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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða starfsánægjuþætti kennarar í 

grunnskólum Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru ánægðastir og óánægðastir með. Skoðað 

var hvort munur væri á milli þeirra þriggja skóla sem reknir eru í sveitarfélaginu, hvort 

munur væri á konum og körlum og hvort tengsl væru á milli starfsaldurs og starfsánægju 

kennara. Spurningalisti var sendur rafrænt á alla 71 kennarana sem starfa við 

grunnskólana þrjá. Alls svöruðu 52 kennarar, eða 73,2%. Vegna smæðar úrtaks reyndust 

niðurstöður tölfræðiprófa ekki marktækar og var lýsandi tölfræði notuð til að birta 

niðurstöður. Vísbendingar voru um að áhrifaþættirnir yfirmenn, samstarfsfélagar og eðli 

starfs kæmu betur út en aðrir þættir. Þetta gefur til kynna að starfsánægja 

grunnskólakennara í Sveitarfélaginu Skagafirði sé mikil. Niðurstöður gáfu einnig 

vísbendingu um að kennarar væru óánægðastir með launin. Lítill munur reyndist vera á 

meðaltölum skólana þriggja og ekkert bendir til þess að stærð vinnustaðanna hafi áhrif á 

starfsánægju. Í ljós kom að meðaltal karla var hærra á öllum starfsánægjuþáttum nema 

vinnutengd fríðindi og meðaltal þáttarins hrós og virðing var það sama hjá báðum 

kynjum. Þegar svör voru skoðuð eftir starfsaldri þátttakenda kom í ljós að starfsánægja 

jókst þegar starfsaldur hækkaði fram að 15 ára starfsreynslu. Eftir það minnkaði 

starfsánægja örlítið aftur og var minnst hjá þeim sem voru með 21 árs starfsreynslu eða 

lengri. Kennarar í grunnskólum Sveitarfélagsins Skagafjarðar voru langflestir sáttir við 

val á starfsferli og myndu ekki breyta um starfsvettvang þó þeir hefðu kost á því að velja 

aftur.  
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1  Inngangur  

Á þriðja áratug síðustu aldar setti sálfræðingurinn Elton Mayo fram hugmyndina um 

tilfinningar í ameríska vinnusálfræði. Hann sagði að verksmiðjuvinna myndi kalla fram 

ýmsar neikvæðar tilfinningar á borð við ótta, reiði og efasemdir sem leiði til slakari 

frammistöðu og aukinna veikindafjarvista. Hann sagði einnig að slík verksmiðjuvinna og 

tilfinningarnar sem fylgdu væri ástæða þess að órói fór að gera vart við sig innan 

verkamannastéttarinnar og verkalýðsfélög voru stofnuð. Fram til þessa hafði ekki verið 

hugsað um hugarfar verkamanna og það hversu ánægðir þeir væru í vinnunni. Talið var 

að ef verkamönnum væru greidd sæmileg laun að þá væru þeir sáttir við sína stöðu 

(Landy og Conte, 2013).  

Það var síðan á fjórða áratug síðustu aldar sem tvær ólíkar en mikilvægar rannsóknir 

voru gerðar á starfsánægju. Önnur þeirra var rannsókn framkvæmd af Robert Happock 

sem sendi út spurningakönnun á alla útivinnandi íbúa í smábæ í Pennsylvaníu. Hann 

komst að því að einungis 12% voru óánægðir í vinnu en að faglært fólk og þeir sem 

gegndu stöðu yfirmanns voru almennt ánægðari en ómenntaðir verkamenn. Hann dró þá 

ályktun að það væru bæði starfstengdir og einstaklingsbundir þættir sem hefðu áhrif á 

starfsánægju. Hin rannsóknin var gerð í Hawthorne verksmiðjunni í Illinois. Markmið 

hennar var að skoða hvaða áhrif mismunandi sálfræðilegir þættir og vinnuumhverfi hefðu 

á afköst starfsmanna. Þættir sem voru skoðaðir voru meðal annars lýsing, lengd 

vinnudags og vinnupásur. Niðurstöðurnar komu rannsakendum á óvart. Það skipti ekki 

máli hvers konar breytingar voru gerðar, afköstin jukust alltaf. Ákveðið var að taka 

djúpviðtöl við verkamennina og rýna í dagbækur þeirra til að komast að því hvers vegna 

lengri vinnudagur og skert lýsing hefðu ekki letjandi áhrif á þá. Það sem kom í ljós var að 

á meðan rannsókninni stóð veittu yfirmenn verkamönnunum meiri athygli og það var það 

sem hafði áhrif á aukin afköst þeirra. Í kjölfar þessarar rannsóknar varð til nýtt hugtak í 

félagssálfræði sem kallað er Hawthorne-áhrifin (Landy og Conte, 2013). Þetta sýnir 

greinilega hve mikilvægt það er fyrir yfirmenn, eins og til dæmis skólastjóra, að veita 

starfsmönnum sýnum athygli og hvetja þá áfram í sínum störfum.  

Áður en Elton Mayo setti fram sínar hugmyndir var hugtakið starfsánægja ekki til í 

efnisyfirliti bóka sem fjölluðu um vinnusálfræði. Fjórum áratugum seinna eða árið 1976 
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höfðu verið birtar um 3.000 rannsóknir um starfsánægju og árið 2006 voru þær orðnar 

fleiri en 10.000 talsins og þeim heldur áfram að fjölga (Landy og Conte, 2013). 

 Val á viðfangsefni 1.1
Áhuginn á viðfangsefninu kviknaði þegar ég starfaði í afleysingum sem mannauðsstjóri 

hjá Sveitarfélaginu Skagafirði frá árinu 2015-16. Skólarnir eru stærstu vinnustaðirnir 

innan sveitarfélagsins og stór hluti af mínum tíma fór í það að sinna mannauðsmálum í 

skólum og leikskólum. Einnig fannst mér áhugavert að velja mér viðfangsefni sem ég 

gæti tengt við grunnnám mitt í sálfræði og þótti mér við hæfi að fjalla um starfsánægju 

þar sem það viðfangsefni tengist báðum námsgreinum.  

 Markmið rannsóknar 1.2
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða starfsánægjuþætti kennarar í 

grunnskólum Sveitarfélagsins Skagafjarðar voru ánægðastir og óánægðastir með. Til þess 

að ná markmiðum rannsóknarinnar voru lagðar fram fjórar rannsóknarspurningar: 

1. Hvaða starfsánægjuþættir vega þyngst hjá kennurum í grunnskólum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar? 

2. Er munur á starfsánægjuþáttum á milli skólanna þriggja? 

3. Mælist marktækur munur á starfsánægjuþáttum kvenkyns og karlkyns kennara? 

4. Eru tengsl á milli starfsaldurs og starfsánægju hjá kennurum? 

 

Rannsóknin getur nýst fjölskyldusviði Sveitarfélagsins Skagafjarðar og skólunum 

þremur til að rýna og bæta sitt starf. Einnig bætir rannsóknin við þekkingu á sviði 

starfsánægju í grunnskólum landsins.  

 Uppbygging verkefnisins 1.3
Rannsakandi framkvæmdi megindlega rannsókn sem verður kynnt í þessari ritgerð og 

niðurstöður greindar. Eins og venja er í meistararitgerðum þá byrjar ritgerðin á fræðilegri 

umfjöllum um viðfangsefnið. Fjallað verður um upphafskenningar sem tengjast 

starfsánægju og í kjölfarið farið yfir rannsóknir sem tengjast helstu áhrifaþáttum 

starfsánægju og rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi á viðfangsefninu. Því næst 

verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, hverjir þátttakendur voru, mælitæki auk 

þess sem farið verður yfir framkvæmd og úrvinnslu gagna.  
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Því næst munu helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða skoðaðar með það að 

markmiði að svara rannsóknarspurningunum sem kynntar voru í upphafi. Að lokum 

verður umræðukafli þar sem niðurstöður verða túlkaðar, notagildi og álitamál rannsóknar 

sett fram ásamt því að höfundur veltir fyrir sér framtíðarsýn og frekari rannsóknum.  
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2 Starfsánægja 
Erfitt getur verið að útskýra starfsánægju út frá einni kenningu en Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir (1999) settu fram eftirfarandi skilgreiningu út 

frá nokkrum fræðimönnum; „Með starfsánægju er átt við viðhorf til vinnu sem fela í sér 

huglæg og tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það sem hefur áhrif á þessa 

tilfinningu eru yfirleitt vinnuaðstæður, samskipti við samstarfsmenn og stjórnendur, 

möguleiki á stöðuhækkun og launin“ (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir o.fl., 1999, bls. 15). 

Starfsánægja er mjög víðtæk breyta, hún getur gegnt hlutverki frumbreytu, millibreytu 

eða fylgibreytu (Ásta Bjarnadóttir, 2000). Starfsánægju er hægt að skipta niður í fimm 

þætti sem eru; einstaklingsþættir, félagslegir þættir, menningarlegir þættir, 

fyrirtækjaþættir og umhverfisþættir. Vilja Ingunn og Jóhanna meina að þessir þættir hafi 

allir áhrif á starfsánægju en þeir hafi mismunandi áhrif á einstaklinga. 

Þegar Locke skilgreindi starfsánægju þá gerði hann ráð fyrir að hugsun og tilfinningar 

hefðu áhrif á hana (Judge, Parker, Colbert, Heller og Ilies, 2001). Taugasálfræðilegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á gagnverkandi samband á milli heilasvæða sem sjá um að 

vinna úr tilfinningum og svæða fyrir hugræna úrvinnslu. Þegar við hugsum um starf 

okkar þá upplifum við tilfinningar tengdar því og þegar við upplifum tilfinningar í 

vinnunni þá ígrundum við þær. Því eru mikil tengsl á milli hugsana og tilfinninga (Judge 

o.fl., 2001). 

 Kenning Locke um markmiðasetningu 2.1
Talið er að með því að skoða markmiðasetningu fólks sé hægt að skilja viðhorf þeirra til 

starfs og þar með starfsánægju þeirra. Edwin Locke setti fram kenningu um 

markmiðasetningu (Goal-Setting Theory) á sjötta áratug síðustu aldar. Með kenningunni 

reynir hann að svara því hvernig og hvers vegna frammistaða eykst með því að setja sér 

markmið og hvers konar markmið skila bestu frammistöðunni. Í fyrsta lagi hefur honum 

tekist að sýna fram á það að eftir því sem markmiðið er meira krefjandi, því betri verður 

frammistaðan. Í öðru lagi þá hefur fólk meiri stjórn á því hvernig markmiðinu er náð eftir 

því sem markmiðið er nákvæmara og ítarlegra. Í þriðja lagi þá leiða markmið sem eru 

bæði ítarleg og krefjandi til bestu frammistöðunnar. Í fjórða lagi þá er mjög mikilvægt að 

einstaklingur  skuldbindi sig markmiðum þegar þau eru bæði ítarleg og krefjandi en sú 



14 

skuldbinging næst aðeins ef viðkomandi er sannfærður um að markmiðið sé mikilvægt 

og að raunhæft sé að ná því (Locke, 1996).  

 Kenning Bandura 2.2
Albert Bandura (1977) setti fram kenninguna um “self-efficacy” en það er sú trú sem 

einstaklingurinn hefur á eigin getu til að framkvæma verk eða ná markmiði með 

árangursríkum hætti. Samkvæmt Bandura eru einstaklingar sífellt að meta hegðun sína og 

hvort hún færist nær eða fjær þeirra markmiðum. Eftir því sem fólk hefur meiri trú á 

eigin getu því líklegra er það til að ná markmiðum sínum og líklegra til að upplifa 

ánægju. 

Rannsóknir gefa til kynna að trú kennara á eigin getu hafi áhrif á kennsluaðferðir 

þeirra  sem og hvatningu og árangur nemenda þeirra (Skaalvik og Skaalvik, 2007).  

Undanfarna áratugi hefur kennarastarfið orðið kröfumeira vegna strangari reglna skóla og 

ráðuneyta og kennarar finna fyrir auknum utanaðkomandi þrýstingi, til dæmis frá 

foreldrum. Skaalvik og Skaalvik (2007) komust að því í rannsókn sem þeir gerðu á 

norskum kennurum að samskiptaörðugleikar við foreldra höfðu neikvæða fylgni við trú 

kennara á eigin getu. Hins vegar þá var ekki fylgni við neinn af þáttunum sem notaðir 

voru til að mæla trú kennara á eigin getu í Noregi og samskiptaörðugleika meðal 

samstarfsmanna. Niðurstöður þeirra leiddu einnig í ljós að karlmenn hefðu meiri trú á 

eigin getu en konur þegar kom að samskiptum við samstarfsmenn og foreldra.  

 Starfshvatakenningar 2.3
Hvatning er talin vera einn helsti áhrifaþáttur starfsánægju og er því oft nefnt þegar talað 

er um starfsánægju. Starfshvatakenningum er vanalega skipt í tvo flokka sem til dæmis 

hafa verið notaðir til að útskýra starfsánægju, starfshvatningu og hvaða áhrif þessir þættir 

hafa á atferli starfsfólks. Þessar kenningar kallast þarfakenningar (need theories) og 

ferlakenningar (process theories). Rétt er að hafa í huga að það er einstaklingsbundið 

hvað hvetur starfsfólk áfram og því ekki til nein ein rétt leið þó svo að fræðimenn hafi 

reynt að komast að niðurstöðu um það hvað hafi reynst vel (Lundberg, Gudmundson og 

Andersson, 2009). Hér á eftir verða tekin dæmi um þarfakenningar og ferlakenningar. 

2.3.1 Tveggja þátta kenning Herzberg 
Herzberg þróaði og setti fram tveggja þátta kenninguna (two-factor theory) en hún fellur 

undir þarfakenningar. Samkvæmt kenningu Herzberg orsakast starfsánægja af innri 

starfsþáttum á borð við áhugaverða og krefjandi vinnu á meðan starfsóánægja stafar af 
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ytri þáttum eins og launum, stöðuhækkun og vinnuaðstæðum (Lundberg o.fl., 2009). 

Herzberg segir að þessir tveir þættir séu ekki endilegar andstæðir pólar heldur þurfi annar 

þeirra að vera til staðar til þess að hinn geti blómstrað. Til dæmis gengur oft illa að huga 

að starfsþróun einstaklings ef að starfsöryggi er ekki til staðar (Herzberg, Mausner og 

Snyderman, 1959; Herzberg, 2003). Herzberg (1965) segir að nauðsynlegt sé að horfa á 

starfsánægju og starfsóánægju sem tvo aðskilda þætti. Ekki sé hægt að gera ráð fyrir að 

starfsóánægja minnki ef starfsánægja eykst heldur þarf að vinna sérstaklega að 

starfsóánægjunni og sérstaklega að starfsánægjunni. Samkvæmt honum er því andstæðan 

við starfsánægju, engin starfsánægja og andstæðan við starfsóánægju, engin 

starfsóánægja. Herzberg bendir á að til að auka starfsánægju þurfi að vinna með 

hvetjandi þætti líkt og að gera starfið áhugaverðara, meira krefjandi og gefandi (Judge 

o.fl., 2001). Til að viðhalda hvata hjá starfsmönnum þarf að tryggja það að 

viðhaldsþættirnir séu til staðar í starfsumhverfinu. Umbuna þarf starfmönnum á 

viðeigandi hátt, koma fram við þá af sanngirni og tryggja starfsöryggi þeirra. Þessir 

þættir koma hins vegar einungis í veg fyrir starfsóánægju líkt og kom fram. Til að auka 

starfsánægjuna þarf að tryggja að hvati sé í starfi. Starfið þarf að vera mikilvægt og 

starfsmenn þurfa að upplifa ábyrgð og eiga  möguleika á starfsþróun til að þeir leggi allt 

sitt í starfið. Herzberg setur þessa kenningu fyrst fram árið 1959 en nokkuð löngu seinna 

rannsökuðu Bassett-Jones og Lloyd  (2005) hvort að kenningin stæðist í raun og komust 

þeir að því að athuganir Herzberg standast.  

Kenningin hefur mikið verið prófuð í gegnum árin og helst hefur hún verið gagnrýnd 

fyrir það hve einsleitur hópur sérfræðinga var notaður í upphafi og niðurstöður þeirra 

alhæfðar á aðra ólíka hópa. Eins hefur kenningin verið gagnrýnd fyrir afstöðu sína til 

peninga, en margir telja að peningagreiðslur og laun séu ekki atriði sem vinnuveitandi 

þarf að viðhalda heldur skapi launin hvatningu fyrir starfsmenn og auki starfsánægju. 

2.3.2 Væntingakenning Vroom 
Væntingakenning Vroom er ein algengasta kenningin sem notuð er í tengslum við 

hvatningu á vinnustöðum og fellur undir ferlakenningar. Kenningin snýr aðallega að ytri 

þáttum hvatningar og lýsir ferli sem einstaklingar fara í gegnum þegar taka á ákvörðun. 

Einstaklingar hafa mismunandi markmið og geta verið hvattir til ákveðinnar hegðunar ef 

þeir trúa því að það séu jákvæð tengsl á milli fyrirhafnar og afkasta (Ferris, 1977; Isaac, 

Zerbe og Pitt, 2001). Afköstin leiða síðan af sér eftirsóknarverða umbun sem uppfyllir 
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mikilvægari þörf fyrir einstaklinginn ásamt því að löngunin til að ná þeim árangri er það 

sterk að hún leiðir til þess að það sé þess virði að framkvæma hegðunina (Ferris, 1977). 

Það sem hefur áhrif á hvatningu hegðunar, framkvæmdar eða verkefnis er þríþætt: 

Vænting (expectancy), tilstuðlan (instrumentality) og verðmæti umbunar (valence). 

Vænting er sú skoðun að viðleitni leiði til ákveðinnar frammistöðu. Tilstuðlan er sú 

skoðun að viss frammistaða sé tengd við ákveðna umbun og verðmæti umbunar er það 

gildi eða mikilvægi sem fólk tengir við ákveðna umbun (Chiang og Jang, 2008). Þessir 

þrír þættir stýra því hvort hvatning fyrir viðkomandi verður lítil eða mikil (Ferris, 1977). 

Væntingakenningin hefur mótað ákveðinn ramma til þess að meta gildi, túlka og 

leggja mat á hegðun starfsmanna við nám, ákvarðanatöku, myndun viðhorfa og 

hvatningu. Þrátt fyrir það þá hefur kenningin fengið gagnrýni fyrir að vera með lítið 

hugtakaréttmæti (construct validity) og að útkoman byggist á fleiri þáttum heldur en 

Vroom heldur fram (Chiang og Jang, 2008). 

Chiang og Jang (2008) gerðu rannsókn á starfsmönnum hótela þar sem þau notuðu 

væntingakenningu Vroom. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að með því að nota 

betrumbætta væntingakenningu með fimm þáttum (væntingar, ytri tilstuðlan, innri 

tilstuðlan, ytra verðmæti umbunar og innra verðmæti umbunar) væri betur hægt að lýsa 

ferlinu sem leiðir til hvatningar fyrir hótelstarfsmenn. Innri tilstuðlan og innra verðmæti 

umbunar eru tveir þættir sem Vroom notaði ekki í sína kenningu. Innri tilstuðlan vísar til 

þess að starfsmönnum finnst þeir hafa áorkað einhverju og eru ánægðir þegar þeim finnst 

þeir hafa staðið sig vel. Innra verðmæti umbunar hvetur fólk til þess að taka meiri ábyrgð 

og nýta hæfileika sína og afrek til fulls.  

Latham og Pinder (2005) eru sammála megininntaki væntingakenningar Vroom. Þeir 

segja að mikilvægt sé að hvatning í starfi sé í góðu samhengi við aðstæður hverju sinni. 

Það getur reynst snúið að hvetja ólíkt fólk áfram í starfi. Aðferðir til þess að hvetja 

starfsmenn áfram í starfi sínu hafa að mestu leyti skipst í tvennt, annarsvegar jákvæð 

hvatning og hinsvegar neikvæð hvatning. Aukin hópavinna innan fyrirtækja síðustu ár 

hefur gert hvatningu starfsmanna erfiðari þar sem að aukin hópavinna eykur líkurnar á 

svonefndum farþegum (free-riders). Vel hefur reynst að fylgjast náið með hópnum á 

meðan á verkefninu stendur og meta þannig framlag hvers starfsmanns innan hópa eða 

teymisvinnu. Jákvæð verðlaun eða neikvæð refsing er svo veitt í samræmi við 

vinnuframlag hvers og eins. Neikvæð refsing hefur skilað aðeins meira vinnuframlagi frá 
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starfsmönnum í teymisvinnu heldur en jákvæð en báðar aðferðir virðast virka ágætlega 

(Dickinson, 2001). 

Einstaklingsmiðuð hvatning virðist skila mestum árangri og þá er vert að minnast á 

hvað þarf að hafa í huga til þess að framkvæma hana sem best. Maria Osteraker (1999) 

skiptir hvatningu í starfi í þrjár mismunandi víddir sem byggðar eru á þörfum, víddirnar 

eru félagslegar, andlegar og áþreifanlegar eða efnislegar. Hún heldur því fram að 

hvatning í starfi verði að vera mismunandi eftir því hvaða vídd hvetur viðkomandi 

starfsmann mest. Hún segir einnig að helstu mistök vinnuveitenda séu að hafa ekki 

starfsmenn sína með í ráðum varðandi hvatningu í starfi. Í félagslegu víddinni felst 

hvatning í því að fá að hjálpa öðrum, fá álit og gagnrýni annarra í starfi ásamt því að fá 

aukin völd og samþykki samstarfsmanna. Andlega víddin snýst um að vera hluti af stærri 

heild, að sjá árangur erfiðis síns og vinna sjálfstætt þar sem þekking starfsmannsins 

nýtist. Þriðja og síðasta víddin, efnislega, gengur út á að finna hvatningu í áþreifanlegum 

hlutum eins og peningum eða vinnuaðstöðu. 

2.3.3 Hvatning og lífaldur 
Osteraker (1999) segir að starfsmenn geta sveiflast á milli vídda og er eðlilegt að áherslur 

fólks breytist með tímanum. Staren (2009) tekur undir það og heldur því einnig fram að 

hvatning sé mismunandi á milli einstaklinga og það sé mismunandi eftir persónum hvað 

hvetur hvern og einn áfram í starfi. Það er því oft erfitt fyrir stjórnendur að hvetja 

starfsfólk sitt áfram þar sem það krefst yfirleitt nokkurra mismunandi aðferða. Engu að 

síður þarf starfsfólkið hvatningu til þess að skila af sér þeirri vinnu sem ætlast er til af 

þeim. Lífaldur getur skipt máli þegar velja á hentuga hvatningu fyrir einstaklinga í starfi 

þar sem áhugi og markmið fólks breytist með aldrinum. Eldri starfsmenn hafa til að 

mynda minni áhuga á starfsþróun og framgöngu innan fyrirtækisins heldur en þeir sem 

yngri eru (Osteraker, 1999; Stamov-Roßnagel og Biemann, 2012). 

 Rannsóknin Society for Human Resource Management 2.4
Rannsókn, framkvæmd í yfir 140 löndum á yfir 250 þúsund manns, sýndi fram á að 

atvinnurekendur eigi auðveldara með að halda í starfsfólk ef það upplifir ánægju í vinnu 

sinni (Society for Human Resource Management [SHRM], 2009). Árin 2008 og 2009 

sýndi rannsóknin að eftir efnahagshrunið hafi starfsmenn sagt að starfsöryggi hafi helst 

áhrif á ánægju sína í starfi (SHRM, 2009). Þátttakendur nefndu einnig fríðindi, þóknun, 

tækifæri til að nýta þekkingu sína í starfi og að vera öruggur í starfsumhverfi sínu sem 
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fimm helstu áhrifaþætti starfsánægju. Flestir þátttakendur skilgreindu fríðindi sem 

heilbrigðisþjónustu, borgaða frídaga, eftirlaun og fríðindi sem tengdust fjölskyldu. 

Óánægja í starfi getur haft ýmis áhrif sem eru ekki góð fyrir fyrirtækið. Það getur til 

dæmis verið há starfsmannavelta, fjarvistir, ófullnægjandi frammistaða og þar af leiðandi 

minnkuð framleiðsla (SHRM, 2009). Í sambærilegri rannsókn sem framkvæmd var árið 

2012 sögðu þátttakendur að tækifæri til að nota þekkingu sína í starfi, starfsöryggi og 

umbun hefðu mest áhrif á starfsánægju sína. Við fimm helstu atriði listans höfðu tvö ný 

bæst við frá 2009. Þau voru samskipti á milli starfsmanna og stjórnenda og samband við 

næsta yfirmann. Fríðindi og öryggi í vinnuumhverfi fengu að víkja í seinni rannsókninni 

(SHRM, 2012). 

 Rannsóknir á starfsánægju kennara 2.5
Kennarasamband Íslands og stjórnvöld hafa sýnt mikla viðleitni til að gera 

kennarastéttina að fagstétt, til dæmis með lögverndun starfsheitisins og starfsréttindum 

kennara. Þrátt fyrir það hafa kennarar átt erfitt með að öðlast faglega viðurkenningu. 

Þetta er ekki séríslenskt fyrirbæri. Rökin fyrir því að telja kennara til fagstétta eru meðal 

annars að starf kennara er ein af undirstöðum velferðarkerfisins. Gæði og eðli kennslu í 

skólum skiptir sköpum fyrir möguleika þjóðfélags til að takast á við öra tækniþróun og 

aðrar breytingar í upplýsingasamfélaginu sem hefur bein áhrif á efnahagskerfi ríkja 

(Trausti Þorsteinsson, 2002).  

Upplifun kennara á því hvernig samfélagið metur störf þeirra getur haft áhrif á 

starfsánægju. Það er því mikilvægt að gera reglulega kannanir á starfsánægju kennara, 

það getur verið dýrkeypt að hafa óánægða starfsmenn í vinnu. 

2.5.1 TALIS 
TALIS (Teaching and Learning International Survey) er rannsókn á vegum Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD) sem lögð er fyrir kennara og skólastjórnendur í 

þátttökulöndunum, sem flest eru Evrópulönd. Ísland er þar á meðal. Rannsóknin er mjög 

viðamikil en einn þáttur hennar snýr að skólabrag og starfsánægju og annar að mati á 

starfi kennara og endurgjöf.  

Árið 2013 tóku 34 ríki þátt í rannsókninni og voru niðurstöður greindar niður á hvert 

land og bornar saman við meðaltal allra hinna ríkjanna. Niðurstöður rannsóknarinnar árið 

2013 sýndu að kennarar á Íslandi sögðu endurgjöf leiða mest til jákvæðra breytinga á 

sjálfstrausti til kennslu, starfsánægju og áhugahvöt. Hjá tæplega 70% þátttakenda urðu 
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hins vegar engar breytingar á líkum á stöðuhækkun eða launabreytingum og/eða 

launauppbótum.  

Í samanburði við önnur TALIS lönd þá telur lægra hlutfall kennara hér á landi að 

endurgjöf sem þeir hafa fengið hafi leitt til jákvæðra breytinga á ýmsum atriðum sem 

metin voru.  

Trú kennara á eigin getu var metin í TALIS og kom í ljós að lítill munur er á Íslandi 

og öðrum TALIS löndum. Flestir kennarar telja sig geta gert það sem spurt var um að 

nokkru leyti eða heilmikið. Erfiðast þótti þeim að glæða áhuga nemenda sem eru 

áhugalausir um námið. Það sama á við um getu til að hjálpa nemendum við að temja sér 

gagnrýna hugsun.  

Um 77% kennara voru sammála eða mjög sammála því að skólinn veiti starfsfólki 

tækifæri til að taka virkan þátt í ákvörðunum innan skólans og tæplega 80% voru 

sammála því að skólinn leggi áherslu á sameiginlega ábyrgð á málefnum skólans.  

Rúmlega 11% þátttakenda sáu eftir því að hafa valið kennarastarfið og rúm 70% 

sögðust myndu velja kennarastarfið aftur hefðu þeir aftur kost á því að velja sér starf. 

Hátt í 95% kennara sögðust vera ánægðir með starf sitt í heildina og líkaði við skólann 

sem þeir störfuðu hjá, en það er hærra hlutfall en í hinum TALIS löndunum (Ragnar 

Ólafsson, 2014). 

2.5.2 Starfsumhverfi 
Í rannsókn Klassen og Chiu (2010) komust þeir að því að kennarar sem finna fyrir mikilli 

streitu í kennslu finna fyrir minni starfsánægju. Aftur á móti þá tengdist streita í 

kennslustofu óbeint við starfsánægju í gegnum trú kennara á eigin getu í stjórnun innan 

kennslustofunnar og trú á eigin getu varðandi kennsluaðferðir.  

Guðrún Ragnarsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson (2010) gerðu 

rannsókn á starfsánægju og starfsumhverfi framhaldsskólakennara á Íslandi. Niðurstöður 

þeirra voru að flestum leið vel og voru ánægðir í starfi. Þeir sem töldu vinnuandann á 

vinnustaðnum góðan fundu fyrir meiri starfsánægju. Á sama hátt mældist starfsánægja 

minni hjá þeim sem sögðust hafa verið áreittir í vinnunni. Um helmingur þátttakenda 

taldi sig vera undir álagi í vinnunni og tengdist það fyrst og fremst yfirferð verkefna og 

úrvinnslu námsmats.  
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2.5.3 Starfsaldur 
Klassen og Chiu (2010) komust að því í rannsókn sinni að ólínulegt samband væri á milli 

starfsaldurs í árum og þeirra þriggja þátta sem hafa áhrif á trú á eigin getu í starfi. Trú á 

eigin getu í starfi hefur áhrif á starfsánægju kennara. Þeir þrír þættir sem hafa áhrif á trú 

kennara á eigin getu eru kennsluaðferðir (instructional stategies), stjórn í kennslustofu 

(classroom management) og þátttaka nemenda (student engagement). Samband allra 

þriggja þáttanna við trú á eigin getu eykst frá 0 til 23 ára starfsreynslu en minnkar eftir 

því sem reynslan verður lengri en það. Fyrri rannsóknir höfðu gefið til kynna að trú 

kennara á eigin getu myndi aukast eftir því sem starfsreynslan væri lengri, en Klassen og 

Chiu (2010) telja að sambandið milli reynslu kennara og trú þeirra á eigin getu geti verið 

flóknara en áður var talið.  

Kennarar fara í gegnum ákveðið ferli í starfsferli sínum að mati Huberman. Snemma á 

starfsferlinum upplifa kennarar það að þurfa að komast af í nýju starfi og eru sífellt að 

uppgötva nýja hluti. Á þessum tíma er nokkurs konar gjá á milli faglegra sjónarmiða og 

þess hvernig kennarar upplifa aðstæður í kennslustofunni. Kennarar efast oft um sig 

sjálfa en á sama tíma sýna þeir mikinn eldmóð. Þegar fjögurra til sex ára starfsreynslu er 

náð þá tekur við tímabil stöðugleika, en þá helga kennarar sig gjarnan starfinu eða ákveða 

að skipta um starfsvettvang. Um miðja starfsævina (7-18 ára reynsla) þá er tímabil 

tilrauna og aðgerða eða endurmats. Á þessum tíma velta kennarar því oft fyrir sér hvort 

það hafi verið rétt ákvörðun að velja kennarastarfið. Eftir 19-30 ára reynslu upplifa 

kennarar tímabil rósemi, þar sem orkan og eldmóðurinn smám saman minnkar en 

sjálfstraust eykst og kennarar verða sáttari í eigin skinni. Loks er það síðasta tímabilið 

(31-40 ára starfsreynsla) þar sem kennara líta til baka. Það einkennist af því að losna 

undan skyldum eða kvöðum og getur birtingarmynd þess verið annaðhvort friðsæld eða 

biturleiki (Klassen og Chiu, 2010). 

2.5.4 Kyn 
Rannsóknir hafa leitt í ljós að munur er á starfsánægju karla og kvenna. Konur kunna 

almennt betur að meta góð samskipti við vinnufélaga á meðan karlar telja það meira virði 

að hafa áhrif á mikilvægar ákvarðanir innan vinnustaðarins. Það er einnig athyglisvert að 

meiri starfsmannavelta virðist vera meðal kvenna, þær upplifa meiri streitu og eru meira 

fjarverandi en karlar (Mahmood, Nudrat, Asdaque, Nawas og Haider, 2011; Wilks og 

Neto, 2013). Aðrir hafa rannsakað röðun þátta sem kynin telja mikilvægust. Þar hefur 

komið í ljós að karlar telja starfsöryggi mikilvægast en þar á eftir fylgir starfsframi, 
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verkefni, fyrirtæki, laun, samstarfsfélagar, yfirmenn, vinnutengd fríðindi vinnutími og að 

lokum vinnuaðstæður. Hins vegar telja konur að starfið sem þær gegna skipti mestu máli 

en þar á eftir kemur fyrirtæki, starfsöryggi, vinnufélagar, starfsframi, yfirmenn, laun, 

vinnuaðstæður, vinnutími og loks vinnutengd fríðindi (Mahmood o.fl., 2011). 

Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi verið gerðar á áhrifum kyns á starfsánægju þá er 

ekki mikill stöðugleiki í niðurstöðum þeirra. Í heildina litið eru þó sterkar vísbendingar 

um það að starfsánægja aukist eftir því sem starfsfólk eldist og á það við um bæði kyn 

(Wilks og Neto, 2013). 

2.5.5 Laun 
Þegar fólk er spurt af hverju það vinni þá eru laun eða peningar eitt af algengustu 

svörunum. Oftar en ekki þá er það ekki val hvort fólk vinni, heldur vinnur fólk til þess að 

lifa af (Judge, Piccolo, Podsakoff, Shav og Rich, 2010).  

Það eru skiptar skoðanir um áhrif þess að greiða frammistöðutengd laun fyrir kennara. 

Þeir sem eru fylgjandi því segja að einkaskólar noti þessa aðferð sem geri það að verkum 

að kennarar geta lagt meira á sig fengið það metið að verðleikum. Þeir sem tala gegn 

frammistöðutengdum launum segja að greiðsla viðbótarlauna hafi lítil áhrif á framleiðni, 

það hafi slæm áhrif á starfsandann og að það sé erfitt að koma auga á hvaða kennarar 

skili bestri frammistöðu (Belfield og Heywood, 2008). 

Í rannsókn Belfield og Heywood (2008) staðfestu þeir tilgátu sína um að þegar 

vinnutilhögun er þannig að mikið samstarf sé á milli starfsmanna þá eru meiri líkur á því 

að fá greidd frammistöðutengd laun. Þeim tókst þó ekki að staðfesta það að starfsánægja 

aukist þegar greidd eru frammistöðutengd laun.  

Það er vel þekkt að peningar eru hvati í starfi fólks en þau áhrif eru ekki stöðug. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að fyrst um sinn hafi meiri peningar, eða hærri 

laun, jákvæð áhrif á starfsfólk en það sé hægt að verða „mettur“ af peningum. Þegar 

ákveðinni upphæð er náð þá dvína þessi jákvæðu áhrif hratt og meiri peningar umfram 

það hafa lítil sem engin áhrif á starfsánægju fólks. Þetta bendir til þess að þegar 

stjórnendur velja leiðir til að hvetja starfsfólkið sitt áfram í starfi þá þurfi líka að horfa á 

tekjubil viðkomandi einstaklings (Kahneman og Deaton, 2010). 

Peningar skipta alltaf töluverðu máli í huga fólks. Það skiptir máli hvort einstaklingar 

séu að vinna að því að búa til verðmæti eða ekki. Þeir sem ákveða að starfa hjá 

fyrirtækjum sem ætlast ekki til þess að græða peninga hafa önnur gildi og forgangsröðun 
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í starfi heldur en starfsmenn fyrirtækja sem hafa það markmið að græða peninga. Þeir 

sem vinna hjá fyrirtækjum sem ætla sér ekki að græða peninga meta það mikils ef starf 

þeirra nær að hafa jákvæð áhrif á líf annars fólks. Þeir upplifa mikla hvatningu ef þeir 

finna þessi jákvæðu áhrif. Aftur á móti skiptir það starfsfólk fyrirtækja sem eru starfrækt 

í gróðaskyni ekki miklu máli að hafa jákvæð áhrif á líf annars fólks. Starfsþróun og 

framgangur innan fyrirtækja hvetur það starfsfólk áfram í starfi (De Cooman, De Gieter, 

Pepermans og Jegers, 2011). 

Marsibil Ólafsdóttir (2011) skrifaði lokaverkefni sitt um starfsánægju í grunnskólum. 

Niðurstöður rannsóknar hennar voru þær að kennarar voru almennt með neikvætt viðhorf 

gagnvart launum sínum en það voru helst skólastjórnendur sem voru sáttir við launakjör 

sín. Viðmælendur sögðu að laun endurspegluðu ekki það mikla vinnuálag sem kennarar 

finna fyrir og sumir nefndu að líklega segðu launin mikið um þá virðingu sem borin er til 

kennarastarfsins. 

2.5.6 Stærð fyrirtækja 
Í rannsókn sem var framkvæmd af Tamm, Eamets og Mõtsmees (2010) kom fram að 

stærð fyrirtækja gæti haft áhrif á starfsánægju. Samkvæmt rannsókn þeirra þá er meiri 

starfsánægja hjá litlum fyrirtækjum og hún minnkar eftir því sem fyrirtækin verða stærri. 

Telja þeir að þetta geti verið vegna þess að stór fyrirtæki eru síður persónuleg, það fylgja 

þeim meiri formlegheit í ferlum og stærra bil er á milli stjórnenda og almennra 

starfsmanna og því minni samskipti þar á milli (Tamm o.fl., 2010). En rannsókn SHRM 

styður við hluta af þessu þar sem þátttakendur þeirrar rannsóknar nefndu að samskipti við 

stjórnendur og sambandið á milli stjórnenda og hins almenna starfsmanns hefðu áhrif á 

starfsánægju (SHRM, 2012). Tengsl hafa fundist á milli starfsánægju og sveigjanleika á 

vinnutíma (Torrington, Hall og Taylor, 2008). Meiri sveigjanleiki í vinnu leiddi til færri 

fjarvista og hafði einnig góð áhrif á starfsanda innan fyrirtækisins. Sveigjanleiki var 

einnig tengdur við skuldbindingu starfsmanna við vinnustað sinn sem og frammistöðu, 

það er að meiri sveigjanleiki þýddi meiri skuldbinding og betri frammistaða (Torrington 

o.fl., 2008).   

Í stærri fyrirtækjum þar sem hærri laun eru greidd til þess að auka starfsánægju þá 

bitnar það oft á stjórn vinnuumhverfisins, það gleymist að huga að eðli starfanna og 

hvernig umhverfi verður að móta í kringum þau. Þetta veldur því að starfsmenn í stærri 

fyrirtækjum finna fyrir minni starfsánægju. Þegar þetta var rannsakað kom í ljós að þegar 
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meira eftirliti var komið á þá fór stærð fyrirtækja að hafa minni áhrif á starfsóánægju 

(Idson, 1990). 

2.5.7 Skólastjórnendur 
Tyrknesk rannsókn á skólastjórnendum og starfsánægju sýndi að eftir því sem 

skólastjórar nýta meira aðferðir umbreytingarstjórnunar (transformational leadership) 

þeim mun meira skuldbinda kennarar sig vinnustaðnum. Auk þess eru 

umbreytingastjórnendur líklegri en aðrir til að auka starfsánægju starfsmanna með því að 

hvetja þá áfram og sýna þeim aukna athygli. Það sem einkennir umbreytingastjórnendur 

er að þeir hafa skýra sýn, eru góðar fyrirmyndir, hafa háleit markmið, skapa góðan 

liðsanda á vinnustaðnum, hvetja til frumkvöðlastarfs, nýsköpunar og styðja breytingar og 

að lokum þá taka þeir tillit til þarfa og langana hvers og eins og veita öllum athygli 

(Aydin, Sarier og Uysal, 2013). 

Shen, Leslie, Spybrook og Ma (2012) rannsökuðu það hvort bakgrunnur skólastjóra 

og ferlar innan skóla hefðu áhrif á starfsánægju kennara. Þau komust að því að 17% af 

heildardreifni starfsánægju kennara er á milli skóla. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þættir sem eiga við um skólana skýri 10-38% af heildardreifni þátta sem snúa að 

skólunum. Almennt hafa niðurstöður rannsókna verið þær að breytileiki á milli 

einstaklinga sé mun meiri heldur en breytileiki á milli skóla. Niðurstöður Shen og félaga 

(2012) voru þær að ferli innan skólanna væru mikilvægari þegar kæmi að því að hlúa að 

starfsánægju kennara heldur en menntun og reynsla skólastjórnenda. Það byggja þau á 

því að hægt er að auka starfsánægju kennara með því að bæta ferla innan skólans. Með 

öðrum orðum þá geta skólarnir haft áhrif á starfsánægju kennara með því að skoða innri 

ferla. Stjórnendur og þeir sem setja reglur og útbúa ferla innan skólans þurfa að miða sína 

vinnu út frá starfsmannahópnum og hafa sérstaklega í huga starfsframa og vinnuaðstæður 

kennara, en það eru þeir þættir sem eru líklegastir til að hafa áhrif á starfsánægju kennara. 

Í öðru lagi þá vilja Shen og félagar ráðleggja þeim sem vilja bæta starfsánægju kennara 

að einblína ekki of mikið á menntun og reynslu skólastjóra þegar nýir skólastjórar eru 

ráðnir. Það er mikilvægt að horfa til þess að skólastjóri geti með árangursríkum hætti náð 

að laða fram starfsánægju með því að vera fær í að bæta ferla innan skólans. Þau vilja þó 

ekki gera lítið úr góðri menntun og reynslu, en vilja benda á að það sé ekki árangursríkt 

að reynsla og menntun vegi það þungt að aðrir þættir séu afskiptir í ráðningarferlinu.  
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2.5.8 Skólapúlsinn 
Skólapúlsinn er veflægt sjálfsmatskerfi fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. 

Forsvarsmenn Skólapúlsins trúa því að námsmat í formi einkunna sé ekki eini 

mælikvarðinn á gott skólastarf og út frá þeirri hugmynd var Skólapúlsinn þróaður.  

Nemendur, foreldrar og starfsfólk svara sjálfsmatslista og geta með Skólapúlsinum 

komið viðhorfum sínum nafnlaust á framfæri. Markmið Skólapúlsins er að efla 

rannsóknir og þekkingu á þáttum í fari nemenda og einkennum skólastarfsins. Með tíð og 

tíma mun myndast gagnabanki með dýrmætum upplýsingum sem rannsakendur á sviði 

menntamála geta nýtt. Slíkar niðurstöður draga fram sérkenni skólans og geta gefið 

upplýsingar um það á hvaða sviðum skólinn þarf að bæta sig til að gera skólastarfið betra 

og auka bæði árangur og vellíðan nemenda sinna. Það er ekki síður mikilvægt að 

starfsfólk svari sjálfsmatslistanum því óánægður kennari getur haft áhrif á vellíðan 

nemenda, foreldra og samstarfsmanna.  

Starfsmannakannanir eru lagðar fyrir í mars á hverju ári og mæla þær 11 almenna 

þætti með 35 spurningum. Auk þess eru starfsmenn sem sinna kennslu beðnir um að 

svara 31 þætti í 83 spurningum. Kannanirnar eru sendar á tölvupóstföng allra 

starfsmanna og þeim er svarað rafrænt. Niðurstöður eru aðgengilegar á vefsvæði 

þátttökuskólanna í apríl ár hvert. Hver og einn skóli getur ákveðið að birta niðurstöður 

sínar á heimasíðu skólans (Skólapúlsinn, e.d.).  

 Sveitarfélagið Skagafjörður 2.6
Sveitarfélagið Skagafjörður er sveitarfélag á Norðurlandi vestra. Það varð til við 

sameiningu 11 hreppa á svæðinu árið 1998. Akrahreppur var eini hreppurinn í Skagafirði 

sem ákvað að vera ekki með í sameiningunni en íbúar Akrahrepps sækja sína þjónustu í 

Sveitarfélagið Skagafjörð. Akrahreppur kemur meðal annars að rekstri Varmahlíðarskóla 

og börn úr hreppnum ganga í þann skóla. Í Sveitarfélaginu Skagafirði voru skráðir 3.930 

íbúar til heimilis þann 1. janúar 2017, en til viðbótar búa 200 manns í Akrahreppi. Íbúum 

sveitarfélagsins hefur í heild fækkað á síðustu áratugum. Stærstu atvinnugreinar 

svæðisins eru útgerð, landbúnaður, iðnaður, verslun og opinber þjónusta (Sveitarfélagið 

Skagafjörður, e.d.-a). 

Í Skagafirði eru fjórir þéttbýlisstaðir. Sauðárkrókur er þeirra stærstur með 2.564 íbúa, 

þar á eftir kemur Hofsós með 146 íbúa, Varmahlíð með 128 íbúa og minnsti 

þéttbýliskjarni sveitarfélagsins er Hólar í Hjaltadal með 76 íbúa. Aðrir íbúar eru í 
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dreifbýli. Á öllum fjórum þéttbýlisstöðunum rekur sveitarfélagið leikskóla og 

grunnskóla. 

2.6.1 Grunnskólar í Skagafirði 
Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga samanstendur af þremur stoðum, félagsmálaþjónustu, 

frístundaþjónustu og fræðsluþjónustu. Fjölskylduþjónustan veitir heildstæða og samþætta 

þjónustu þar sem þarfir íbúanna eru hafðar að leiðarljósi (Sveitarfélagið Skagafjörður, 

e.d.-b). Í Sveitarfélaginu Skagafirði eru þrír grunnskólar. Þeir eru Árskóli á Sauðárkróki, 

Varmahlíðarskóli í Varmahlíð og Grunnskólinn austan Vatna sem hefur þrjár 

starfsstöðvar; á Hofsósi, Hólum í Hjaltadal og í Fljótum. Alls 335 nemendur stunda nám 

við Árskóla, 117 við Varmahlíðarskóla og 72 við Grunnskólann austan Vatna (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 

Hver skóli er með sinn skólastjóra og aðstoðarskólastjóra sem sinna daglegri stjórnun 

og rekstri skólanna. Næsti yfirmaður skólastjóra er sviðsstjóri fjölskyldusviðs 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar sem heyrir undir sveitarstjóra.  
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3 Aðferð 
Þegar rannsóknaraðferð er valin þarf að athuga hvort markmið rannsóknar sé eigindlegt 

eða megindlegt. Rannsóknir í félagsvísindum skiptast í þessar tvær gerðir og eiga þær í 

raun margt sameiginlegt þó þetta séu mismunandi aðferðir. Í báðum aðferðum er notuð 

kerfisbundin aðferð til að rannsaka viðfangsefnið með það að markmiði að auka 

þekkingu á efninu (Merriam, 2009). Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd 

rannsóknarinnar. Fyrst verður greint frá rannsóknaraðferðinni sem var notuð og 

þátttakendum rannsóknarinnar. Þá verður farið yfir mælitæki sem notuð voru ásamt 

framkvæmd, rannsóknarsniði og úrvinnslu gagna.  

 Megindleg aðferðafræði 3.1
Markmið rannsóknarinnar var að fá yfirsýn yfir starfsánægju meðal grunnskólakennara í 

Sveitarfélaginu Skagafirði. Til þess að fá þau gögn taldi rannsakandi að best væri ef hægt 

væri að ná til sem flestra starfandi kennara í Skagafirði. Megindleg aðferðafræði var 

álitin heppileg því hún er formleg, hlutbundin og kerfisbundin aðferð sem hentar vel til 

að lýsa breytum og meta tengsl á milli þeirra. Það ber að hafa í huga að þó að tengsl 

mælist á milli breyta þá er ekki hægt að fullyrða að um orsakasamband sé að ræða (Furr 

og Bacharach, 2008).  

Með því að nota megindlega aðferðafræði er hægt að skoða hvort marktækur munur sé 

á milli hópa og gagnast það vel í þessari rannsókn því kanna á hvort munur sé á körlum 

og konum, eftir starfsaldri og eftir því við hvaða skóla þátttakendur kenna.  

 Þátttakendur 3.2
Þátttakendur í rannsókninni voru alls 52 starfandi grunnskólakennarar við þá þrjá 

grunnskóla sem eru starfræktir í Sveitarfélaginu Skagafirði. Rannsakandi fékk 

netfangalista kennara senda frá mannauðsstjóra sveitarfélagsins og sá sjálfur um að senda 

beiðni um þátttöku til 71 kennara, sem er heildarfjöldi kennara sem starfa við skólana. 

Alls svöruðu 52 kennarar sem gerir 73,2% svarhlutfall. Ekki var gerð krafa um að svara 

öllum spurningum og var fjöldi svara við spurningum á bilinu 42 til 52. Þátttakendur 

svöruðu spurningalistanum á tímabilinu 17. apríl til 5. júní 2017. Karlkyns þátttakendur 

voru 9 (20%) og kvenkyns þátttakendur 36 (80%). Sjö tilgreindu ekki kyn. Flestir 

þátttakendur kenndu við Árskóla eða 27 manns (64,29%). 10 þátttakendur (23,81%) 

kenndu við Varmahlíðarskóla og fimm (11,90%) við Grunnskólann austan Vatna. 
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Þátttakendum bar ekki skylda til að svara spurningunum og fengu ekki greitt fyrir 

þátttöku. 

 Mælitæki 3.3
Spurningalisti Spectors um starfsánægju (job satisfaction survey) var notaður. 

Spurningalistinn var aðgengilegur á netinu og rannsakandi þýddi hann yfir á íslensku og 

aðlagaði hann rannsókninni. Listinn samanstóð af 40 spurningum auk þriggja 

bakgrunnspurninga eða samtals 43 spurningum. Upprunaleg útgáfa spurningalista 

Spectors inniheldur 36 spurningar sem meta níu hliðar starfsánægju auk almennrar 

starfsánægju (Barling og Kelloway, 1997). Innri áreiðanleiki spurningalista Spectors 

hefur reynst vera á bilinu α=0,6-0,9 og réttmæti hefur reynst viðunandi (Fesharaki, 

Talebiyan, Aghamiri og Mohammadian, 2012).  

 Framkvæmd 3.4
Í upphafi hafði rannsakandi samband við sveitarstjóra Sveitarfélagsins Skagafjarðar og 

sviðsstjóra fjölskyldusviðs og fékk þeirra samþykki fyrir rannsókninni. Í kjölfarið var 

send beiðni á mannauðsstjóra sveitarfélagsins sem útvegaði rannsakanda netfangalista 

starfandi kennara í þeim þremur grunnskólum sem eru reknir í Skagafirði. 

Mannauðsstjóri sendi einnig út póst á skólastjórnendur og sagði þeim frá fyrirhugaðri 

rannsókn.  

Tölvupóstur var sendur út á alla grunnskólakennara þann 23. apríl 2017 þar sem þeir 

voru beðnir um að taka þátt í rannsókninni. Tekið var fram að þeim bæri hvorki skylda til 

að taka þátt né að svara einstökum spurningum. Í tölvupóstinum var hlekkur á 

spurningakönnunina sem sett var upp á heimasíðunni www.surveymonkey.com. Auk 

þess hafði rannsakandi samband við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra skólanna þriggja 

og bað þá um að hvetja starfsfólk sitt til að taka þátt í rannsókninni. Ágæt viðbrögð 

fengust fljótlega eftir að tölvupósturinn var sendur út en það varði ekki í marga daga. 

Rannsakandi sendi ítrekun á kennara þann 15. maí 2017 og aðra ítrekun þann 1. júní 

2017. Það skilaði góðum árangri.   

Áður en þátttakendur svöruðu spurningunum var þeim kynnt rannsóknin (sjá viðauka 

1). Fyrstu 40 spurningarnar tengdust mismunandi þáttum sem hafa áhrif á starfsánægju. 

Þær voru allar settar fram á fimm punkta Likert kvarða þar sem svarmöguleikar voru frá 

mjög sammála til mjög ósammála. Síðustu þrjár spurningarnar voru bakgrunnspurningar 

um kyn, starfsaldur og starfsstöð en tilgangur þess var að fá lýsandi mynd af 
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þátttakendum og svo hægt væri að nota þær við úrvinnslu og samanburð. Að loknum 

spurningalista var þátttakendum þakkað fyrir að taka þátt. Spurningalistann í heild má sjá 

í viðauka 2.  

 Rannsóknarsnið 3.5
Millihópasamanburðir voru gerðir. Skoðað var hvort munur væri á mati á 

starfsánægjuþáttum á milli kvenkyns og karlkyns þátttakenda. Einnig var skoðað hvort 

munur væri á starfsánægjuþáttum eftir því hve lengi þátttakendur höfðu starfað við 

kennslu. Að lokum voru borin saman svör eftir því við hvaða skóla svarendur störfuðu.  

Ekki var hægt að hafa stjórn á rannsóknaraðstæðum þar sem spurningalistarnir voru 

sendir í tölvupósti á kennara sem svöruðu á mismunandi tímum við mismunandi 

aðstæður.  

 Tölfræðileg úrvinnsla 3.6
Tölfræðiforritið SPSS 24 og Microsoft Excel var notað við úrvinnslu. Svör þátttakenda 

voru fyrst vistuð inni á www.surveymonkey.com en voru færð þaðan yfir í SPSS. Notuð 

var lýsandi tölfræði og auk þess voru töflur og myndir settar fram til að birta niðurstöður. 
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4 Niðurstöður 
Hér á eftir verður farið yfir lýsandi tölfræði rannsóknarinnar. Niðurstöður verða settar 

fram og skoðaðar með það að markmiði að svara rannsóknarspurningum sem settar voru 

fram í byrjun.  

 Lýsandi tölfræði 4.1
Í töflu 1 má sjá hvernig kynjahlutfall þátttakenda er. Konur voru 80% svarenda og karlar 

20%. Sá mikli munur skýrist af því að mun fleiri konur en karlar starfa sem kennarar við 

grunnskólana í Sveitarfélaginu Skagafirði. Spurningalistinn var sendur á alla þá 13 

karlmenn sem starfa við grunnskólana og svöruðu níu þeirra, eða um 70%. Starfandi 

kvenkyns kennarar eru 58 talsins. 36 af þeim svöruðu eða 62%. Auk þess voru sjö 

þátttakendur sem ekki vildu tilgreina kyn sitt.  

 

Tafla 1. Kynjahlutfall þátttakenda. 

 Fjöldi Hlutfall 
Konur 36 80% 
Karlar 9 20% 
Samtals 45 100% 
Ótilgreint 7 - 
 

Spurt var um starfsaldur þátttakenda. Í töflu 2 má sjá að 68,9% svarenda eru með 15 ára 

reynslu eða skemmri. Meðalstarfsaldur er 14,6 ár. 

 

Tafla 2. Starfsaldur þátttakenda. 

 Fjöldi Hlutfall 
5 ár eða minna 7 15,6% 
6-10 ár 11 24,4% 
11-15 ár 13 28,9% 
16-20 ár 5 11,1% 
21-25 ár 3 6,7% 
31-35 ár 4 8,9% 
36 ár eða meira 2 4,4% 
Samtals 45 100% 
Ótilgreint 7 - 
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Þátttakendur voru spurðir við hvaða skóla þeir störfuðu. Í töflu 3 má sjá að 42 

þátttakendur gáfu upp vinnustað sinn en 10 kusu að gefa það ekki upp. Kennarar við 

grunnskólana þrjá eru samtals 71 og eru þeir ekki jafn margir í hverjum skóla. Við 

Árskóla starfa 58% af öllum kennurunum. Við Grunnskólann austan Vatna 18% og við 

Varmahlíðarskóla starfa 24% af öllum kennurum hjá Sveitarfélaginu Skagafirði. Af þeim 

sem vildu gefa upp vinnustað sinn var svarhlutfall hæst hjá kennurum Árskóla.  

 

Tafla 3. Vinnustaður þátttakenda og svarhlutfall innan hvers skóla. 

 Fjöldi Hlutfall 
þátttakenda 

Svarhlutfall innan 
skóla 

Árskóli 27 64,30% 66% 
Grunnskólinn austan Vatna 5 11,90% 38% 
Varmahlíðarskóli 10 23,80% 59% 
Samtals 42 100%  
Ótilgreint 10 -  
 

 Helstu starfsánægjuþættir 4.2
Það eru margir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju fólks. Í töflu 4 má sjá vísbendingar 

um raðgildi helstu starfsánægjuþátta hjá grunnskólakennurum í grunnskólum 

Skagafjarðar. Niðurstöður sýna að áhrifaþættirnir yfirmenn, samstarfsfélagar og eðli 

starfs koma best út af þessum níu þáttum. Samskipti innan skólans koma einnig vel út. 

Áhrifaþættirnir hrós og virðing, starfsumhverfi, vinnutengd fríðindi og stöðuhækkun eru 

metnir nokkuð hlutlaust en gildið 3 merkir hvorki né. Vísbendingar eru um að 

þátttakendur séu óánægðir með laun sín.  

Tafla 4. Vísbendingar um raðgildi áhrifaþátta á starfsánægju.   

 N Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi 

Meðaltal Sf. 

Yfirmenn 52 1 5 4,3 0,6 
Samstarfsfélagar 50 1 5 4,3 0,5 
Eðli starfs 50 2 5 4,3 0,5 
Samskipti 50 1 5 3,9 0,5 
Hrós og virðing 50 1 5 3,2 0,6 
Starfsumhverfi 50 1 5 3,2 0,5 
Vinnutengd fríðindi 52 1 5 3,0 0,8 
Stöðuhækkun 52 1 5 3,0 0,9 
Laun 52 1 5 2,3 0,8 
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Þegar áhrifaþættirnir eru skoðaðir eftir því við hvaða skóla þátttakendur kenna kemur í 

ljós að lítill munur er á svörum eftir því við hvaða skóla þátttakendur vinna. Í töflu 5 sést 

að áhrifaþátturinn eðli starfs kemur best út hjá kennurum Árskóla, yfirmenn hjá 

Grunnskólanum austan Vatna og samstarfsfélagar hjá Varmahlíðarskóla. Þessir þrír 

þættir eru efstir hjá öllum skólum, en í mismunandi röð eftir því hvaða skóla um ræðir.  

 

Tafla 5. Vísbendingar um raðgildi áhrifaþátta starfsánægju eftir starfsstöð. 

  Meðaltal Sf 
Yfirmenn Árskóli 4,3 0,6 
 Grunnskólinn austan Vatna 4,5 0,5 
 Varmahlíðarskóli 4,2 0,6 
Samstarfsfélagar Árskóli 4,2 0,5 
 Grunnskólinn austan Vatna 4,3 0,7 
 Varmahlíðarskóli 4,3 0,3 
Eðli starfs Árskóli 4,4 0,4 
 Grunnskólinn austan Vatna 4,4 0,4 
 Varmahlíðarskóli 4,2 0,6 
Samskipti Árskóli 4,0 0,5 
 Grunnskólinn austan Vatna 3,9 0,7 
 Varmahlíðarskóli 3,8 0,5 
Hrós og virðing Árskóli 3,3 0,7 
 Grunnskólinn austan Vatna 3,2 0,6 
 Varmahlíðarskóli 3,2 0,6 
Starfsumhverfi Árskóli 3,2 0,6 
 Grunnskólinn austan Vatna 3,2 0,5 
 Varmahlíðarskóli 3,2 0,4 
Vinnutengd fríðindi Árskóli 3,1 0,8 
 Grunnskólinn austan Vatna 3,2 0,6 
 Varmahlíðarskóli 3,0 0,7 
Stöðuhækkun Árskóli 3,1 0,7 
 Grunnskólinn austan Vatna 3,3 1,1 
 Varmahlíðarskóli 2,8 1,0 
Laun Árskóli 2,4 0,9 
 Grunnskólinn austan Vatna 2,5 0,6 
 Varmahlíðarskóli 2,4 0,8 
 

Meðaltal var reiknað fyrir alla starfsánægjuþættina innan hvers skóla og þau borin 

saman. Á mynd 1 sést að mjög lítill munur er á meðaltölum eftir skólum.  
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Mynd 1. Meðaltal allra starfsánægjuþátta. 

 

Skoðað var hvort munur væri á því hvernig karlar og konur meta starfsánægjuþætti.  Í 

töflu 6 sést að bæði kynin virðast vera óánægð með launin og leggja hlutlaust mat á 

möguleika til stöðuhækkunar.  

 

Tafla 6. Vísbendingar um mun á raðgildi eftir kyni.  

   Konur Karlar 
 Meðaltal Sf N   Meðaltal Sf N 

Yfirmenn 4,3 0,6 36 4,4 0,7 9 
Samstarfsfélagar 4,2 0,5 36 4,3 0,4 9 
Eðli starfs 4,3 0,4 36 4,4 0,5 9 
Samskipti 3,9 0,5 36 4,0 0,5 9 
Hrós og virðing 3,2 0,7 36 3,2 0,6 9 
Starfsumhverfi 3,1 0,5 36 3,5 0,6 9 
Vinnutengd fríðindi 3,1 0,7 36 2,9 0,8 9 
Stöðuhækkun 3,0 0,8 36 3,1 1,1 9 
Laun 2,3 0,7 36 2,8 1,0 9 
 

Fáir þátttakendur voru með 21-25 ára starfsreynslu, 26-30 ára reynslu, 31-35 ára 

reynslu og 36 ára reynslu eða meiri. Þessir fjórir hópar voru sameinaðir og eru 

niðurstöður birtar í samræmi við það í töflu 7. Þegar skoðað var hvort munur væri á 

raðgildi helstu áhrifaþátta starfsánægju eftir starfsaldri kemur í ljós að allir hóparnir eru 

óánægðastir með launin af þeim níu þáttum sem spurt var um. Niðurstöður gefa til kynna 
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að þeir sem eru með yfir 20 ára reynslu séu óánægðari með launin en þeir sem eru með 

styttri starfsreynslu. Það er sama hve langan starfsaldur þátttakendur hafa, allir eru 

ánægðastir með áhrifaþættina Yfirmenn, Samstarfsfélagar og Eðli starfs. Niðurstöður 

benda til að þeir sem eru með 16-20 ára starfseynslu séu ánægðastir með yfirmenn og 

samstarfsfélaga sína en jafnframt er sá hópur ánægðastur með launin í samanburði við 

hina hópana.  Þeir sem eru með minnstu starfsreynsluna virðast vera ánægðari með eðli 

starfs síns en þeir sem eru með meiri starfsreynslu.   

 

Tafla 7. Munur á raðgildi eftir starfsaldri.  
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5 ár  x 2,33 3,05 4,04 3,15 3,32 2,86 4,19 4,43 4,00 
eða minna N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 sf 0,4 0,6 0,9 0,5 0,6 0,3 0,6 0,3 0,5 

6-10 ár x 2,33 3,30 4,27 3,16 3,18 3,23 4,30 4,25 3,77 
 N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
 sf 1,0 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 0,5 

11-15 ár x 2,49 3,15 4,42 3,26 3,37 3,29 4,26 4,17 3,98 
 N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
 sf 0,5 0,9 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 

16-20 ár x 2,67 2,73 4,60 2,80 2,90 3,10 4,40 4,25 4,10 
 N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 sf 1,1 1,2 0,6 0,9 0,4 0,5 0,3 0,7 0,4 

21 ár x 2,15 2,67 4,11 3,08 3,11 3,14 4,19 4,19 3,75 
eða meira N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
 sf 0,8 0,6 0,3 0,4 0,7 0,4 0,3 0,6 0,5 

 

 

Á mynd 2 má sjá meðaltal allra starfsánægjuþáttanna níu eftir starfsaldri. Starfsánægja 

er aðeins meiri hjá þeim sem eru með 11-25 ára reynslu og aðeins minni hjá þeim sem 

eru með 21 árs reynslu eða lengri. Munurinn er þó mjög lítill. 
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Mynd 2. Meðaltal allra starfsánægjuþáttanna eftir starfsaldri. 

 

Áreiðanleiki var reiknaður fyrir áhrifaþættina. Alphastuðull (Cronbach’s Alpha) fyrir 

alla níu þættina er 0,827. Í töflu 8 má sjá fylgni milli áhrifaþáttanna níu. Þar sést að 

fylgni milli flestra þáttanna er lág sem þýðir að þættirnir eru að meta sitthvora 

hugsmíðina. Fylgni var > 0,5 á milli nokkurra þátta, t.d. milli vinnutengd fríðindi og laun 

(0,639).  

 

Tafla 8. Fylgni milli áhrifaþátta starfsánægju. 

 La
un

 

St
öð

u-
hæ

kk
un

 

Y
fir

m
en

n 

V
in

nu
te

ng
d 

fr
íð

in
di

 

H
ró

s o
g 

vi
rð

in
g 

St
ar

fs
-

um
hv

er
fi 

Sa
m

st
ar

fs
-

fé
la

ga
r 

Eð
li 

st
ar

fs
 

Sa
m

sk
ip

ti 

Laun 1         
Stöðuhækkun 0,554 1        
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Starfsumhverfi 0,490 0,301 0,210 0,377 0,421 1    
Samstarfsfélagar 0,155 0,265 0,553 -0,027 0,087 0,178 1   
Eðli starfs 0,325 0,375 0,436 0,132 0,285 0,357 0,359 1  
Samskipti 0,263 0,361 0,550 0,091 0,494 0,220 0,473 0,488 1 
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 Starfsval og atvinnuöryggi 4.3
Tvær spurningar sneru að starfsvali. Þátttakendur voru spurðir hve sammála eða 

ósammála þeir væru eftirfarandi fullyrðingu: Ef ég gæti valið aftur starfsferil, myndi ég 

aftur velja kennsluna. Flestir voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni eða 50% 

svarenda. Þá voru einnig margir sem voru hlutlausir eða 32% (sjá mynd 3). 

 

Mynd 3. Val á starfsferli.  

Þá voru þátttakendur einnig spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni: Ég sé eftir að hafa valið kennarastarfið. Afgerandi meirihluti þátttakenda 

var mjög ósammála eða ósammála fullyrðingunni eða 78%. Þá voru 20% hlutlausir og 

2% sammála (sjá mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Eftirsjá í starfsvali. 

0	
5	
10	
15	
20	
25	
30	
35	
40	

Mjög 
ósammála 

Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög sammála 

H
lu

tfa
ll 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Mjög 
ósammála 

Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög 
sammála 

H
lu

tfa
ll 

 



36 

Tvær spurningar sneru að atvinnuöryggi kennara. Þegar þátttakendur voru spurðir 

hvort þeir finndu til atvinnuöryggis í starfi sínu sögðust 82% vera sammála eða mjög 

sammála því (sjá mynd 5).  

 

 

Mynd 5. Atvinnuöryggi kennara.  

Auk þess voru þátttakendur spurðir hve sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni: Ég óttast það að vera sagt upp. Eins og sést á mynd 6 þá óttast kennarar 

grunnskólanna í Sveitarfélaginu Skagafirði ekki að vera sagt upp. Enginn var sammála 

eða mjög sammála fullyrðingunni en 92% voru ósammála eða mjög ósammála.  

 

Mynd 6. Ótti við að vera sagt upp störfum.  
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 Í kennslustofunni 4.4
Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunni: Ég á 

auðvelt með að hjálpa nemendum mínum að tileinka sér gagnrýna hugsun. 78% svarenda 

var sammála eða mjög sammála fullyrðingunni en aðeins 2% ósammála (sjá mynd 7). 

 

Mynd 7. Kennarar hjálpa nemendum að tileinka sér gagnrýna hugsun. 

Þá var einnig spurt hve sammála eða ósammála þátttakendur væru fullyrðingunni: Ég 

á auðvelt með að innleiða nýjar kennsluaðferðir í kennslustofunni. Mikill meirihluti var 

sammála eða ósammála fullyrðingunni eða 79% (sjá mynd 8). 

 

 

Mynd 8. Innleiðing nýrra kennsluaðferða.  
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5 Umræða 
Eins og áður hefur komið fram var markmið rannsóknarinnar að kanna hvaða þættir 

starfsánægju vega þyngst hjá kennurum í grunnskólum Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 

Skoðað var hvort vísbendingar væru um mun á milli kynja, eftir því við hvaða skóla 

þátttakendur kenndu og eftir því hve langa starfsreynslu þeir höfðu. Hér á eftir verða 

niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og bornar saman við niðurstöður fyrri rannsókna á 

sviðinu. Notagildi og álitamál rannsóknarinnar verða tilgreind og loks verður fjallað um 

framtíðarsýn og möguleika á frekari rannsóknum á viðfangsefninu.  

  Túlkun á niðurstöðum 5.1
Ekki var hægt að gera þáttagreiningu á spurningunum vegna þess hve lítið úrtakið var. 

Það er ekki talið ráðlegt að gera þáttagreiningu í úrtaki sem er minna en 100 einstaklingar 

(Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Vegna þess að spurningalisti Spectors 

var notaður var hægt að flokka spurningarnar í þá níu þætti sem Spector notaði.  

5.1.1 Trú kennara á eigin getu 
Áhugavert þótti að bæta við spurningum sem sneru að velgengni í kennslustofunni, en 

þær spurningar voru ekki hluti af spurningalista Spectors. Þær spurningar voru settar 

fram með það að markmiði að meta trú kennara á eigin getu. Mikill meirihluti 

þátttakenda sagðist eiga auðvelt með að hjálpa nemendum að tileinka sér gagnrýna 

hugsun. Aðeins 2% voru ósammála fullyrðingunni og enginn mjög ósammála. Þetta er 

ekki í samræmi við niðurstöður TALIS frá árinu 2013 en þar kom í ljós að kennurum 

þótti erfitt að hjálpa nemendum við að temja sér gagnrýna hugsun. Auk þess töldu 

þátttakendur þessarar rannsóknar sig eiga auðvelt með að innleiða nýjar kennsluaðferðir. 

Albert Bandura (1977) komst að því að eftir því sem fólk hefur meiri trú á eigin getu, 

upplifi það meiri ánægju og er líklegra til að ná markmiðum sínum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa vísbendingar um að kennarar hafi bæði mikla trú á eigin getu og upplifi 

ánægju í starfi. 

5.1.2 Raðgildi áhrifaþátta starfsánægju 
Niðurstöður gáfu vísbendingar um að áhrifaþættirnir yfirmenn, samstarfsfélagar og eðli 

starfs kæmu betur út en aðrir þættir. Þetta gefur til kynna að starfsánægja 

grunnskólakennara í Sveitarfélaginu Skagafirði sé mikil, sér í lagi vegna þess að þessir 

þrír þættir voru metnir mjög hátt að meðaltali. Í rannsókn Bogler (2002) kom í ljós að 



39 

þeir sem mældust með mikla starfsánægju voru almennt ánægðari með yfirmenn sína 

heldur en þeir sem mældust með litla starfsánægju.  

Niðurstöður gáfu einnig vísbendingar um að starfsánægjuþátturinn laun væri sá þáttur 

sem kennarar væru óánægðastir með. Marsibil Ólafsdóttir komst að sömu niðurstöðu í 

lokaverkefni sínu sem fjallaði um starfsánægju í grunnskólum. Laun eru aðeins talin 

tengjast heildar starfsánægju lítillega, það eru þættir eins og eðli starfs og starfsumhverfi 

sem hafa meiri áhrif. Eðli starfs var metið mjög jákvætt í rannsókninni og starfsumhverfi 

nokkuð hlutlaust. Álag í starfi getur meðal annars haft áhrif á að áhrifaþátturinn 

starfsumhverfi er metið á hlutlausan hátt. Launaóánægja getur haft einhver áhrif á 

starfsánægju grunnskólakennara þó svo að launaánægja hafi lítil áhrif (Marsibil 

Ólafsdóttir, 2011). Kennarar vinna hjá fyrirtækjum sem ætla sér ekki að græða peninga 

og starfsmenn slíkra fyrirtækja meta það mikils ef starf þeirra hefur jákvæð áhrif á líf 

annars fólks. Í tilfellum kennara er það að hafa áhrif á nemendur sína. Þeir upplifa 

hvatningu þegar þeir finna þessi jákvæðu áhrif (De Cooman o.fl., 2011).  

5.1.3 Millihópasamanburður 
Til að meta hvort munur væri á meðaltölum áhrifaþáttanna níu var notað t-próf. Skoða 

átti mun á konum og körlum, eftir því við hvaða skóla þátttakendur störfuðu og eftir 

starfsaldri. Þegar úrtaksstærð er minni en 15 er erfitt að meta forsendur og ef úrtakið er 

minna en 40 er aðeins æskilegt að nota t-próf ef lítil skekkja er til staðar (GBA, 2011). 

Að öðru leyti stóðust forsendur t-prófs en vegna smæðar úrtaksins reyndist munurinn 

ekki marktækur í neinum hópum sem bera átti saman. Meðaltölin voru rýnd og þau borin 

saman þó ekki væri hægt að meta hvort munurinn væri marktækur.  

Niðurstöður voru bornar saman eftir því við hvaða skóla þátttakendur störfuðu og 

reyndist lítill vera á meðaltölum hópanna þriggja. Vísbendingar eru um að kennarar 

Grunnskólans austan Vatna séu ánægðastir með yfirmenn sína og meta jafnframt þann 

þátt betur en hinir tveir skólarnir. Kennarar Árskóla virðast kunna best að meta eðli starfs 

síns. Það þýðir að þau segjast hafa gaman að starfi sínu, sjái tilgang með því og finna 

fyrir stolti vegna kennarastarfsins. Vísbendingar eru um að kennarar í Varmahlíðarskóla 

séu ánægðastir með samstarfsfélaga sína af þeim þáttum sem notaðir voru til að meta 

starfsánægju. Ekki er hægt að segja að stærð vinnustaðanna hafi áhrif á starfsánægju 

kennara. Fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna að eftir því sem fyrirtæki eru stærri því 

minni verður starfsánægjan (Tamm o.fl., 2010). Ef til vill kemur þessi munur ekki fram 

fyrr en að starfsmannafjöldi verður meiri en starfsmannafjöldi Árskóla er. Stór fyrirtæki 
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eru síður talin persónuleg en ekki reyndust vera vísbendingar um að slíkur munur væri á 

þessum þremur skólum. 

Þegar skoðað var hvort munur væri á meðaltölum karla og kvenna á áhrifaþáttunum 

níu kom í ljós að meðaltal hjá körlum var hærra á öllum þáttum nema vinnutengd 

fríðindi. Meðaltal áhrifaþáttarins hrós og virðing var það sama hjá báðum kynjum. Það 

munar talsverðu á meðaltali áhrifaþáttarins laun, hjá körlum er það 2,8 en konum 2,3. 

Karlkyns kennarar virðst því vera fremur hlutlausir í garð launa sinna á meðan kvenkyns 

kennarar eru fremur neikvæðir í garð áhrifaþáttarins laun. Það vakti athygli rannsakanda 

og vöknuðu spurningar um það hvort karlmenn ættu auðveldara með að þróa sig áfram í 

starfi og hækka þar með í launum eða hvort karlmenn væru nægjusamari en konur þegar 

kemur að launum. Lítill munur er á því hvernig kynin meta starfsánægjuþáttinn 

stöðuhækkun. Meðaltal þess þáttar hjá konum er 3,0 en körlum 3,1. Vísbendingar eru um 

að karlar séu ánægðari með starfsumhverfið heldur en konur. Í heildina eru vísbendingar 

um að karlkyns kennarar í grunnskólum Sveitarfélagsins Skagafjarðar upplifi meiri 

starfsánægju en konur. Þó ber að hafa í huga að úrtakið er mjög lítið, sérstaklega hjá 

karlkyns kennurum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að lítill munur sé á því hvernig konur og 

karlar meta áhrifaþætti starfsánægju (Wilks og Neto, 2013). 

Næst var skoðað hvort munur væri á því hvernig kennarar meta starfsánægjuþætti eftir 

því hve langa starfsreynslu þeir hafa. Þeir sem eru með 21 árs reynslu eða lengri eru að 

meðaltali fremur neikvæðir í garð áhrifaþáttarins stöðuhækkun. Það gefur vísbendingu 

um að þeir sem eru með meiri starfsreynslu séu ekki ánægðir með möguleika sína til 

framþróunar í starfi. Ef gert er ráð fyrir að þeir sem hafi lengri starfsreynslu séu eldri en 

þeir sem eru með minni starfreynslu þá má sjá að þessar niðurstöður eru ekki í takt við 

niðurstöður Osteraker (1999) sem komst að því að eldri starfsmenn hafi minni áhuga á 

starfsþróun og framgöngu innan fyrirtækisins heldur en þeir sem yngri eru. Meðaltöl allra 

starfsánægjuþátta eftir starfsaldri voru skoðuð og komu í ljós vísbendingar um að 

starfsánægja aukist örlítið eftir því sem starfsaldur hækkar fram að 15 ára starfsreynslu. 

Eftir það minnki starfsánægja smávegis aftur og sé minnst hjá þeim sem eru með 21 árs 

reynslu eða lengri. Þessi munur var afar lítill. Wilks og Neto (2013) komust að því að 

starfsánægja aukist eftir því sem starfsfólk eldist en það á ekki við í þessari rannsókn.  

5.1.4 Áreiðanleiki 
Skoðaður var áreiðanleiki fyrir alla áhrifaþættina níu. Alphastuðull (Cronbach’s Alpha) 

var 0,827 sem er talinn vera viðundandi stuðull. Í flestum aðstæðum er talið að viðunandi 
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alphastuðull sé hærri en 0,80 (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Skoðað 

var hver fylgni á milli þátta væri. Í flestum tilfellum var fylgnin nokkuð lág sem bendir 

til þess að þættirnir séu að meta mismunandi þætti starfsánægju. Í nokkrum tilvikum var 

fylgni milli þátta hærri en 0,5 til dæmis á milli þáttanna vinnutengd fríðindi og laun. Í 

upprunalegu útgáfu starfsánægjulista Spectors hefur fylgni verið yfir 0,5 á milli sumra 

þátta (Spector, 1985). Tölur Spectors byggja á mun stærra úrtaki en þessi rannsókn.  

5.1.5 Starfsöryggi og val á starfsferli 
Samkvæmt rannsókn TALIS (Námsmatsstofnun (2014) frá árinu 2013 sjá 11% íslenskra 

kennara eftir því að hafa valið kennarastarfið. Aðeins 2% þátttakenda í grunnskólum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar segjast sjá eftir því að hafa valið þennan starfsferil. Hins 

vegar sögðu 18% að þeir myndu ekki velja kennsluna ef þeir gætu valið sér starfsferil 

aftur. Það virðist vera að langflestir séu sáttir við sitt val og myndu ekki vilja breyta um 

starfsvettvang. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að starfsöryggi er þáttur sem bæði körlum og konum þykir 

mikilvægt þegar kemur að starfsánægju (Mahmood o.fl., 2011). Aðstæður hér á landi 

fyrir grunnskólakennara eru ef til vill ekki alltaf sambærilegar öðrum löndum. 

Grunnskólakennarar hér á landi eru í flestum tilfellum starfsmenn sveitarfélaga sem 

almennt skal ráða til starfa ótímabundið samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands (2016). Það kom því ekki á óvart að 

þátttakendur sögðust finna fyrir miklu atvinnuöryggi og óttuðust ekki að vera sagt upp 

störfum.  

 Notagildi og álitamál rannsóknar 5.2
Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst stjórnendum fjölskyldusviðs Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar. Þær gefa vísbendingar um það hvaða starfsánægjuþætti kennarar skólanna 

þriggja eru ánægðastir og óánægðastir með. Árskóli hefur birt á vef sínum niðurstöður úr 

Skólapúlsinum og er einn hluti þess um starfsfólk. Á heimasíðum Grunnskólans austan 

Vatna og Varmahlíðarskóla eru ekki upplýsingar um að skólarnir leggi fyrir könnun 

Skólapúlsins og einungis sjálfsmatsskýrslur þar sem eru nokkurra ára gamlar. 

Rannsóknin gæti því nýst þeim tveim skólum betur en Árskóla ef þeir leggja ekki sömu 

kannanir fyirr starfsfólk. En Árskóli leggur nú þegar fyrir Skólapúlsinn sem er könnun 

sem metur meðal annars starfsánægjuþætti. Með því að leggja slíkar kannanir fyrir 

verður til dýrmætur gagnabanki sem getur nýst til þess að bera saman starfsánægju og 
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stöðu skólans yfir lengra tímabil. Það er ekki útilokað að hinir tveir skólarnir taki einnig 

þátt í Skólapúlsinum en það er undir skólunum komið hvernig og hvort þeir birta 

niðurstöðurnar. 

Það eru ýmis álitamál sem þarf að hafa í huga en það helsta er stærð úrtaksins. Til þess 

að ytra réttmæti rannsóknarinnar væri meira hefði úrtakið þurft að vera stærra. Hins 

vegar þá var svarhlutfall ágætt, eða um 73%. Hlutfall karla og kvenna sem starfa sem 

kennarar í Sveitarfélaginu Skagafirði er mjög ójafnt sem gerir erfiðara fyrir að meta hvort 

munur sé á kynjum. Eins er mjög ójafn fjöldi kennara sem starfa við skólana þrjá, 

Árskóli er ólíkt stærri en hinir tveir, með 58% allra kennara sem starfa við grunnskólana 

þrjá. Það gerði það að verkum að erfitt var  að bera saman hvort munur væri á skólunum 

sökum þess hve fá svör voru frá Grunnskólanum austan Vatna og Varmahlíðarskóla.  

Ekki var hægt að gera þáttagreiningu vegna smæðar úrtaksins auk þess sem t-próf á 

meðaltöl reyndist einnig ómarktækt af sömu ástæðu. Því var brugðið á það ráð að setja 

niðurstöður fram í formi lýsandi tölfræði sem þýðir að ekki er hægt að alhæfa um 

niðurstöður, þær gefa einungis vísbendingar og bera að túlka þær af varfærni.  

Spurningalistinn var sendur út á rafrænu formi og eflaust hafa einhverjir áttað sig á 

tilgangi rannsóknarinnar. Það er ekki hægt að útiloka að allir hafi svarað af hreinskilni, 

einhverjir gætu hafa viljað reyna að koma betur út en aðrir. Þá er ekki hægt að vera viss 

um að allir hafi skilið spurningarnar rétt, þeim var svarað í fjarveru rannsakanda og ekki 

gafst færi á að spyrja rannsakanda ef eitthvað var óljóst.  

 Framtíðarsýn og frekari rannsóknir 5.3
Áhugavert væri að nota spurningalista Spectors til að meta alla grunnskóla landsins svo 

hægt væri að bera saman niðurstöður íslenskra skóla við önnur lönd. Skólapúlsinn er flott 

tæki sem vonandi sem flestir þátttökuskólar nýta sér sem best. Skólapúlsinn skoðar ekki 

einungis starfsánægju kennara heldur eru sjálfsmatslistar einnig lagðir fyrir nemendur og 

kennara. Það getur verið mjög gagnlegt að skoða hvort munur sé á ánægju foreldra og 

nemenda eftir því á hvaða aldri nemendur eru. Það væri einnig áhugavert að leggja 

spurningalista Spectors fyrir fleiri starfsmenn en kennara, þá væri hægt að bera saman 

hvort munur sé á starfsánægju eftir því hvaða starfi fólk gegnir og í hvaða skóla. Auk 

þess væri hægt að skoða hvort svör séu mismunandi eftir því hvaða menntun starfsmenn 

hafa lokið. Þó að skólastjórnendur séu fáir þá væri fróðlegt að leggja könnunina fyrir þá 

og sjá hvort þeir séu jafn ánægðir í starfi eins og kennarar.  
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Til þess að ná fram reynslu og upplifun kennara gæti verið gott að gera eigindlega 

rannsókn á viðfangsefninu. Það væri hægt að taka viðtöl við nokkra kennara og fá þannig 

fram mikið magn fjölbreyttra upplýsinga. Ekki er hægt að alhæfa út frá þeim 

upplýsingum en slík gögn geta nýst skólastjórnendum og öðrum sem koma að 

skólamálum mjög vel.   
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6 Lokaorð 
Höfundi þykir ánægjulegt að sjá að vísbendingar eru um mikla starfsánægja meðal 

grunnskólakennara Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Það skiptir miklu máli að hafa ánægða 

starfsmenn í vinnu, það skilar sér í minni starfsmannaveltu og betri starfsanda. Ánægja 

og óánægja kennara geta auk þess haft áhrif á gæði kennslu og samskipti kennara við 

nemendur og foreldra þeirra.  

Ýmsir annmarkar eru á rannsókninni og erfitt að meta hve mikil áhrif þeir hafa. 

Vísbendingar eru um að karlar séu aðeins ánægðari í starfi en konur en ekki virðist vera 

munur á milli skólanna þriggja eða starfsreynslu kennara. Niðurstöður benda til þess að 

almennt séu kennarar ánægðir með áhrifaþættina yfirmenn, samstarfsfélagar og eðli 

starfs.  

Skólastjórnendur geta nýtt þessar niðurstöður til að halda áfram að byggja upp góða 

vinnustaði. Margt er greinilega vel gert og þarf að halda þeim þáttum við. Áhrifaþættirnir 

hrós og virðing og starfsumhverfi voru metnir nálægt hlutlausu og er það eitthvað sem 

skólastjórnendur geta tekið til greina og skoðað hvort hægt sé að breyta vinnulagi í þá átt 

að meiri ánægja verði með þá þætti. Það gæti til dæmis verið gert með því að skoða hvort 

vinnuálag sé of mikið og hvort hægt sé að innleiða aðferðir sem auðvelda skipulag og 

yfirsýn verkefna.  

Góður skóli krefst þess að þar starfi góðir kennarar sem eru ánægðir í starfi. Það er 

mismunandi hvað hvetur fólk áfram í starfi og því mikilvægt fyrir skólastjórnendur að 

veita hverjum og einum eftirtekt og forðast það að steypa alla í sama mótið.  
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Viðauki 1 

Ágæti viðtakandi, 

 

Ég heiti Bryndís Lilja Hallsdóttir. Sem stendur er ég að vinna að meistaraverkefni mínu í 

mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknar minnar er að skoða hvaða 

starfsánægjuþættir hafa áhrif á starfsánægju meðal grunnskólakennara í Skagafirði. 

Einnig verður kannað hvort þættirnir sem hafa áhrif séu mismunandi milli kyns, 

starfsaldurs og vinnustaðar.  

 

Ef færri en 5 merkja við einn þáttanna verða niðurstöður ekki brotnar niður á þann þátt 

við úrvinnslu.  

 

Úrtakið sem um ræðir er ekki stórt og til að rannsóknin verði áreiðanlegri þá er það von 

mín að sem flestir taki þátt. Allar upplýsingar eru trúnaðarmál og ekki verður hægt að 

rekja einstaka svör til þátttakenda. Auk þess verður öllum svörum eytt að lokinni 

úrvinnslu og nafn þitt mun hvergi koma fram í rannsóknargögnum.  

 

Þér ber hvorki skylda til að taka þátt í rannsókninni né svara öllum spurningum. Ég vona 

þó að þú sjáir þér fært að svara öllum spurningum eftir bestu getu. Það tekur um 5-10 

mínútur að svara könnuninni. Ef þú hefur spurningar eða athugasemdir, ekki hika við að 

senda mér póst á blh1@hi.is.  

 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna. 

 

Virðingarfyllst, 

Bryndís Lilja Hallsdóttir 
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Viðauki 2 

 

1. Ég		fæ	greidd	sanngjörn	laun	fyrir	vinnu	mína.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
2. Í	starfi	mínu	er	lítið	svigrúm	til	starfsframa	

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

	
3. Yfirmenn	mínir	(skólastjóri	og	aðstoðarskólastjóri)	eru	hæfir	til	að	sinna	

starfi	sínu.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
4. Ég	er	sátt/ur	við	þau	vinnutengdu	fríðindi	sem	ég	hef.	

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

	
5. Þegar	ég	stend	mig	vel,	hlýt	ég	þá	viðurkenningu	sem	ég	á	skilið.	

o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	
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6. Reglur	og	ferlar	sem	settir	eru	á	vinnustaðnum	gera	það	að	verkum	að	erfitt	
er	að	sinna	starfi	sínu	vel.		

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

	
7. Mér	líkar	vel	við	samstarfsfólk	mitt.	

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

	
8. Stundum	finnst	mér	starf	mitt	tilgangslaust.	

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

	
9. Samskipti	innan	skólans	eru	góð.	

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

	
10. Kjarabætur	eru	sjaldgæfar	og	of	langur	tími	líður	á	milli	þeirra.	

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

	
11. Ef	ég	gæti	valið	aftur	starfsferil,	myndi	ég	aftur	velja	kennsluna.	

o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	
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12. Þeir	sem	standa	sig	vel	í	starfi	eiga	möguleika	á	starfsframa.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
13. Yfirmenn	mínir	(skólastjóri	og	aðstoðarskólastjóri)	eru	ósanngjarnir	

gagnvart	mér.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
14. Vinnutengd	fríðindi	á	vinnustað	mínum	eru	jafn	góð	og	þau	fríðindi	sem	aðrir	

vinnustaðir	bjóða	upp	á.		
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
15. Mér	finnst	lítil	virðing	borin	fyrir	starfi	mínu.	

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

	
16. Viðleitni	minni	til	að	sinna	starfi	mínu	vel	er	oftast	vel	tekið.	

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

	
17. Mér	finnst	ég	þurfa	að	leggja	meira	á	mig	í	vinnu	vegna	vanhæfni	

samstarfsfélaga	minna.		
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	
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18. Ég	á	auðvelt	með	að	hjálpa	nemendum	að	tileinka	sér	gagnrýna	hugsun.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
19. Ég	finn	fyrir	atvinnuöryggi	í	starfi	mínu.	

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

	
20. Ég	hef	gaman	af	starfi	mínu.		

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

	
21. Markmið	skólans	eru	ekki	nógu	skýr.	

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

	
22. Ég	sé	eftir	að	hafa	valið	kennarastarfið.	

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

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

lítinn	áhuga.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
 

 

 

 



54 

24. Vinnutengd	fríðindi	kennara	skólans	eru	sanngjörn.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
25. Umbun	fyrir	kennara	skólans	er	lítil.	

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

	
26. Það	er	of	mikið	að	gera	í	vinnunni.	

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

	
27. Mér	líður	oft	eins	og	ég	sé	illa	upplýst/ur	um	starfsemi	skólans.	

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

	
28. Ég	finn	fyrir	stolti	vegna	starfs	míns	sem	kennari.	

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

 

29. Ég	set	væntingar	mínar	til	nemenda	minna	fram	á	skýran	hátt.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
30. Ég	óttast	það	að	vera	sagt	upp.	

o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	
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31. Ég	er	ánægð/ur	með	þá	möguleika	sem	ég	hef	til	kjarabóta.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
32. Við	höfum	ekki	öll	þau	vinnutengdu	fríðindi	sem	við	ættum	að	hafa.	

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

	
33. Mér	líkar	vel	við	yfirmenn	mína	(skólastjóra	og	aðstoðarskólastjóra).	

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

	
34. Ég	þarf	að	sinna	of	mikilli	pappírsvinnu.	

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

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

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

	
36. Ég	er	ánægð/ur	með	þá	möguleika	sem	ég	hef	til	starfsframa.	

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

	
37. Ég	á	auðvelt	með	að	innleiða	nýjar	kennsluaðferðir	í	kennslustofunni.	

o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	
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38. Það	er	of	mikið	um	deilur	og	rifrildi	innan	skólans.	
o Mjög	ósammála	
o Ósammála	
o Hlutlaus	
o Sammála	
o Mjög	sammála	

	
39. Ég	er	ánægð/ur	í	starfi.	

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

	
40. Þau	verkefni	sem	ég	fæ	úthlutað	eru	ekki	útskýrð	til	hlítar.		

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

	
 

Bakgrunnsspurningar 

Að lokum eru örfáar spurningar um bakgrunn þinn sem notaðar verða við úrvinnslu 

rannsóknarinnar.  

 

41. Hvert	er	kyn	þitt?	
o Karlkyn	
o Kvenkyn	

	
42. Í	hve	mörg	ár	hefur	þú	starfað	sem	kennari?	(Ef	þú	hefur	starfað	í	öðrum	

skólum	þá	telur	þú	það	líka	með).	
o 5	ár	eða	minna	
o 6-10	ár	
o 11-15	ár	
o 16-20	ár	
o 21-25	ár	
o 26-30	ár	
o 31-35	ár	
o 36	ár	eða	meira	

	
43. Við	hvaða	skóla	kennir	þú?	

o Árskóla	
o Grunnskólann	austan	Vatna	
o Varmahlíðarskóla	

	
 


