og 22,5% svöruðu sammála. Þeir sem 

svöruðu hvorki né voru 13,75%. Einungis 1,25% voru ósammála fullyrðingunni og 

enginn þátttakandi valdi svarmöguleikann mjög ósammála. Meðaltalið er 4,46 og 

staðalfrávik er 0,78. 

Marktækur munur kom fram á svörum karla og kvenna þegar framkvæmt var t-próf 

tveggja óháðra breyta. P-gildið var 0,01. Meðaltal kvenna er 4,55 og það er hærra en 

meðaltal karla sem er 3,91. Niðurstaðan sýnir að mikill meirihluti svarenda sinnir 

starfsþróun vegna þess að það veitir þeim ánægju og það virðist vera að konur upplifi 

meiri ánægju en karlar. 

Á mynd 28 kemur fram dreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna 

þess að það er skemmtilegt að tileinka sér nýja hluti sem styrkja mig í starfi‟. 

 

Mynd 28 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að það er 
skemmtilegt að tileinka sér nýja hluti sem styrkja mig í starfi‟. 

Þegar svör þátttakenda eru skoðuð kemur í ljós að 91,25% voru sammála og mjög 

sammála fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að það er skemmtilegt að 

tileinka sér nýja hluti sem styrkja mig í starfi‟. Svörin skiptust þannig að 67,5% voru 

mjög sammála og 23,75% svöruðu sammála. 7,5% völdu svarmöguleikann hvorki né og 

1,25% svöruðu að þeir væru ósammála. Meðaltalið er 4,57 og staðalfrávik er 0,69. 

Marktækur munur kom fram á svörum karla og kvenna þegar framkvæmt var t-próf 
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tveggja óháðra breyta. P- gildið var 0,003. Meðaltal kvenna er 4,66 og það er hærra en 

meðaltal karla sem er 4,00. Niðurstaðan sýnir að það er mikill meirihluti þátttakanda 

sem finnst skemmtilegt að sinna starfsþróun til að tileinka sér nýja hluti. 

Á mynd 29 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég vil 

sigrast á áskorunum sem ég tekst á við í starfi“. 

 

Mynd 29 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég vil sigrast á 
áskorunum sem ég tekst á við í starfi‟. 

Svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég vil sigrast á 

áskorunum sem ég tekst á við í starfi‟ sýna að mikill meirihluti svarenda eða 81,25% 

eru sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu. Þar af eru 20% sammála og 61,25% 

mjög sammála. 12,5% völdu svarmöguleikann hvorki né og 5% svöruðu að þeir væru 

ósammála fullyrðingunni. Meðaltalið er 4,39 og staðalfrávik er 0,90. 

Niðurstaðan sýnir að meirihluti þátttakenda vilja sigrast á þeim áskorunum sem þeir 

takast á við í starfinu. 

Á mynd 30 kemur fram dreifing á svörum við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun 

vegna þess að ég vil stuðla að góðum árangri nemenda minna‟. 
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Mynd 30 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég vil stuðla að 
góðum árangri nemenda minna‟. 

Mikill meirihluti þátttakenda eða 91,25% svöruðu sammála eða mjög sammála 

fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég vil stuðla að góðum árangri 

nemenda minna‟. Þar af voru 76,25% mjög sammála og 15% sammála. 8,75% völdu 

svarmöguleikann hvorki né en enginn þátttakenda svaraði mjög ósammála eða 

ósammála. Meðaltalið er 4,67 og staðalfrávik er 0,63. 

Niðurstaðan sýnir að mikill meirihluti þátttakenda sinnir starfsþróun vegna þess að 

þeir vilja stuðla að góðum árangri nemenda sinna. 

Á mynd 31 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að það 

er mikilvægur þáttur í því að auka gæði kennslu minnar‟. 

 

Mynd 31 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að það er 
mikilvægur þáttur í því að auka gæði kennslu minnar‟. 
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Þegar svör við fullyrðingunni „Ég sinni starfsþróun vegna þess að það er mikilvægur 

þáttur í því að auka gæði kennslu minnar‟ eru skoðuð kemur í ljós að 91,25% voru 

sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu. Þar af voru 67,5% mjög sammála og 

23,75% sammála. 6,25% svöruðu hvorki né og einungis 1,25% voru ósammála þessari 

fullyrðingu. Enginn þátttakandi var mjög ósammála. Meðaltalið er 4,59 og staðalfrávik 

er 0,67. 

Martækur munur kom fram á svörum karla og kvenna þegar framkvæmt var t-próf 

tveggja óháðra breyta. P-gildi var 0,008. Meðaltal kvenna var hærra eða 4,67 en 

meðaltal karla var 4,09. Niðurstöðurnar sýna að það er mikill meirihluti þátttakenda 

sem sinnir starfsþróun vegna þess að þeir telja það auka gæði kennslunnar. 

Á mynd 32 eru sýnd svör við fullyrðingu „Verkefni sem ég sinni eru í mínum huga 

einn helsti hvatinn til að ég sinni starfsþróun‟. 

 

Mynd 32 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Verkefni sem ég sinni eru í mínum huga einn helsti 
hvatinn til að ég sinni starfsþróun‟. 

Svör þátttakenda við fullyrðingunni „Verkefni sem ég sinni eru í mínum huga einn 

helsti hvatinn til að ég sinni starfsþróun‟ sýna að 62,5% voru annað hvort sammála eða 

mjög sammála. 35% voru mjög sammála þessari fullyrðingu og 27,5% sammála. 31,25% 

svarenda völdu svarmöguleikann hvorki né og einungis 5% voru ósammála 

fullyrðingunni. Enginn var mjög ósammála henni. Meðaltalið er 3,94 og staðalfrávik er 

0,94. 

Niðurstöður sýna að svör þátttakenda skiptast nokkuð jafnt á milli þriggja 
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svarmöguleika, hvorki né, mjög sammála og sammála. Meirihluti þátttakenda voru 

sammála og mjög sammála þessari fullyrðingu. 

Á mynd 33 kemur fram dreifing svara við fullyrðingunni „Það að ég skili betri árangri 

í starfi er helsta hvatning mín til að sinna starfsþróun‟. 

 

Mynd 33 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Það að ég skili betri árangri í starfi er helsta 
hvatning mín til að sinna starfsþróun‟. 

Þegar svör við fullyrðingunni „Það að ég skili betri árangri í starfi er helsta hvatning 

mín til að sinna starfsþróun‟ kemur í ljós að 76,25% þátttakenda voru annað hvort 

sammála eða ósammála þessari fullyrðingu. Þar af voru 37,5% þátttakanda sammála 

fullyrðingunni og 38,75% mjög sammála henni. 22,5% merktu við svarmöguleikann 

hvorki né og einungis 1,25% voru ósammála. Meðaltalið er 4,14 og staðalfrávik er 0,81. 

Marktækur munur kom fram á svörum karla og kvenna þegar framkvæmt var t-próf 

tveggja óháðra breyta. P-gildið var 0,03. Meðaltal kvenna var hærra en meðaltal karla 

eða 4,21 en meðaltal karla var 3,64. Niðurstöður sýna að mikill meirihluti svarenda er 

sammála og mjög sammála þessari fullyrðingu og fjöldi svara skiptist nokkuð jafnt á 

milli þessara svarmöguleika. 

Á mynd 34 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Það að ég verði betri fagmaður er helsta 

hvatning mín til að sinna starfsþróun‟. 
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Mynd 34 Hlutfallsdreifing svara við fullyrðingunni „Það að ég verði betri fagmaður er helsta hvatning 
mín til að sinna starfsþróun‟. 

Svör við fullyrðingunni „Það að ég verði betri fagmaður er helsta hvatning mín til að 

sinna starfsþróun‟ sýna að mikill meirihluti voru sammála og mjög sammála þessari 

fullyrðingu eða 87,5%. Þar af voru 55% mjög sammála henni en 32,5% sammála.11,25% 

völdu svarmöguleikann hvorki né og 1,25% svöruðu að þeir væru ósammála þessari 

fullyrðingu. Enginn svarenda valdi svarmöguleikann mjög ósammála. Meðaltalið er 4,41 

og staðalfrávik er 0,74. 

Marktækur munur kom fram á svörum karla og kvenna við þessa fullyrðingu þegar 

framkvæmt var t-próf tveggja óháðra breyta. P-gildið var 0,005. Meðaltal kvenna var 

hærra eða 4,49 en meðaltal karla var 3,82. Niðurstöður sýna að mikill meirihluti 

þátttakenda horfa á að það sem helstu hvatningu sína til að sinna starfsþróun að þeir 

verði betri fagmenn.  

6.5 Almennt viðhorf grunnskólakennara til að sinna starfsþróun 

Fullyrðingar 27, 28, 29 og 30 eru settar fram til að varpa ljósi á viðhorf 

grunnskólakennara til að sinna starfsþróun.  

Á mynd 35 kemur fram dreifing á svörum þátttakenda við fullyrðingunni „Ég tel 

mikilvægt að kennarar sinni starfsþróun í starfi sínu ‟. 
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Mynd 35 Hlutfallsskipting svara við fullyrðingunni „Ég tel mikilvægt að kennarar sinni starfsþróun í 
starfi sínu‟. 

Þegar svör eru skoðuð við fullyrðingunni „Ég tel mikilvægt að kennarar sinni 

starfsþróun í starfi sínu‟ kemur í ljós að mikill meirihluti svarenda eða 92,5% eru 

sammála eða mjög sammála því að það sé mikilvægt að kennarar sinni starfsþróun í 

starfi sínu. Þar af eru 66,25% mjög sammála þessari fullyrðingu. 26,25% voru sammála, 

5% völdu svarmöguleikann hvorki né en einungis 2,5% voru ósammála fullyrðingunni. 

Engin merkti við mjög ósammála. Meðaltalið fyrir fullyrðinguna er 4,56 og staðalfrávik 

er 0,70. Niðurstöður sýna að afgerandi meirihluti þátttakenda svaraði þessari 

fullyrðingu jákvætt og telja mikilvægt að kennarar sinni starfsþróun í starfi sínu. 

Á mynd 36 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Ég tel að starfsþróun sé hluti af starfi 

mínu sem grunnskólakennari‟. 
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Mynd 36 Hlutfallsdreifing svara fyrir fullyrðinguna „Ég tel að starfsþróun sé hluti af  starfi mínu sem 
grunnskólakennari‟. 

Svör við fullyrðingunni „Ég tel að starfsþróun sé hluti af starfi mínu sem 

grunnskólakennari‟ sýna að mikill meirihluti eða 93,75% voru sammála eða mjög 

sammála því að starfsþróun sé hluti af starfi grunnskólakennara. Þar af voru 57,5% 

mjög sammála og 36,25% sammála. Einungis 3,75% voru mjög ósammála eða 

ósammála en 2,5% völdu svarmöguleikann hvorki né. Meðaltalið er 4,46 og staðalfrávik 

er 0,78. Niðurstöður sýna með afgerandi hætti að meirihluti svarenda lítur á 

starfsþróun sem hluta af starfi sínu sem grunnskólakennari. 

Á mynd 37 kemur fram dreifing svara fyrir fullyrðinguna „Ég set upp mína eigin 

starfsþróunaráætlun‟. 

 

Mynd 37 Hlutfallsdreifing á svörum fyrir fullyrðinguna „Ég set upp mína eigin starfsþróunaráætlun‟. 
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Niðurstöður fyrir fullyrðinguna „Ég set upp mína eigin starfsþróunaráætlun‟ sýna að 

45% eru sammála og mjög sammála þessari fullyrðingu. Þar af voru 27,5% sammála en 

17,5% mjög sammála. 31,25% svarenda völdu svarmöguleikann hvorki né. 22,5% voru 

ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni þar af 10% mjög ósammál. Meðaltalið er 

3,30 og staðalfrávik er 1,20. 

Niðurstöður sýna að svörin dreifast nokkuð en meirihluti svara er jákvæður.  

Á mynd 38 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Starfsþróun mín er háð samvinnu við 

samstarfsmenn mína (samstarf kennarateyma, árgangasamstarf o.s.frv.)‟. 

 

Mynd 38 Hlutfallsdreifing á svörum fyrir fullyrðinguna „Starfsþróun mín er háð samvinnu við 
samstarfsmenn mína (samstarf kennarateyma, árgangasamstarf o.s.frv.)‟. 

Þegar svör við fullyrðingunni „Starfsþróun mín er háð samvinnu við samstarfsmenn 

mína (samstarf kennarateyma, árgangasamstarf o.s.frv.)‟ eru skoðuð kemur í ljós að 

46,25% þátttakenda merkja við sammála eða mjög sammála. Þar af voru 13,75% mjög 

sammála og 32,5% sammála þessari fullyrðingu. Sama hlutfall þátttakenda eða 32,5% 

svaraði hvorki né. 18,75% voru mjög ósammála eða ósammála þar af 8,75% mjög 

ósammála og 10% ósammála.  Meðaltalið er 3,33 og staðalfrávik er 1,12. 

Fram kom marktækur munur þegar framkvæmt var einhliða ANOVA próf út frá aldri 

þátttakenda. P-gildið var 0,02. Munur var á svörum þátttakenda sem tilheyrðu 

aldurshópnum 51-60 ára og 61 árs og eldri. Meðaltalið var hærra hjá eldri hópnum 61 

árs og eldri eða 4,10 en 2,96 hjá 51-60 ára.  Niðurstöður sýna að fleiri svöruðu þessari 

fullyrðingu jákvætt en neikvætt og margir merktu við hvorki né. Hinsvegar virðast 
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kennarar sem tilheyra hópnum 61 árs og eldri upplifa að starfsþróun þeirra er háð 

samvinnu við samstarfsmenn þeirra.  

6.6 Engin hvatning (A-motivation)  

Fullyrðing 26 snýr að því hvort þátttakendur hafi yfirhöfuð hvatningu til að sinna 

starfsþróun. Í sjálfræðiskenningunni er það skilgreint sérstaklega þegar einstaklingar 

hafa enga hvatningu til að taka þátt í ákveðinni hegðun. 

Á mynd 39 eru sýnd svör við fullyrðingunni „Ég hef enga hvatningu til að sinna 

starfsþróun‟. 

 

Mynd 39 Hlutfallsdreifing á svörum fyrir fullyrðinguna „Ég hef enga hvatningu til að sinna 
starfsþróun‟. 

Þegar svör við fullyrðingunni „Ég hef enga hvatningu til að sinna starfsþróun‟ 

eru skoðuð kemur fram að mikill meirihluti þátttakenda er mjög ósammála eða 

ósammála þessari fullyrðingu eða um 81,25%. Þar af eru 70% mjög ósammála henni og 

11,25% ósammála. Sama hlutfall eða 11,25% merktu við svarmöguleikann hvorki né. 

7,5% merktu við svarmöguleikana sammála eða mjög sammála þar af 5% mjög 

sammála. 

Meðaltalið er 1,61 og staðalfrávik er 1,10. Niðurstöður benda mjög sterklega til þess 

að kennarar upplifi það að þeir hafi hvatningu til að sinna starfsþróun en þó kemur 

fram að einhverjir kennara í hópi þátttakenda eða 7,5% upplifa að þeir hafi ekki neina 

hvatningu til að sinna starfsþróun.  
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7 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvað það er sem hvetur grunnskólakennara 

til að sinna starfsþróun. Við úrvinnslu og túlkun niðurstaðna var horft til 

sjálfræðiskenningarinnar sem gjarnan er notuð til að kortleggja og greina hvað liggur að 

baki því að einstalingar taka þátt í einhverri athöfn eins og í þessari rannsókn, 

starfsþróun. Áherslan er að greina hvers eðlis hvatningin er í hverju tilviki fyrir sig (Ryan 

og Deci, 2000; Niemiec og Ryan 2009; Van den Broeck o.fl., 2010). 

Sett var fram ein rannsóknarspurning og fjórar undirspurningar. 

Rannsóknarspurningin var: Hvað er það sem hvetur grunnskólakennara til að sinna 

starfsþróun? Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa sterklega til kynna að sjálfstæð 

hvatning og sjálfræði í starfi grunnskólakennara þegar kemur að starfsþróun séu þeir 

þættir sem skipti þá mestu máli og hvetji þá til að sinna henni. Einnig kom fram að 

viðhorf grunnskólakennara til að sinna starfsþróun er mjög jákvætt og þeir horfa á það 

sem mikilvægan hluta af starfi sínu. Þetta kemur heim og saman við það þegar horft er 

til þess að grunnskólakennarar eru þekkingarstarfsmenn, þeir vinna við að safna 

saman, greina, skapa, nota og miðla þekkingu til nemenda og samstarfsmanna sinna. 

Starfsþróun er lykilþáttur fyrir þá til að efla sérfræðiþekkingu sína og nám þeirra er 

samofið starfi þeirra á vinnustaðnum og þeir vilja hafa sjálfræði þegar kemur að 

þessum þætti (Vanthournout o.fl. 2014). Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að sjálfræði í 

starfi leiðir til innri hvatningar (Kuvaas, 2009) en innri hvatning flokkast sem hluti af 

sjálfstæðri hvatningu samkvæmt sjálfræðiskenningunni (Ryan og Deci, 2000).  

Annmarkar rannsóknarinnar eru þeir að svörun hefði mátt vera betri en hún var 

22,1%. Þetta getur haft áhrif á marktækni rannsóknarinnar. Á sama tíma og könnunin 

var send út stóð yfir hörð kjaradeila hjá grunnskólakennurum og skólastjórar þeirra 

skóla sem samþykktu þátttöku lögðu áherslu á að þeir myndu ekki ýta á að kennarar 

myndu svara henni þar sem líklegt væru að þeir tækju svona óskum treglega eins og 

stemningin væri í hópnum. Sennilega hefði verið hægt að fá fram meiri svörun ef 

ítrekað hefði verið oftar við þátttakendur að svara könnuninni.  
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Áhugavert er að byrja á að skoða niðurstöður við fullyrðingum sem snúa að viðhorfi 

grunnskólakennara til að sinna starfsþróun áður en undirspurningunum fjórum verður 

svarað.  

Niðurstöður rannsóknarinn sýna með afgerandi hætti að viðhorf grunnskólakennara 

til starfsþróunar er mjög jákvætt. Mikill meirihluti þátttakenda líta á starfsþróun sem 

hluta af starfi sínu og það sama á við þegar kennarar voru spurðir hvort það væri 

mikilvægt fyrir starfandi kennara að sinna starfsþróun. Þetta er í takt við þá umræðu 

sem verið hefur í sambandi við viðhorf til menntun kennara og starfandi kennara þar 

sem fram hefur komið að mikilvægt sé að grunnskólakennarar líti svo á að 

grunnmenntun þeirra sé einungis fyrsta skrefið í að byggja upp sérfræðiþekkingu 

kennarans og starfsþróun sé þannig mikilvægur hluti af ævilöngu námi hans (Jón Torfi 

Jónasson, 2012). Niðurstöður rannsókna styðja þetta þar sem sýnt hefur verið fram á 

að starfsþróun og símenntun kennara er mikilvægur þáttur varðandi fagmennsku þeirra 

(Trausti Þorsteinsson, 2001; Nína Ýr Nielsen, 2012).  

Athyglisvert er einnig að skoða niðurstöður við fullyrðingu þar sem spurt er út í 

hvort þátttakendur upplifðu að þeir hefðu enga hvatningu til þess að sinna starfsþróun, 

en samkvæmt sjálfræðikenningunni er andstæða hvatningar, hvatningarleysi sem felur 

í sér að einstaklingurinn sér engan tilgang í að taka þátt í ákveðinni athöfn eða upplifir 

ákveðið hjálparleysi. Mikill meirihluti þátttakenda svöruðu þessari fullyrðingu á 

neikvæðan hátt og því mætti álykta svo að sami meirihluti þátttakenda telji sig hafa 

hvatningu til að sinna starfsþróun. 

Þegar horft er til spurningarinnar „Hefur stýrandi hvatning áhrif á að 

grunnskólakennarar sinni starfsþróun?“ benda svörin við fullyrðingunum sem snúa að 

þessari spurningu til þess að þeir virðast ekki upplifa með afgerandi hætti að stýrandi 

hvatning hafi áhrif. Ein fullyrðing skar sig þó úr hvað þetta varðar. Áhugaverð 

niðurstaða kom fram þegar skoðuð var jákvæð svörun hjá meirihluta svarenda í 

tengslum við að þeir vildu sýna samstarfsmönnum að þeir hefðu áhuga, vilja og getu til 

að takast á við nýjungar. Þetta bendir til þess að það skipti kennara máli að hafa góð 

tengsl og samskipti við samstarfsmenn sína með því að taka þátt í starfsþróun og 

komast þannig hjá því að lenda í óþægindum. Þegar einstaklingar upplifa stýrandi 

hvatningu finnst þeim að þeir þurfi að gera eitthvað eða að þeir þurfi að hegða sér á 
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ákveðinn hátt. Samkvæmt sjálfræðiskenningunni taka einstaklingar frekar þátt í atferli 

ef hún er metin af einhverjum sem viðkomandi tengist á einhvern hátt (Ryan og Deci, 

2000). Tengsl eru ein af þremur grunnþörfum sjálfræðiskenningarinnar sem stuðla að 

vellíðan, þroska og innri hvatningu (Ryan og Deci, 2000). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

þörfin fyrir tengsl, það er að tengjast einhverjum eða tilheyra einhverjum hóp er 

mikilvægur hvati til þess að einstaklingar tileinki sér eða aðlagi sig að hegðun sem 

stjórnast af stýrandi hvatningu og ýti þannig undir áhrif innri hvatningar (Ryan og Deci, 

2000). Marktækur munur kom þarna fram á svörum karla og kvenna sem virðist benda 

til þess að konur upplifa frekar áhrif stýrandi hvatningar varðandi tengsl við 

samstarfsmenn sína en karlar. Áhugavert gæti verið að skoða þetta nánar. 

Mikill meirihluti þátttakenda svaraði því neikvætt að þeir sinntu starfsþróun af því 

að þeir væru skyldaðir til þess af skólanum og um helmingur þeirra svöruðu því 

neikvætt að þeir sinntu henni af því að þeir þyrftu að standa skil á henni gagnvart 

yfirmönnum sínum. En grunnskólakennurum ber samkvæmt kjarasamningi að sinna 

starfsþróun sem hluta af vinnuskyldu (Kennarasamband Íslands e.d.). Þegar 

þátttakendur voru síðan spurðir hvort þeir sinntu starfsþróun vegna þess að það væri 

hluti af vinnuskyldu þeirra þá dreifðust svör þátttakanda þannig að álíka stór hluti 

svaraði jákvætt og neikvætt. Fróðlegt er að skoða þetta í samhengi við að í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram að mikill meirihluti þátttakenda telja 

starfsþróun mikilvægan hluta af starfi sínu. Þetta gæti verið vegna þess að kennarar 

hafa þetta jákvæða viðhorf til starfsþróunar og gera sér grein fyrir mikilvægi hennar og 

líta á hana sem hluta af starfi sínu. Þeir horfa ekki til þess að þeir séu að taka þátt í 

starfsþróun vegna stýrandi hvatningar heldur eru þeir búnir að tileinka sér og aðlaga sig 

ástæðum þess og gildum hvers vegna þeir ættu að sinna starfsþróun. Samkvæmt 

sjálfræðiskenningunni getur ytri hvatning flokkast sem sjálfstæð hvatning þegar 

einstaklingarnir hafa aðlagað sig að eða tileinkað sér ástæður fyrir því af hverju þeir 

ættu að gera eitthvað og gert það að sínu.  

Spurningar vakna þegar niðurstöður er skoðaðar sem tengjast fullyrðingu hvort 

kennarar þyrftu að standa skil á starfsþróun sinni við yfirmenn sína. Þetta eru ekki 

afgerandi niðurstöður þannig að fróðlegt væri að skoða nánar hvernig þessu málum er 

háttað í skólum það er hvort gengið sé eftir því við kennara að þeir geri grein fyrir 
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starfsþróun sinni eða hvort stjórnendur veiti kennurum sjálfræði þegar kemur að því að 

sinna starfsþróun.  

Afgerandi neikvæð niðurstaða kom í ljós þegar kennarar voru spurðir hvort þeir 

fengju greitt fyrir að taka þátt í starfsþróunarverkefnum eða fengju umbun í einhverri 

mynd. Mikill meirihluti svaraði þessu neikvætt en athyglisvert var að sjá að þarna kom í 

ljós marktækur munur á svörum karla og kvenna þar sem meðaltal karla var hærra. 

Þetta gæti bent til þess að karlar fengju frekar umbun í tengslum við starfsþróun. Ekki 

er þó hægt að fullyrða nokkuð um það en það gæti verið fróðlegt að skoða þetta.  

Grunnskólakennarar þurfa samkvæmt kjarasamningi að sinna starfsþróun sem hluta 

af vinnuskyldu sinni og þegar niðurstöður voru skoðaðar varðandi áhrifs stýrandi 

hvatningar á það að kennarar sinni starfsþróun var niðurstaðan sú að stýrandi hvatning 

virðist ekki vera stór áhrifaþáttur þegar kemur að því að skoða hvað hvetur kennara til 

að sinna starfsþróun. Þetta er jákvæð niðurstaða þegar litið er til þess að áhrif stýrandi 

hvatningar getur hindrað að árangur náist t.d. í sambandi við breytingar. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður svara við fullyrðingum sem snúa að spurningunni 

„Hefur stuðningur úr starfsumhverfi hvetjandi áhrif á að grunnskólakennarar sinni 

starfsþróun?“ kemur í ljós að dreifing svaranna benda til þess að stuðningur úr 

starfsumhverfi hafi jákvæð áhrif á hvatann til að grunnskólakennarar sinni starfsþróun. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður í TALIS þar sem fram kom að stuðningur er hvati til 

að sinna starfsþróun (Ragnar F. Ólafsson, 2014). Marktækur munur kom fram á svörum 

karla og kvenna við fullyrðingu varaðandi stuðning frá annarsvegar yfirmanni og 

hinsvegar samstarfsmanni. Í báðum tilfellum var meðaltalið hærra hjá konum sem gæti 

bent til þess að konur upplifðu hvatningu og stuðning úr umhverfinu öðruvísi en karlar. 

Hvatning er flókið fyrirbæri og ekki hentar að nota sömu aðferðir á alla því hvatning 

tengist innri manni einstaklingsins og endurspeglar viðhorf hans og persónuleg gildi 

(Huang o.fl., 2010). Fram hefur komið að starfsumhverfið geti skipt miklu máli varðandi 

áhrif á starfsþróun og hvatningu starfsmanna til að sinna henni og þess vegna getur það 

skiptir miklu máli hvernig starfsmenn upplifa starfsumhverfi sitt (Vanthournout, o.fl., 

2014).  

Fróðlegt var að skoða svör við fullyrðingu þar sem spurt var hvort það skipti máli að 

þátttakendur hefðu tækifæri til að sinna starfsþróun á dagvinnutíma með því að 
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yfirmaðurinn skapaði svigrúm og tækifæri til þess. Meirihluti þátttakenda svöruðu 

þessu á jákvæðan hátt og sem bendir til þess að það skipti svarendur máli að hafa þetta 

svigrúm. Marktækur munur kom fram milli hópa út frá mismunandi starfsaldri þar sem 

kennara sem starfað höfðu lengur töldu þetta hafa áhrif á að þeir sinntu starfsþróun. 

Samkvæmt kjarasamningi á starfsþróun grunnskólakennara að fara fram utan 

starfstíma skóla. En niðurstöður rannsókna sýna að mestur árangur er af starfsþróun 

þegar hún er tengd starfinu og fer fram inn í skólanum yfir skóladaginn (Lieberman, 

2002).  

Þegar síðan skoðaðar eru niðurstöður við fullyrðingu varðandi hvort til staðar sé skýr 

stefna varðandi kennslu og nám nemenda í skólunum, kemur fram að þátttakendur 

svara þessari fullyrðingu jákvætt. Það að skólinn setji fram skýra stefnu styður við 

sameignlega sýn sem stuðlar að því að allir stefni í sömu átt til að ná árangri. Það að 

allir stefni í sömu átt ýtir undir samræður og samstarf milli starfsfólks sem stuðlar að 

því að sameina reynslu og þekkingu einstaklinga og auka þannig við hæfni þeirra (Senge 

og fl., 2000). 

Samkvæmt sjálfræðiskenningunni er hæfni ein af þremur grunnþörfum sem stuðlar 

að þroska, vellíðan og innri hvatningu hjá einstaklingum. Það er mikilvægt að kennarar 

hafi tækifæri til að sinna starfsþróun sem stuðlar að því að þeir nái sem mestum árangri 

og upplifi að þeir búi við hæfni varðandi verkefni sín. Því er mikilvægt að stjórnendur 

hafi þetta í huga við skipulag skólastarfsins og skapi svigrúm til að koma á samskiptum 

og samstarfi sem stuðlar að því að virkja kennara sem leiðtoga í skólaþróun þar sem 

markmiðið er að efla nám nemenda.  

Þegar skoðuð eru svör við fullyrðingum sem snúa að spurningunni „Hefur sjálfstæð 

hvatning áhrif á að grunnskólakennarar sinni starfsþróun?“ kemur í ljós að afgerandi 

meirihluti þátttakenda svöruðu öllum fullyrðingunum á jákvæðan hátt. Niðurstöðurnar 

benda til þess að grunnskólakennarar virðast búa yfir sjálfstæðri hvatningu þegar 

kemur af því að sinna starfsþróun. Þetta er í samræmi við það að í 

sjálfræðiskenningunni er gengið út frá því að einstaklingar búi yfir innri hvatningu þegar 

kemur að lærdómi og þeir framkvæmi eitthvað eða taki þátt í einhverju því tengt af því 

að þeir hafa áhuga og löngun og vegna þess að það stuðlar að því að þeir upplifi ánægju 

og vellíðan (Ryan og Deci, 2000). Samkvæmt sjálfræðiskenningunni þá nær sjálfstæð 
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hvatning annarsvegar yfir tvær vægari birtingamyndir ytri hvatningar þar sem 

einstaklingur hefur samsamað sig hugmyndum og gildum og gert að sínu og hinsvegar 

innri hvatningu (Deci og Ryan, 2008). Einstaklingar sem eru drifnir áfram af sjálfstæðri 

hvatningu upplifa að þeir hafi val eru opnari fyrir breytingum, áhugasamari og sýna 

meira öryggi í þeim aðstæðum sem þeir eru í. Þeir eru líka frumlegri og lausnamiðaðri 

þegar kemur að því að sigrast á hindrunum sem þeir mæta í starfi sínu og stuðlar að því 

að einstaklingurinn sýni góða frammistöðu. 

Þegar svör við fullyrðingum sem snúa að áhrifum sjálfstæðrar hvatningar eru skoðuð 

kemur í ljós að grunnskólakennarar sinna starfsþróun vegna þess að þeim finnst það 

áhugavert, þeir vilja tileinka sér nýja þekkingu og færni, vilja sigrast á áskorunum og 

stuðla að góðum árangri nemenda sinna. Þetta eru jákvæðar niðurstöður í ljósi þess að 

kennarar gegna mjög mikilvægu hlutverki þegar horft er til skólastarfs og skólaþróunar 

og þeir líta á starfþróun sem nauðsynlegann hlut af starfi sínu til að styðja við og auka 

starfshæfni sína eins og fram hefur komið í þessari rannsókn.  

Innri hvatning hefur rætur í skynjun eða tilfinningu starfsmannsins á að ná árangri og 

að hann ráði við verkefni sem starfið felur í sér, tilfinningu um sjálfræði og að hann hafi 

stjórn á eigin starfi (Armstrong, 2012; Landy og Conty, 2010; Gagne og Deci, 2005; 

Riggio, 2013). Áhrif sjálfstæðarar hvatningar stuðlar að vellíðan og þau eru langvinn og 

styðja við og viðhalda breytingum hjá einstaklingnum. Sýnt hefur verið fram á að 

einstaklingar sem eru hvattir áfram af sjálfstæðri hvatningu eru áhugasamari, virkara 

og búa yfir meiri frumleika og þrautseigju við að leysa verkefni sem leiðir til betri 

frammistöðu. Þeir einstaklingar sem búa yfir sjálfstæðri hvatningu upplifa meira 

sjálfræði með því að þeir skilja hvaða gildi það hefur fyrir hann sjálfan að taka þátt í 

ákveðinni hegðun  

Fróðlegt er að skoða svör þátttakenda við fullyrðingunni; ég sinni starfsþróun til að 

auka möguleika mína á starfsframa. Marktækur munur var bæði á milli hópa út frá aldri 

og starfsaldri. Niðurstöður svara sýndu að það voru yngstu kennararnir og þeir með 

stystan starfsaldur sem tengdu það að sinna starfsþróun myndi auka möguleika þeirra á 

starfsframa. Áhugavert er að skoða þessar niðurstöður í tengslum við það að í skýrslu 

fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara (2016) kemur fram að 

framgangsmöguleikar kennara sem grundvallast á starfsþróun eru ekki fyrir hendi í 
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kjarasamningum þeirra. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður fullyrðinga sem snúa að spurningunni „Hefur 

sjálfræði hvetjandi áhrif á að grunnskólakennarar sinni starfsþróun?“ kemur í ljós að 

þær eru mjög afgerandi. Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda svöruðu þessum 

fullyrðingum á jákvæðan hátt. Þetta er í samræmi við að það er lykilatriði fyrir 

grunnskólakennara sem þekkingarstarfsmenn að þeir búi við sjálfræði þegar kemur að  

því að sinna starfsþróun. Það að kennarinn geti haft tækifæri til að sýna frumkvæði og 

meta þarfir sína, veikleika og styrkleika og skipulagt hvernig, hvenær og hvað þeir 

leggja áherslu á í starfsþróun sinni virðist vera mjög mikilvægur þáttur. Samkvæmt 

sjálfræðiskenningunni er sjálfræði ein af þremur grunnþörfum sem þarf að uppfylla til 

að stuðla að vellíðan, þroska og innri hvatningu hjá einstaklingum. Það að 

einstaklingurinn búi við sjálfræði stuðlar að því að hann upplifir innri hvatningu. Hann 

framkvæmir eitthvað af því að hann vill það sjálfur. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Kristínar Hrundar Whitehead, (2011) þar sem fram komu tengsl milli 

sjálfræðis og innri hvatningar þegar þetta var skoðað út frá sjálfræðiskenningunni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfræði í starfi hefur víðtæk áhrif á starfsmanninn. 

Það að einstaklingurinn upplifi að hann búi við sjálfræði í starfi með því að koma að 

ákvörðunum og skipulagi verkáætlana fyrir sjálfan sig, gerir það að verkum að hann er 

ánægðari í starfi (Riggio, 2013).  
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8 Lokaorð 

Starfsþróun er lykilatriði þegar horft er til sérfræðiþekkingar grunnskólakennara og að 

þeir upplifi hvatningu til að sinna henni er grundvöllur þess að við höfum áhugasama og 

vel menntaða kennara. Markmið þessarar rannsóknar var að fá fram hvað það er sem 

hvetur grunnskólakennara til að sinna starfsþróun. 

Einnig voru settar fram fjórar undirspurningar sem snéru að því hversu mikil áhrif 

þættir eins og stýrandi hvatning, stuðningur úr starfsumhverfi, sjálfstæð hvatning og 

sjálfræði hefðu á hvatningu kennara til að sinna starfsþróun. Rannsóknin var megindleg 

og send var út spurningakönnun til grunnskólakennara í níu grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Við úrvinnslu og túlkun niðurstaðna var horft til 

sjálfræðiskenningar Ryan og Deci, (2000) þar sem áherslan er á að greina eðli 

hvatningarinnar í hverju tilviki fyrir sig. 

Niðurstöður þessara rannsóknar gefa til kynna að sjálfstæð hvatning og sjálfræði í 

starfi grunnskólakennara séu þeir þættir sem skipta þá mestu máli þegar horft er til 

þess hvað hvetji þá til að sinna starfsþróun. Kennarar virðast ekki upplifa með afgerandi 

hætti áhrif stýrandi hvatningar þrátt fyrir að ákvæði um að þeim beri að stunda 

starsþróun sem hluta af vinnuskyldu sinni sé í kjarasamningi þeirra. En stuðningur úr 

starfsumhverfi virðist hinsvegar hafa jákvæð áhrif á hvatningu þeirra til að sinna 

starfsþróun. Einnig kom fram í niðurstöðum að viðhorf þátttakenda til starfsþróunar 

voru jákvæð og afgerandi meirihluti taldi það vera nauðsynlegan og mikilvægan hluta 

starfs síns sem grunnskólakennari. 

Kennarar velja kennslu vegna innri hvata. Ytri hvatar virðast skipta þá minna máli 

þegar kemur að því að skoða hvers vegna þeir velja kennslu sem starf. Áhrif þess að 

kennarar búi við sjálfræði og upplifi sjálfstæða hvatningu eru þau að það ýtir undir áhrif 

innri hvatningar. Innri hvatning styður við og viðheldur breytingum hjá einstaklingum, 

stuðlar að áhuga hjá þeim og ýtir undir betri frammistöðu. 

Starfsumhverfi grunnskóla hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum og auknar 

og fjölbreyttar kröfur eru gerðar til þeirra sem starfa í þeim. Grunnskólakennarar hafa 
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bent á að álag í starfi hafi aukist og skólar og kennarar hafa verið gagnrýndir fyrir 

óviðunandi árangur meðal annars í Pisa könnunum. Því er mikilvægt að stjórnendur 

skóla geri sér grein fyrir þeim margþættu jákvæðu áhrifum sem það getur haft á 

kennara að þeir búi við sjálfræði og sjálfstæða hvatningu þegar kemur að því að sinna 

starfsþróun og þau áhrif sem það hefur á árangur og gæði skólastarfsins. Kennarar sem 

finna fyrir hvatningu eru fullir orku og áhuga og eru drifnir áfram til að ná árangri í starfi 

sínu. Það getur því skipt sköpum að skólarnir hafi ánægða og áhugasama kennara sem 

búa yfir innri hvatningu til að sinna starfsþróun. 

Nauðsynlegt er að þeir aðilar sem koma að skipulagi skólamála stuðli að 

starfsumhverfi sem styður við og hvetur grunnskólakennara til að sinna starfsþróun 

sem samkvæmt sjálfræðiskenningunni eru þættir sem snúa að því að uppfylla þarfir 

kennaranna varðandi sjálfræði, hæfni og tengsl. 

Áhugavert væri í framhaldinu að rannsaka nokkra þætti sem komu fram í 

rannsókninni. Þeirra á meðal eru orsakir kynjamunar sem fram kom í niðurstöðum 

varðandi nokkrar fullyrðingar, til dæmis þá að konur upplifi áhrif stýrandi hvatningar 

sterkar en karlar og eins að karlar virðast frekar fá umbun tengda því að sinna 

starfsþróun frekar en konur. 
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nútíð og framtíð. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun, 2002(vor). Sótt 

20.febrúar 2016 af http://netla.hi.is/greinar/2002/005/02/index.htm. 

Hagstofa Íslands. Sótt 21.nóvember 2016 af 



 

92 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskola

stig__1_gsStarfsfolk/SKO02301.px/table/tableViewLayout1/?rxid=4dedba04-463a-

44ef-9cca-a2e217a483dd. 

Hammerness, K., Darling-Hammond, L. og Brandsford, J.  (2005). How Teachers Learn 

and Develop. Í Darling-Hammond, L. og Bransford, J., (ritstjórar). In Preparing 

Teachers for a Changing World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do 

(bls. 358-389).  

Hargreaves, A., og Fullan, M. G. (1992). Teacher Development and Educational Change. 

London: Falmer Press. 

Heath, C. (1999). On the Social Psychology of Agency Relationships: Lay Theories of 

Motivation Overemphasize Extrinsic Incentives. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 78(1), 25-62.  

Heery, E og Noon, N (2001). A Dictionary of Human Resource Management. New York: 

Oxford University Press. 

Huang, W. H. D., Han, S. H., Park, U. Y. og Seo, Y. Y. (2010). Managing Employees’ 

Motivation, Cognition and Performance in Virtual Workplaces: The Blueprint of a 

Game- based Adaptive Performance Platform (GAPP). Advances in Developing 

Human Resources, 12(6), 700–714. Sótt 20. nóvember 2015 af 

http://adh.sagepub.com/ content/12/6/700.full.pdf+html.  

Hughes, R.L., Ginnett, R.C. og Curphy, G.J. (2006). Leadership: Enhancing the Lessons of 

Experience (7. útgáfa). New York: McGraw-Hill/Irwin. 

Illeris, K. (2007). How We Learn: Learning and Non-learning in School and Beyond. 

London; New York: Routledge.  

Inga Jóna Jónsdóttir. (2005). Að skilja vinnutengdan lærdóm í atvinnulífinu? Í Ingjaldur 

Hannibalsson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum VI. Viðskipta- og 

Hagfræðideild (bls. 301–311). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

 Inga Jóna Jónsdóttir. (2007). Vinnustaðurinn sem lærdómsumhverfi: Myndlíkingar 

lærdóms í vinnunni og mikilvægir áhrifavaldar. Í Ingjaldur Hannibalsson (ritstjóri). 

Rannsóknir í félagsvísindum VIII. Viðskipta- og Hagfræðideild (bls. 295-307). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskolastig__1_gsStarfsfolk/SKO02301.px/table/tableViewLayout1/?rxid=4dedba04-463a-44ef-9cca-a2e217a483dd
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskolastig__1_gsStarfsfolk/SKO02301.px/table/tableViewLayout1/?rxid=4dedba04-463a-44ef-9cca-a2e217a483dd
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskolastig__1_gsStarfsfolk/SKO02301.px/table/tableViewLayout1/?rxid=4dedba04-463a-44ef-9cca-a2e217a483dd


 

93 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, Guðmundur Kristján Óskarsson. (2009). Íslenskir stjórnendur: 
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Viðauki 1 Spurningalisti 

 

Spurningakönnun 

 

Skilgreining á hugtakinu starfsþróun. 

Starfþróun er skilgreind sem “þær athafnir sem miða að því að auka hæfni, kunnáttu, 
sérfræðiþekkingu og aðra eiginleika kennara í starfi.” (TALIS, 2014).  

1. Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég er skyldug/skyldaður til þess af skólanum. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

 

2. Ég sinni starfsþróun vegna þess að það er hluti af vinnuskyldu minni samkvæmt 

kjarasamningi. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

3. Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég þarf að standa skil á starfsþróun minni 

gagnvart yfirmanni mínum 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

 

4. Ég tek þátt í starfsþróunarverkefnum vegna þess að ég fæ greitt fyrir þátttöku 

mína eða fæ umbun í formi frídaga eða lækkunar kennsluskyldu. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

5. Ég sinni starfsþróun vegna þess að yfirmaður minn hvetur mig til þess. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 1 

 

6. Ég sinni starfsþróun vegna þess að yfirmaður minn skapar svigrúm og tækifæri til 

að ég geti sinnt starfþróun á dagvinnutíma. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

7. Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég fæ hvatningu frá samstarfsmönnum mínum 

til þess. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  
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8. Ég tek þátt í starfsþróun/starfsþróunarverkefnum í samvinnu við samstarfsmenn 

mína vegna þess að ég vil sýna þeim að ég hafi áhuga, vilja og getu til að takast á við 

nýjungar. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

9. Ég tek þátt í starfsþróun/starfsþróunarverkefnum í samvinnu við samstarfsmenn 

mína vegna þess að það felur í sér mikilvæga þætti sem ég þarf að ná valdi á til að 

styrkja mig sem fagmann. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

10. Ég sinni starfsþróun vegna þess að þannig bæti ég faglega færni mína sem 

kennari. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

11. Ég sinni starfsþróun til að auka möguleika mína á starfsframa. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

12. Ég sinni starfsþróun vegna þess að mér finnst það áhugavert. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

13. Ég sinni starfsþróun af því að það veitir mér ánægju. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

14. Ég sinni starfsþróun vegna þess að það er skemmtilegt að tileinka sér nýja hluti 

sem styrkja mig í starfi. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

15. Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég vil sigrast á áskorunum sem ég tekst á við í 

starfi mínu sem kennari. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

16. Ég sinni starfsþróun vegna þess að ég vil stuðla að góðum árangri nemenda 

minna. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

17. Ég sinni starfsþróun vegna þess að það er mikilvægur þáttur í því að auka gæði 

kennslu minnar. 
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Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

18. Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get ákveðið sjálf/sjálfur hvort ég taki þátt í 

starfsþróun. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

19. Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get tekið ákvarðanir um hvaða starfsþróun 

ég sinni. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

20. Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get skipulagt mína eigin starfsþróun. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

21. Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get metið þarfir mínar til starfsþróunar 

sjálf/sjálfur. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

22. Það hvetur mig til starfsþróunar að ég get ákveðið hvenær og hvernig ég sinni 

starfsþróun. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

23. Verkefni sem ég sinni sem grunnskólakennari eru í mínum huga einn helsti 

hvatinn til að ég sinni starfsþróun. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

24. Það að ég skili betri árangri í starfi er helsta hvatning mín til að sinna starfsþróun. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

25. Það að ég verði betri fagmaður er helsta hvatning mín til að sinna starfsþróun. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

 

26. Ég hef enga hvatningu til að sinna starfsþróun. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

27. Ég tel mikilvægt að kennarar sinni starfsþróun í starfi sínu. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  
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28. Ég tel að starfsþróun sé hluti af starfi mínu sem grunnskólakennari. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

29. Ég set upp mína eigin starfsþróunaráætlun. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

30. Starfsþróun mín er háð samvinnu við samstarfsmenn mína (samstarf 

kennarateyma, árgangasamstarf o.s.frv.). 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

31. Í mínum skóla er skýr stefna varðandi kennslu og nám nemenda. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála  

 

32. Í mínum skóla er sett fram starfsþróunaráætlun/símenntunaráætlun. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

 

33. Í mínum skóla sér skólinn til þess að kennarar fái fræðslu/símenntun/þjálfun til að 

geta framfylgt stefnu skólans varðandi kennslu og nám nemenda. 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

 

34. Hefur þú sinnt starfsþróun síðustu 12 mánuði. 

 já 
 nei 

35. Kyn 

 Karl 
 Kona 

36. Aldur 

 30 ára og yngri 
 31-40 ára 
 41-50 ára 
 51-60 ára 
 61 og eldri 

37. Menntun 

 Kennarapróf 
 Grunnnám á háskólastigi (B.Ed, BS, BA) 
 Framhaldsnám á háskólastigi (M.ed. M.S. o.s.frv.) 
 Annað nám 
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38. Starfsheiti 

 Kennari 
 Umsjónakennari 
 Faggreinakennari 
 Sérgreinakennari 
 Sérkennari 

39. Starfsaldur 

 1-5 ár 
 6-10 ár 
 11-25 ár 
 26 ár eða lengur  
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Viðauki 2 bréf 

Bréf sem sent var til allra grunnskólakennara sem störfuðu í þeim níu grunnskólum sem 

þátt tóku í könnuninni. 

 

Kæri grunnskólakennari. 

Ég heiti Ásta Ísberg og hef starfað sem grunnskólkennari frá árinu 1985 og nú síðustu árin 

sem deildarstjóri í grunnskóla. Ég vinn nú að lokaverkefni í meistaranámi í 

mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Markmiðið með þessu 

lokaverkefni er að rannsaka hver sé hvatning grunnskólakennara til að sinna starfsþróun. 

Könnunin er nafnlaus og ekki er unnt að rekja svör til þátttakenda né skóla. Það tekur innan 

við 10 mínútur að svara könnuninni. Það væri mér mikilsvirði ef þú tækir þátt, þar sem 

framlag hvers og eins skiptir miklu máli. Til að svara könnuninni ferð þú á tengilinn hér að 

neðan:  

Með fyrirfram þakklæti,  

Ásta Ísberg 

Sími 7795482 

asi4@hi.is 

 


