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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna starfsánægju kennara í Fjarðabyggð og athuga 

hvort tengsl séu á milli starfs- og lífaldurs annars vegar og starfsánægjuþátta hins vegar. 

Þátttakendur í rannsókninni voru kennarar sem starfa í grunnskólunum fimm í 

Fjarðabyggð. Alls tóku 39 kennarar þátt í rannsókninni af 63 sem var boðin þátttaka, 

svarhlutfall var því 62%. Notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem mælitæki 

rannsóknarinnar var spurningalisti. 

Niðurstöður starfsánægju voru skoðaðar í heild sinni og einnig var athugað hvort 

tengsl væru á milli starfs- og lífaldurs og starfsánægjuþátta. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær að kennararnir í Fjarðabyggð reyndust alla jafna ánægðir í 

starfi. Ánægðastir voru þeir með starfsánægjuþáttinn yfirmenn og eðli starfs. 

Óánægðastir voru þeir með starfsánægjuþáttinn laun. Starfsaldur hafði ekki marktæk 

áhrif á starfsánægju kennara í Fjarðabyggð en hins vegar voru vísbendingar um að þeir 

sem nýlega voru byrjaðir að starfa við kennslu og þeir sem starfað höfðu lengst, í 21 ár 

eða meira, væru ánægðari en allir aðrir starfsaldurshópar með alla áhrifaþætti 

starfsánægju. Þegar skoðuð voru tengsl á milli lífaldurs og starfsánægju fannst ekki 

marktækur munur á fjórum af sex starfsánægjuþáttum. Marktækur munur var á 

starfsánægjuþættinum starfsþróun en elsti aldurshópurinn, sem tilheyrir 

Uppgangskynslóðinni (61 - 70 ára), virtist meta starfsþróun meira en aðrir hópar. Þá  

voru vísbendingar um að kynslóð X (aldurshópar 41 - 50 ára og 51 - 60 ára) mæti 

starfsöryggi mikilvægast fyrir sig í sínu starfi. Áhugavert væri að framkvæma 

rannsóknina með fleiri þátttakendum.  
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1 Inngangur 

Eru kennarar draumasmiðir? Svona hljómaði fyrirsögn í fjölmiðlum nýlega en ekki er 

hægt að tíunda hversu mikilvægur hver kennari er fyrir samfélagið. Til þess að styrkja 

fagmennsku kennara er mikilvægt að þeir upplifi starfsánægju, að þeim líði vel með 

starfið sitt, starfsumhverfið og starfshætti og þannig er hægt að bæta nám og 

námsumhverfi nemenda (Guðrún Ragnarsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik 

Sigurðsson, 2010). Miklu máli skiptir að hafa hæfa kennara í starfi en rannsóknir sýna að 

hæfni kennara hefur töluverð áhrif á árangur nemenda (Reimer og Dorf, 2014). 

Kennaraskortur hefur mikið verið í umræðunni að undanförnu og aldrei hafa fleiri sinnt 

kennslu með undanþágu frá kennararéttindum. Samkvæmt upplýsingum frá 

Hagstofunni hafa einstaklingar sem sinna kennslu án tilskilinna réttinda fjölgað mikið á 

milli ára. Árið 2013 voru 202 einstaklingar með undanþágu, 216 árið 2014, 261 árið 

2015, 272 árið 2016 og 443 árið 2017, sem er næstum 63% aukning á milli áranna 2016 - 

2017. Þá birtist frétt á vef Hagstofunnar árið 2012 sem bar fyrirsögnina „Kennarar með 

kennsluréttindi hafa aldrei verið fleiri“ sem virðist vera í mikilli mótsögn við 

upplýsingarnar hér að ofan. Í fréttatilkynningunni kom fram að brottfall meðal 

starfsmanna sem starfa við kennslu hafi aukist mikið á milli ára. Ástæður þess eru taldar 

vera aldur, að starfsmenn fari í leyfi eða hverfi til annarra starfa (Hagstofa Íslands, 

2012). Þá virðist meðalaldur kennara vera að hækka, nýliðun í stéttinni er lítil og þeir 

sem hefja kennslu að kennaranámi loknu hætta oft eftir stuttan tíma í starfi (Helgi 

Eiríkur Eyjólfsson og Stefán Hrafn Jónsson, 2017). Einnig hefur kulnun á íslenskum 

vinnumarkaði verið mikið í umræðunni undanfarið og hafa kennarar ekki verið 

undanskyldir. Samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum þjáist um þriðjungur kennara af 

mikilli streitu og/eða kulnun (Kennarasamband Íslands, e.d.). Íslenskar rannsóknir sýna 

svipaða stöðu en samkvæmt upplýsingum frá VIRK koma kennarar áberandi meira í 

starfsendurhæfingu en aðrar háskólamenntaðar stéttir vegna veikinda sem má rekja til 

álags í starfi. En hvernig líður þeim kennurum sem starfa við fagið? Hver er starfsánægja 

þeirra og hvað meta þeir mikilvægast fyrir sig í sínu starfi? Þessar spurningar eru 

ástæður þess að rannsakandi ákvað að skoða starfsánægju kennara nánar. 
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1.1 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða starfsánægju þeirra kennara sem starfa við 

kennslu í grunnskólum í Fjarðabyggð. Rannsakandi hefur starfað sem kennari í 

grunnskóla og þekkir til umræðu meðal kennara hvað varðar ýmsa þætti starfsins. Þessi 

rannsókn var gerð vorið 2018 vegna forvitni á að vita, í ljósi ofangreindra upplýsinga, 

hvernig kennurum sem starfa við fagið líður í vinnunni, hvaða þætti þeir eru ánægðir og 

óánægðir með. Einnig vakti áhuga rannsakanda hvort tengsl væru á milli starfsaldurs og 

starfsánægjuþátta kennara í Fjarðabyggð en samkvæmt rannsóknum er hægt að sýna 

fram á tengsl milli starfsaldurs og starfsánægju. Samkvæmt því ætti starfsmaður sem er 

óánægður í starfi að vera líklegri til þess að hætta í því starfi en starfsmaður sem er 

ánægður í starfi vera líklegri til að halda sig við starf sitt (Locke, 1976). Meiri 

starfsánægja ætti því að haldast í hendur við háan starfsaldur (Porters og Steers, 1973). 

Til þess að starfsmenn haldi áfram í starfi og séu ánægðir er mikilvægt að stjórnendur 

viti hvað hefur áhrif á starfsánægju þeirra. Þannig fyrirbyggja þeir mikla 

starfsmannaveltu og fjarvisir starfsmanna vegna óánægju í starfi (Oshagbemi, 2000).  

 

1.2 Rannsóknarspurningar og uppbygging ritgerðar 

Í ritgerðinni er leitast við að svara fjórum rannsóknarspurningum. Þær eru í fyrsta lagi, 

hver er starfsánægja kennara í Fjarðabyggð? Í öðru lagi, eru tengsl milli starfsaldurs og 

starfsánægju kennara í Fjarðabyggð? Í þriðja lagi, hvaða starfsánægjuþátt meta 

þátttakendur mikilvægastan í sínu starfi? Og í fjórða lagi eru tengsl milli lífaldurs og þess 

starfsánægjuþáttar sem þátttakendur meta mikilvægastan? 

Uppbygging ritgerðar er þannig að hún hefst á fræðilegu yfirliti, en í því verður fjallað 

um helstu skilgreiningar á hugtakinu starfsánægja og tengsl starfs- og lífaldurs og 

starfsánægjuþátta, skoðaðar verða starfsánægju- og starfshvatakenningar og fjallað um 

helstu starfsánægjuþætti. Á eftir fræðilega yfirlitinu verður greint frá aðferðafræði 

rannsóknarinnar, þar á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og að lokum 

er umræðukafli þar sem leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum og endar 

ritgerðin á lokaorðum. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Þessi kafli er um starfsánægju, starfsánægju- og starfshvatakenningar og 

starfsánægjuþætti. Fjallað er almennt um starfsánægju og skilgreiningar á henni og 

greint frá rannsóknum á starfsánægju kennara sérstaklega og rannsóknum á tengslum 

starfs- og lífaldurs á starfsánægju og starfsánægjuþætti. Þá eru starfsánægju- og 

starfshvatakenningar teknar fyrir og er skrifað sérstaklega um fimm slíkar kenningar en 

þær eru þarfapýramídi Maslow, tveggja þáttakenning Herzberg, kenning Edwin Locke, 

kenning Bandura og kenning Hackman og Oldham.  

Í lok þessa fræðilega yfirlits er athyglinni beint að starfsánægjuþáttum, sérstaklega 

samskiptum við yfir- og samstarfsmenn, starfsöryggi, sveigjanleika, starfsþróun, 

sjálfstæði, launum og jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. 

 

2.1 Starfsánægja 

Flestir vinna til þess að eiga í sig og á en vinna er meira en bara tekjur. Við erum í 

vinnunni stóran hluta af lífinu og myndum okkur stöðu í samfélaginu út frá því hvað við 

störfum við. Vegna þess að vinnan skipar svo viðamikinn sess í lífi okkar þá skiptir miklu 

máli fyrir velferð hvers og eins að honum líði vel þar (Smith, 2007). Þegar við upplifum 

starfsánægju erum við jákvæð gagnvart vinnunni okkar og finnum til ánægju í tengslum 

við hana (Demirtas, 2010). Starfsánægja er ekki aðeins mikilvæg fyrir einstaklinginn 

heldur er hún mikilvæg fyrir vinnustaðinn vegna þess að framleiðni hvers starfsmanns 

veltur á því hvort hann sé ánægður í starfinu (Wagner og Gooding, 1987; Wright og 

Cropanzano, 1997). Ef einstaklingur eru ánægður með starf sitt þá er hann líklegri til að 

leggja sig fram við að klára verkefnin vel og á réttum tíma og það skilar sér í ávinningi 

fyrir fyrirtækið/stofnunina. Ánægðir starfsmenn eru einnig líklegri til þess að vera 

skapandi og lausnamiðaðir (Sharma og Jyoti, 2009). 
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2.1.1 Skilgreiningar á starfsánægju 

Mörg þúsund greinar hafa verið skrifaðar um starfsánægju og er hún ein af vinsælustu 

viðfangsefnum innan vinnusálfræðinnar. Margar skilgreiningar eru til um hugtakið 

starfsánægja. Edwin Locke (1976) er bandarískur vinnusálfræðingur og hann taldi 

starfsánægju vera þegar einstaklingur hefur ánægjulegt og jákvætt viðhorf til starfs síns. 

Skilgreining Spectors á starfsánægju er meðal vinsælustu skilgreininga sem vitnað er í 

(Aziri, 2011) en hann telur starfsánægju fara eftir því hvaða tilfinningu starfsmaður 

hefur fyrir starfi sínu og hvort hann sé ánægður með ákveðna þætti þess (Spector, 

1997). Vroom (1964) einblíndi á hlutverk starfsmannsins á vinnustaðnum þegar hann 

skilgreindi starfsánægju en hann telur að ef starfsmaðurinn er ánægður með hlutverk 

sitt á vinnustaðnum þá upplifi hann starfsánægju. Newstrom og Davis (1985) telja að 

starfsánægja velti á sambandi á milli jákvæðra og neikvæðra tilfinninga sem starfsmenn 

hafa til starfs síns. Þá hafa starfsmenn einhverja fyrirfram ákveðna hugmynd um hvað 

þeir vilja fá út úr starfinu og veltur ánægja þeirra á því hvort starfið uppfylli væntingar 

þeirra. Önnur skilgreining á starfsánægju segir að ef starfsmaður finnur að starf hans 

skipti máli og hann fær viðurkenningu fyrir vel unnin störf þá sé líklegra að hann sé 

ánægður í starfi. Tengsl eru á milli starfsánægju og framleiðni og velferð starfsmanns. Ef 

starfsmaður vinnur við starf sem hann nýtur, gerir hann það vel og fær viðurkenningu 

fyrir framlag sitt. Starfsánægja er lykilþáttur sem leiðir til viðurkenningar, 

stöðuhækkunar, aukinna tekna og hefur þannig áhrif á velferð hvers starfsmanns 

(Kaliski, 2009). Hvernig starfsmaður horfir á og upplifir starfið sitt hefur allt að segja um 

hvort hann sé ánægður í starfi eða ekki. Jákvæð viðhorf benda til starfsánægju á meðan 

neikvæð viðhorf benda til starfsóánægju (Armstrong, 2014). Þá benti George, Jones og 

Sharbrough (2008) á það að starfsánægja sé samansafn tilfinninga og viðhorfa sem fólk 

hefur um starf sitt í heild. Einnig getur fólk haft viðhorf, jákvætt eða neikvætt, til 

ákveðinna þátta starfsins sem hefur áhrif á heildarstarfsánægju þeirra. Þessir þættir 

geta verið eðli starfs, samstarfsfélagar, yfirmenn eða laun. Snipes, Oswald, LaTour, M. 

og Armenakis (2005) bentu á að margir þættir hefðu áhrif á starfsánægju, t.d. ánægja 

með yfirmenn, vinnuna, laun, starfsþróunarmöguleika, samstarfsfélaga og 

viðskiptavini/skjólstæðinga.  
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Ef starfsmaður er ánægður í starfi þá er hann betri starfskraftur vegna þess að 

starfsánægja hefur áhrif á þjónustu og frammistöðu hans í starfi (Demiratas, 2010). 

Nýlegum skilgreiningum á starfsánægju ber saman um að þau viðhorf og væntingar sem 

starfsmaður hefur til starf síns og að hvaða leyti starfið stenst þann samanburð ákvarðar 

hvort hann upplifi ánægju í starfi eða ekki (Aziri, 2011). 

 

2.1.2 Starfsánægja kennara 

Upplifun kennara á starfi sínu og hvað þeir vilja fá út úr því hefur mikið að segja um 

starfsánægju þeirra (Ho og Au, 2006). Ef kennarar eru ánægðir í starfi eru þeir líklegri til 

þess að standa sig betur en kennarar sem eru ekki ánægðir í starfi. Þá er kennsla betri í 

skólum þar sem starfsánægja kennara er mikil sem skilar sér í betri frammistöðu 

nemenda (Demiratas, 2010). Kennarar sem finna til mikillar starfsánægju eru í góðum 

samskiptum við stjórnendur, nemendur og foreldra. Kennarar sem upplifa mikla 

starfsóánægju eru oft stressaðir og með minna sjálfstraust en kennarar sem eru ánægðir 

í starfi (Ho og Au, 2006). Kennarar sem finna fyrir miklu álagi í sinni vinnu eru líklegri til 

þess að vera örmagna, pirraðir, spenntir og fá reglulega álagshöfuðverki (Dunham, 

1984). Kennarar sem eru í slíku ástandi til lengri tíma eru líklegri til þess að kulna í starfi 

(e. burnout) (Cunningham, 1983). Í rannsókn sem Demiratas (2010) gerði á starfsánægju 

kennara eru vísbendingar um að starfsaldur hafi áhrif á starfsánægju þeirra. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar sýndu að kennarar með 6-10 ára starfsaldur voru líklegastir til að 

skora hátt á starfsánægjukönnun. Hópurinn sem skoraði næst hæst í rannsókninni voru 

þeir sem höfðu starfað við fagið í 16-20 ár. Hins vegar var hópur kennara sem skoraði 

áberandi lægst en það voru þeir sem höfðu starfað við fagið í 21 ár eða meira. Þar á eftir 

fylgdi hópur sem voru nýliðar í faginu og höfðu starfað í eitt til fimm ár.  

 

 

2.1.3 Starfsaldur og starfsánægja 

Starfsaldur (e. length of service) gefur til kynna hve lengi starfsmaður hefur starfað við 

tiltekið fag eða starfað á ákveðnum vinnustað (Riza, Ganzack, Liu, 2016). Til eru margar 
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rannsóknir á áhrifum aldurs á starfsánægju en mun færri eru til um áhrif starfsaldurs á 

starfsánægju. Þær rannsóknir sem til eru sýna einnig mjög mismunandi niðurstöður, 

sumar gefa til kynna að hærri starfsaldur hafi jákvæð áhrif á starfsánægju, aðrar sýna 

neikvætt samband á milli starfsaldurs og starfsánægju og enn aðrar að ekkert samband 

á milli þessara tveggja þátta (Bedeian, Ferris og Kacmar, 1992; Ng og Feldman, 2010; 

Clark, Oswald og Warr, 1996). Þær rannsóknir sem sýna fram á eitthvað samband, 

jákvætt eða neikvætt, á milli starfsaldurs og starfsánægju nefna nokkrar mögulegar 

ástæður. Þær rannsóknir sem sýna jákvætt samband benda á að þeir sem eru ekki sáttir 

í sínu starfi hætti og finni sér aðra vinnu á meðan þeir sem eru ánægðir séu líklegri til að 

hafa háan starfsaldur (Hom og Griffeth, 1991). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

þeim mun hærri starfsaldur sem einstaklingar hafa innan fyrirtækis/stofnunar því líklegri 

séu þeir til að hafa fundið starf sem passar betur við þeirra þarfir heldur en reynsluminni 

starfsmenn (Clark o.fl., 1996). Þá hafa þessir starfsmenn meiri reynslu og eru líklegri til 

þess að fá stöðuhækkun þar sem fylgir meira vald og ábyrgð, sem er talið auka 

starfsánægju (Miller og Form, 1951). Þær rannsóknir sem sýna neikvætt samband á milli 

starfsaldurs og starfsánægju benda á að því lengur sem starfsmaður hefur unnið hjá 

fyrirtæki/stofnun séu meiri líkur á að hann sé orðinn leiður í starfi sem leiðir af sér minni 

starfsánægju (Clark o.fl., 1996). Chatman (1991) og Fischman og Levinthal (1991) bentu 

á að með hækkandi starfsaldri þekkti starfsmaðurinn sinn vinnustað betur og væri því 

kunnugri neikvæðu hliðum hans sem gæti skilað sér í lægri starfsánægju. Þá eru einnig 

til rannsóknir sem sýna fram á svokallað U-laga form starfsánægju. Með því er átt við að 

í byrjun starfsferils sé starfsánægja mikil, þegar líða fer á starfsferilinn minnki 

starfsánægjan en þegar líða fer að lokum starfsferilsins þá aukist hún aftur (Ronen, 

1978). Oshagbemi (2000) rannsakaði áhrif starfsaldurs á starfsánægju hjá 

háskólakennurum í Bretlandi og komst að því að starfsaldur hefur mikil jákvæð áhrif á 

almenna starfsánægju. Niðurstöður hans sýna að starfsánægja er minnst meðal kennara 

sem hafa starfað við fagið í tíu ár eða minna og eykst lítillega meðal þeirra sem hafa 

kennt í 11-20 ár. Hins vegar verður mikil aukning á starfsánægju þegar kennarar hafa 

starfað við fagið í 21-30 ár eða lengur.  
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2.1.4 Lífaldur og starfsánægjuþættir 

Á vinnumarkaði í dag er oft talað um mismunandi kynslóðir. Fræðimenn hafa oft verið 

ósammála um flokkun kynslóða og innan hvaða tímaramma á að flokka hverja kynslóð. 

Félagsfræðingar sem rannsakað hafa kynslóðir og mun á milli þeirra benda á að á 

tveggja áratuga fresti komi upp ný kynslóð (Schaeffer, 2000; Shepard, 2004). 

Margar rannsóknir eru til um hvað einkennir mismunandi kynslóðir á vinnumarkaði, 

hvernig starfskraftar þær eru, hvernig þær vilja láta stjórna sér o.s.frv. (Costanza ofl., 

2012). Þrjár fjölmennustu kynslóðir á vinnumarkaði núna  eru Uppgangskynslóðin (e. 

baby boomers) en hún er fædd á árunum 1943 - 1960, X-kynslóðin (e. generation X)  

hún er fædd á árunum 1961 - 1981 og að lokum Y-kynslóðin (e. generation Y) en hún er 

fædd á árunum 1982 - 2005 (Howe og Strauss, 2007). Hér verður fjallað lítillega um 

þessar þrjár kynslóðir og hvað einkennir þær á vinnumarkaði.  

Uppgangskynslóðin: Þau sem tilheyra uppgangskynslóðinni elska að vinna. Þau virða 

vald og lagskipta stjórnun (e. hierarchy). Rannsóknir gefa til kynna að þessi kynslóð sé 

tilbúin að bíða eftir tækifærum á vinnumarkaði líkt og stöðuhækkunum. Þau sýna 

vinnustaðnum hollustu og ætlast til þess að vinnustaðurinn sýni þeim þá hollustu á 

móti. Þessari kynslóð líkar að stjórna og að vera í sviðsljósinu. Hún kemur með góðar 

hugmyndir og er tilbúin að deila þessum hugmyndum með öðrum á vinnustaðnum svo 

lengi sem hún fær þá viðurkenningu sem henni finnst hún eiga skilið. Hún vill taka þátt í 

mikilvægum og jafnvel áhættusömum verkefnum en er fljót að varpa ábyrgðinni yfir á 

aðra um leið og verkefnið gengur ekki upp. Breytingar fara ekki vel í þessa kynslóð sem 

er hrifin af að gera hlutina líkt og ávallt hefur verið gert (Gursoy, Maier og Chi, 2008). 

Þessi kynslóð er metnaðarfull og vill fá umbun fyrir sín störf í formi efnislegra gæða. Þau 

vilja vera ofarlega í skipuriti sinna fyrirtækja og eru ekki hrifin af því að leyfa yngri 

starfsmönnum að reyna sig í ábyrgðastöðum (Duchscher og Cowin, 2004). 

X- kynslóðin: Ólíkt Uppgangskynslóðinni þá er X-kynslóðin fremur óþolinmóð. Há 

staðan innan fyrirtækisins er ekki mikilvæg fyrir hana og hún hefur litla þolinmæði til að 

bíða eftir launa- eða stöðuhækkun. Þegar hún stendur sig vel í vinnunni vill hún að 

yfirmenn taki eftir því og verðlauni um leið. Ef vandamál kemur upp vill hún ávallt leysa 

það strax. Besta starfsumhverfið fyrir þessa kynslóð er talið vera umhverfi þar sem 

gaman er í vinnunni og nóg að gera, en ekki of mikið, svo að það sé tími til að gera líka 
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skemmtilega hluti í vinnunni (Gursoy o.fl., 2008). X-kynslóðin er þekkt fyrir að vera 

sjálfstæð og vill ekki vera of háð yfirmanninum sínum (Duchscher og Cowin, 2004). Í 

atvinnulífinu flyst þessi kynslóð á milli starfa í mun meira mæli en kynslóðirnar á undan 

gerðu. Hún er vel menntuð og tæknilega fær og tekur þess vegna forystu í fyrirtækjum 

hraðar en kynslóðirnar á undan (Francis-Smith, 2004). X-kynslóðin sækir í störf sem eru 

sveigjanleg, sjálfstæð, veita tækifæri til starfsþróunar og gefa möguleika jafnvægi á milli 

vinnu og einkalífs (Gursoy, Maier og Chi, 2008). 

Y-Kynslóðin: Þessi kynslóð er yngsta kynslóðin á vinnumarkaði í dag og hefur hún ekki 

verið þar í langan tíma en samt hefur hún sett sitt mark á atvinnulífið. Y-kynslóðin kýs að 

vinna í teymum og hún gerir það vel. Ástæðan gæti verið sú að hún ólst upp við 

hópvinnu í skólanum og æfði gjarnan hópíþróttir. Hún er sjálfstæð, sjálfsörugg og á 

auðvelt með að tjá tilfinningar sínar. Þessi kynslóð á oft erfitt með að fara eftir reglum 

og telja að reglur séu gerðar til þess að brjóta þær. Henni er illa við að fara eftir 

einhverri ákveðinni starfslýsingu og er líkleg til þess að synda á móti straumnum. Þá 

hefur nokkrum kjarnaskilaboðum verið ýtt að þessari kynslóð en þau eru: Vertu klár, þú 

ert sérstök/sérstakur, vertu tengd/ur netinu alla tíma sólarhringsins, náðu markmiðum 

þínum og þjónaðu samfélaginu (Gursoy, Maier og Chi, 2008). Hún er vön því að vera virk 

í ákvörðunum sem varða fjölskyldumál og er líkleg til þess að hafa skoðanir á því hvernig 

fyrirtæki og stofnanir eru reknar (Hurst og Good, 2009). Líkt og X-kynslóðin þá setur 

þessi kynslóð vinnuna ekki í fyrsta sæti. Hún vill hafa jafnvægi milli vinnu og einkalífs og 

leggur mikla áherslu á fjölskyldu og vini (Gursoy, Maier og Chi, 2008). Hún er þess vegna 

ekki tilbúin að fórna einkalífi sínu fyrir vinnuna og sýnir litla tryggð við vinnuveitendur 

sína. Það sem er einkennir hugsunarhátt þessarar kynslóðar á vinnumarkaði er hvað 

getur vinnuveitandinn gert fyrir mig en ekki öfugt (Duchscher og Cowin, 2004). Þrátt 

fyrir ungan aldur þá eru einstaklingar í þessari kynslóð að sinna ábyrgðarmiklum 

stjórnunarstöðum. Ástæðan fyrir því er sú að þessi kynslóð hefur lagt mikla áherslu á að 

mennta sig og hefur hún yfirburðaþekkingu á mörgum sviðum miðað við kynslóðirnar á 

undan (Lancaster og Stillman, 2002). Á vinnustaðnum hefur kynslóð Y mjög ákveðnar 

skoðanir á því hvernig yfirmaður á að stjórna. Henni líkar ekki að vinna verkefni sem 

taka of langan tíma og vill að yfirmaðurinn gefi þeim endurgjöf á verkefnin sem verið er 

að vinna hratt og örugglega (Francis-Smith, 2004). Það sem gerir Y-kynslóðina að mest 

krefjandi kynslóðinni hingað til er hversu alþjóðleg hún er og félagslega meðvituð. 
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(Hurst og Good, 2009). Hún er tæknilega fær, mjög upplýst og sjálfsörugg en veit ekki 

alltaf hvert hún stefnir og það gerir hana einnig að óútreiknanlegustu kynslóðinni 

(Johns, 2003).  

 

2.2 Starfsánægju- og starfshvatakenningar 

Starfsánægjukenningar ganga út frá því að manneskjur séu með vissar þarfir þegar 

kemur að atvinnu og sé þessum þörfum mætt þá upplifi starfsmaður ánægju í vinnunni 

sinni. Kenningarnar ganga út frá því að það sé fylgni á milli þarfa einstaklinga og vissra 

þátta í starfi þeirra. Þegar jákvæð fylgni er á milli vissra þátta starfsins og þarfa 

einstaklingsins þá er líklegra að hann upplifi starfsánægju. Þegar einstaklingur upplifir 

starfsánægju þá er líklegra að hann sé drifinn til að sinna starfi sínu vel. Starf sem 

uppfyllir væntingar og þarfir starfsmanna er fullnægjandi og veitir starfsánægju en 

starfsmaður sem er ósáttur við starf sitt er það líklega vegna þess að væntingar hans til 

starfsins standast ekki og þörfum hans er ekki fullnægt (Salancik og Pfeffer, 1977). 

Starfshvatakenningar fjalla um mikilvægi þess að komast að því hvað það er sem 

hvetur fólk áfram í sínu starfi. Hugtakið hvatning snýst um vilja til þess að framkvæma 

eitthvað, hafa markmið og afl sem færir mann nær því markmiði. Hvað hvetur fólk 

áfram er mjög mismunandi og því getur reynst flókið að finna viðfangsefni sem henta til 

hvatningar fyrir hvern og einn (Riggio, 2017). 

Hér á eftir verður fjallað um fimm kenningar í þessum samhengi en þær eru 

þarfapýramídi Maslow, tveggja þáttakenning Herzberg, kenning Edwin Locke, kenning 

Bandura og kenning Hackman og Oldham. 

 

 

2.2.1 Þarfapýramídi Maslow 

Þarfapýramídi Abraham Maslow‘s hefur oft verið notaður til þess að skilja mannlega 

hegðun. Pýramídinn hefur verið skoðaður út frá ýmsum fræðigreinum t.d. í 

viðskiptafræði til þess að útskýra hvað drífur fólk áfram, í félagsvísindum, sálfræði, 
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félagsfræði og menntun. Hann er einfaldlega notaður til þess að skilja þarfir og hvatir 

einstaklinga (Benson og Dundis, 2003). 

 

 

Mynd 1. Þarfapýramídi Maslows (Benson og Dundis, 2003) 

 

Þarfapýramídi Maslows skiptist í fimm þrep. Í fyrsta þrepi pýramídans eru lífeðlislegar 

þarfir (e. physiological needs) einstaklingsins t.d. þörfin fyrir mat, vatn, skjól yfir höfuðið, 

það sem einstaklingar þurfa til þess að lifa af. Kenning Maslows er sú að þessum þörfum 

þarf að vera fullnægt svo hægt sé að færa sig ofar í þarfapýramídanum. Þegar þessum 

þörfum hefur verið fullnægt er hægt að færa sig í næsta þrep pýramídans en það er 

þörfin fyrir öryggi (e. safety needs). Með öryggi er átt við þörfina fyrir efnahagslegt 

öryggi, vinnuöryggi og öryggi heima fyrir. Þegar þessum þörfum er fullnægt er hægt að 

færa sig í þriðja þrep pýramídans en það er þörfin fyrir mannleg samskipti (e. social 

needs), þörfin fyrir að tilheyra einhverju og þörfin fyrir vináttu og ást. Þegar þeim 

þörfum hefur verið fullnægt er hægt að færa sig á fjórða þrepið en það er þörfin fyrir 

sjálfsvirðingu (e. self-esteem needs). Í þessu þrepi leitar einstaklingurinn eftir því að 

finnast hann hæfur og sjálfsöruggur. Að lokum þegar öllum þörfum á þessum fjórum 

þrepum er fullnægt er hægt að færast upp í síðasta þrepið sem er það fimmta í röðinni 

en það er þörfin fyrir sjálfsbirtingu (e. self actualization), að nýta alla okkar eiginleika til 

fullnustu (Benson og Dundis, 2003).  

Lífeðlislegar þarfir 

Þörf fyrir öryggi 

Félagslegar þarfir 

Þörf fyrir virðingu 

Sjálfsbirting 
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Í atvinnulífinu hefur þarfapýramídinn verið notaður til þess að átta sig á hvað fær fólk 

til þess að gera það sem það gerir í vinnu, af hverju það stendur sig vel eða illa. Þar hefur 

hann einnig sömu fimm þrep en þau hafa verið aðlöguð að starfsumhverfinu af Maslow 

sjálfum ásamt sérfræðingum á sviði stjórnunar. Í fyrsta þrepinu er þörfin fyrir sanngjörn 

laun en samkvæmt Maslow hugsar fólk minna um laun sín ef það telur þau vera 

sanngjörn (Maslow, 2000). Til þess að hægt sé að uppfylla grunnþarfir líkt og öruggt 

húsnæði, mat, vatn og föt þá þarf einstaklingur að fá laun sem duga fyrir þessum 

þáttum. Næsta þrep í þarfapýramídanum, þörfin fyrir öryggi, kemur fram í atvinnulífinu 

sem þörf fyrir starfsöryggi. En ekki aðeins starfsöryggi heldur hafa einstaklingar þörf fyrir 

öruggt vinnuumhverfi, að búið sé að tryggja öryggi á vinnustaðnum og að hann sé ekki 

skaðlegur heilsu manna. Þjálfun starfsmanna fellur einnig undir þetta þrep en 

starfsmenn telja sig öruggari í starfi þegar fyrirtækið/stofnunin fjárfestir í 

þjálfun/endurmenntun fyrir sig. Það veitir honum öryggi að vita að fyrirtækið/stofnunin 

er viljug til að eyða tíma og pening í þjálfunina en hún gerir starfsmanninn verðmætari 

og öruggari í starfi. Einstaklingar færast þá yfir í þriðja þrep pýramídans, þörf fyrir 

félagsleg tengsl á vinnustaðnum. Við sækjumst í að eiga í ánægjulegum samskiptum við 

samstarfsfélaga og yfirmenn okkar og þegar við eigum í ánægjulegum samskiptum á 

vinnustaðnum þá líður okkur vel og getum færst yfir á fjórða þrep pýramídans (Benson 

og Dundis, 2003). Í því þrepi leitast einstaklingur við að uppfylla þörf fyrir sjálfsvirðingu 

en það byggist almennt á árangursmati einstaklingsins, hvatningu og viðurkenningu sem 

eykur sjálfstraust starfsmannsins. Þá er komið að fimmta þrepi pýramídans, þörf fyrir 

lífsfyllingu. Í starfsumhverfinu náum við að uppfylla þá þörf með því að læra nýja hluti 

og taka áhættu (Benson og Dundis, 2003). 

 

 

2.2.2 Tveggja þátta kenning Herzberg 

Tveggja þátta kenningin var sett fram af Frederick Herzberg til þess að skilja hvað hvetur 

starfsmenn áfram. Herzberg rannsakaði hvað orsakaði ánægju og óánægju meðal 

starfsmanna. Í rannsóknum sínum spurði hann starfsfólk hvað það væri ánægt með í 

vinnunni sinni og hvað það væri óánægt með. Út frá þeim niðurstöðum komst hann að 
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því að þeir þættir sem orsökuðu starfsánægju voru ólíkir þeim þáttum sem orsökuðu 

óánægju með starfið. Út frá þessum niðurstöðum bjó hann til tveggja þátta kenninguna. 

Hann kallaði þá þætti sem orsökuðu starfsánægju hvatningaþætti (e. motivational 

factors) og þá þætti sem orsökuðu starfsóánægju viðhaldsþætti (e. maintenance 

factors). Ástæðan fyrir því að hann valdi að kalla þessa þætti viðhaldsþætti var sú að 

þeir eru nauðsynlegir til þess að koma í veg fyrir óánægju með starfið en þeir einir og sér 

orsaka ekki starfsánægju. Til þess að útskýra þessa kenningu betur sýnir tafla 1 þætti 

sem hafa áhrif á viðhorf starfsmanna til starfsins síns (Herzberg,Mausner og Snyderman, 

1959). 

 

Tafla 1. Tveggja þátta kenning Herzberg - flokkun í viðhalds- og hvatningaþætti (Herzberg, Mausner og 
Snyderman, 1959) 

Viðhaldsþættir Hvatningaþættir 

Stefna fyrirtækis Afrek 

Stjórnun Viðurkenning 

Samband við stjórnendur Vinnan sjálf 

Starfsumhverfi Ábyrgð 

Laun Framfarir 

Samband við samstarfsfélaga Vöxtur 

 

Viðhaldsþættirnir snúa ekki beint að starfinu sjálfu heldur snúa fremur að umhverfinu 

sem starfið er unnið í. Samkvæmt tveggja þátta kenningunni geta þessir þættir valdið 

starfsóánægju þegar þeir eru ekki í jafnvægi. Hins vegar þegar þessir þættir eru í 

jafnvægi orsaka þeir ekki starfsánægju eða hvatningu, heldur koma þeir aðeins í veg fyrir 

óánægju (Herzberg, o.fl. , 1959). Samkvæmt Herzberg eru hvatningaþættir líkt og vinnan 

sjálf, tækifæri til þess að axla ábyrgð í vinnunni og vaxa í starfi, þættir sem stuðla að 

aukinni starfsánægju (Wright og Kim, 2004). Hins vegar þegar þessir hvatningaþættir eru 

ekki til staðar orsakar það ekki óánægju heldur skort á ánægju (Herzberg, o.fl., 1959). 

Kenning Herzberg hefur ekki verið laus við gagnrýni en líkt og kemur fram hér áður 

taldi Herzberg að þeir hlutar starfsins sem falla undir hvatningaþættina væru þeir einu 

sem myndu stuðla að aukinni starfsánægju. Pinder (1998) gagnrýndi þetta og telur að 

viðhaldsþættir líkt og laun, félagsleg tengsl á vinnustaðnum og starfsumhverfi geti 

einnig haft áhrif á starfsánægju starfsmanna. Þar að auki hefur tveggja þrepa kenningin 



 

22 

verið gagnrýnd fyrir að taka ekki tillit til einstaklingsins og þá staðreynd að mismunandi 

þættir hvetja þá áfram (Parsons og Broadbridge, 2006). 

 

2.2.3 Kenning Edwin Locke 

Edwin Locke hefur með sínum kenningum sýnt fram á að markmiðasetning eykur 

frammistöðu og starfsánægju starfsmanna. Í rannsóknum sínum hefur hann skoðað 

mismunandi markmið starfsmanna og hvernig þau hafa áhrif á þá og fyrirtækið. Þá hefur 

hann sýnt fram á að því skýrari og ítarlegri sem markmiðin eru því betur skilar 

frammistaða starfsmanna sér heldur en ef hann vinnur eftir markmiðum sem eru opin 

og almenn. Edwin Locke hefur tekist að sýna fram á nokkra þætti með 

markmiðakenningu sinni. Í fyrsta lagi telur hann að þeim mun hærra sem markmiðin eru 

sett þeim  mun betri frammistöðu skili starfsmaðurinn. Í öðru lagi sýndi hann fram á að 

ef starfsmaður hefur stjórn á sínum markmiðum þá sé hann líklegri til að skila betri 

frammistöðu. Þá hefur hann einnig bent á það að ítarleg og krefjandi markmið hámarka 

frammistöðu og mikilvægt er fyrir starfsmann að skuldbinda sig markmiðum sínum 

(Locke, 1996). 

 

2.2.4 Kenning Bandura 

Albert Bandura (1977) setti fram þá kenningu að trú einstaklinga á eigin getu hefði áhrif 

á frammistöðu þeirra (e. self-efficacy theory). Kenningin er þannig uppsett að 

einstaklingur metur getu sína út frá fjórum þáttum en þeir eru: Frammistaða, fortala (e. 

persuasion), óbein reynsla í gegnum aðra (e. vicarious experience) og tilfinningar. Þá 

telur Bandura einstaklinga forðast aðstæður sem þeim finnst þeir ekki ráða við en leitast 

við að taka að sér verkefni sem þeir hafa trú á að þeir ráði við. Einstaklingar setja sér 

markmið og meta hegðun sína út frá þeim. Einstaklingur sem nær markmiðum sínum er 

líklegri til að upplifa ánægju og mikilvægt er að hann hafi trú á sinni getu til þess að ná 

þessum markmiðum.  

Caprara, Barbaranelli, Steca og Malone (2006) könnuðu trú kennara á eigin getu (e. 

self-efficacy) og tengsl við starfsánægju og frammistöðu nemenda. Niðurstöður sýndu 

að kennarar sem hafa trú á eigin getu eru ánægðari í starfi sem skilar sér í betri 
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námsárangri nemenda þeirra. Þá sýnir samanburður á kennurum sem hafa litla trú á 

eigin getu og kennurum sem hafa mikla trú á eigin getu að síðarnefndi hópurinn á í betri 

samskiptum við yfirmenn sína, nemendur og foreldra. Rannsóknir sína að kennarar sem 

hafa trú á sér séu líklegri til að sýna hollustu gagnvart sínum vinnustað og eru alla jafna 

ánægðari í starfi. 

 

2.2.5 Kenning Hackman og Oldham 

Hackman og Oldham (1976) bjuggu til starfseinkennalíkan (job characteristic model) sem 

byggir á þeirri hugmynd að ef verkefnið sem starfsmaður fæst við er krefjandi og hentar 

honum vel sé það líklegt til þess að skila sér í ánægðari starfsmanni. Þeir segja að ef 

starfsmaður upplifir að verkefnin sín séu leiðinleg og einhæf sé líklegt að starfsmaður 

hafa litla áhugahvöt til þess að standa sig vel í starfi. Hins vegar ef starfsmaður upplifir 

að verkefnið sem hann vinnur sé áhugahvetjandi er hann líklegri til þess að standa sig 

betur og vera ánæðgari í starfi. Hackman og Oldham telja að verkefni sem eru 

áhugahvetjandi hafi þrennt sameiginlegt en það er fjölbreytileiki, sjálfstæði og heimild 

til ákvarðanatöku. Þá kemur fram í þeirra kenningu að þrennt þurfi að einkenna starfið 

svo starfsmaður sé ánægður með það en þessir þættir eru skilningur á tilgangi starfsins 

(e. meaningfulness of work), ábyrgð og vitneskja um árangur.  

Ef litið er sérstaklega á starf kennara út frá þessari kenningu þá er mikilvægt að 

starfsumhverfi kennara gefi þeim tækifæri á að nýta þá hæfni sem þeir hafa. Til þess að 

kennari sé ánægður í starfi þá þarf hann að upplifa hvernig hans framlag hefur áhrif á 

heildina, hafa vitneskju um skólastarfið í heild sinni og finna að það sem hann gerir 

hefur þýðingu fyrir nemendur. Þá skiptir máli að kennarar upplifi sjálfstæði, að þeir hafi 

vald til þess að taka ákvaðanir varðandi eigið starf, og fái endurgjöf frá samstarfsfólki, 

yfirmönnum og foreldrum (Hackman, Oldham, Janson og Purdy, 1975). 

 

2.3 Starfsánægjuþættir 

Einstaklingur sem upplifir mikla starfsánægju er líklegri til þess að vera með jákvætt 

viðhorf til starf síns á meðan einstaklingur sem upplifir litla sem enga starfsánægju er 

líklegri til þess að hafa neikvætt viðhorf til starfs síns. Hugtakið starfsánægja nær til allra 
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tilfinninga sem einstaklingur ber til starfs síns og vinnuumhverfis, þessar tilfinningar geta 

til dæmis verið gefandi, fullnægjandi, vanmetið, pirrandi og ófullnægjandi (Weiss, 2002). 

Þegar starfsánægja er rannsökuð eru svokallaðir starfsánægjuþættir skoðaðir og viðhorf 

þátttakenda til þeirra. Starfsánægjuþættir eru t.d. samskipti við samstarfsfélaga og 

yfirmenn, möguleikar á starfsþróun, starfsumhverfi, laun, sveigjanleiki og starfsöryggi 

(Lawler, 1973). Hér að neðan verður fjallað um helstu starfsánægjuþætti og þeir tengdir 

við starf og starfsumhverfi kennara að einhverju leyti. Þessir starfsánægjuþættir eru 

samskipti á vinnustaðnum, bæði við yfirmenn og samstarfsmenn, starfsöryggi, 

sveigjanleiki, starfsþróun, sjálfstæði, laun, hlunndindi og umbun og jafnvægi á milli 

vinnu og einkalífs.  

 

2.3.1 Samskipti, yfirmenn og samstarfsmenn 

Þegar starfsánægja innan vinnustaða er skoðuð er einna mikilvægast að athuga 

samskipti yfirmanna við undirmenn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að gott samband 

starfsmanna við yfirmenn hefur eitt mesta forspárgildi fyrir starfsánægju (Sousa-Poza og 

Sousa-Poza, 2000). Sharma og Jyoti (2009) rannsökuðu starfsánægju kennara og komust 

að því að samskipti við yfir- og samstarfsmenn hefðu mikil áhrif á heildar starfsánægju. 

Jákvæðir eiginleikar yfirmanna líkt og góð stjórnun, að meta samstarfsfólk og 

óhlutdrægni stuðla að starfsánægju kennaranna. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt að ef 

starfsmenn eru ánægðir í starfi þá séu þeir alla jafna í miklum samskiptum við yfirmenn 

sína en mikil samskipti yfir- og undirmanna eru einnig talin hafa jákvæð áhrif á 

starfsánægju (Muchinsky, 1977). Yfirmaður sem lætur undirmenn sína vita að hann er 

ánægður með þá og hrósar þeim fyrir vel unnin störf eflir starfsánægju (De Nobile og 

McCormick, 2008).  

Starfsmenn á vinnustað mynda eina heild. Þegar starfsmenn finna til stolts vegna 

starfs síns og þeirrar starfsheildar sem þeir tilheyra eykur það starfsánægju. Þessi 

liðsheild hefur áhrif á starfsandann og stuðlar að samvinnu og nánum tengslum á milli 

samstarfsfólks (Ellickson, 2002). Starfsmenn sem telja sig fá stuðning frá samstarfsfólki 

sínu eru líklegri til þess að vera ánægðari í starfi en þeir sem telja sig ekki fá slíkan 

stuðning (De Nobile og McCormick, 2008). Rannsókn Sharma og Jyoti (2009) sýndi fram 

á að ef samskipti samstarfsmanna eru á vingjarnlegum nótum, örvandi og hjálpsemi er 
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ríkjandi þá geta slík samskipti bætt starfsánægju. Ef starfsmaður upplifir klíkuskap á 

vinnustaðnum og skort á liðsanda er það líklegt til þess að draga úr starfsánægju.  

 

2.3.2 Starfsöryggi 

Starfsöryggi er þegar fyrirtæki/stofnun veitir starfsmanninum örugga atvinnu (Herzberg, 

1968). Það að starfsmaður upplifi sig öruggan í starfi sínu hefur áhrif á hvernig hann 

sinnir því. Starfsöryggi hefur áhrif á heilsu starfsmanna, starfsmannaveltu, starfsánægju 

og hollustu starfsmanna (Yousef, 1998). Til eru margar rannsóknir um tengsl 

starfsánægju og hollustu starfsmanna, sem og starfsánægju og frammistöðu 

starfsmanna og nú er einnig, í auknu mæli, farið að skoða tengsl milli starfsöryggis og 

starfsánægju. Ashford, Lee og Bobko (1989) skoðuðu tengsl á milli starfsöryggis og 

hollustu, og starfsánægju og frammistöðu. Þau komust að því að þegar starfsmaður 

finnur ekki starfsöryggi þá er hann líklegri til þess að sýna starfi sínu minni hollustu og 

upplifa minni starfsánægju en það hefur hins vegar ekki áhrif á frammistöðu hans í 

starfi. Ólíkt þessum niðurstöðum hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að starfsóöryggi hafi 

neikvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna (Rosow og Zager, 1985). 

 

2.3.3 Sveigjanleiki 

Sveigjanleiki (e. flexibility) er oft nefndur sem lykilþáttur að samkeppnisforskoti 

fyrirtækja og vinnumarkaðarins almennt vegna þess að hann hefur bein áhrif á 

vinnuumhverfi og frammistöðu starfsmanna (Origo og Pagani, 2008). Með sveigjanleika 

er átt við samkomulag á milli starfs- og yfirmanns um hvenær, hvernig og hvar vinnan er 

unnin hverju sinni. Sérfræðingar vinnumarkaðarins eru sammála um að sveigjanleiki 

hefur áhrif á líðan og starfsánægju starfsmanna. Rannsóknir á tengslum milli 

sveigjanleika og starfsánægju eru mikilvægar fyrir fyrirtækið vegna þess að starfsánægja 

er talin auka framleiðni starfsmanna (Origo og Pagani, 2008). Starfsmenn sem upplifa 

meiri starfsánægju en minni eru líklegri til þess að afkasta meiru í vinnunni sem kemur 

sér vel fyrir fyrirtækið/stofnunina og þannig getur sveigjanleiki haft óbein áhrif á 

framleiðni fyrirtækja (Freeman, 1978). Origo og Pagani (2008) komust að því að aukinn 

sveigjanleiki hefði áhrif á starfsánægju í einhverjum tilfellum. Þau bentu á að fyrirtæki 
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ættu að huga að því að hvernig sveigjanleiki hefur áhrif á starfsfólk og hverjir það eru 

sem telja starfsánægju sína aukast með auknum sveigjanleika. 

 

2.3.4 Starfsþróun 

Þegar fólk heyrir orðið starfsþróun tengja margir það við hugtakið stöðuhækkun. Hins 

vegar er starfsþróun ferli sem tekur aldrei enda og miðar að stöðugum framförum. 

Starfsmaður hugar að sinni starfsþróun með því að setja sér markmið um hvert hann 

stefnir í sínum starfsframa. Starfsþróun starfsmanna gagnast einnig fyrirtækinu þar sem 

hún tekur ekki aðeins mið af óskum starfsfólksins heldur verður hún að vera í takt við 

markmið fyrirtækisins. Þegar starfsfólk sinnir sinni starfsþróun á það möguleika á að axla 

meiri ábyrgð í starfi, að færast til í starfi og/eða færast ofar í starfi (Herdís Pála 

Pálsdóttir, 2001). Sá möguleiki að vaxa í starfi hefur marktæk áhrif á starfsánægju. Ef 

starfsmaður finnur að starfsferill hans þróast ekki áfram getur það haft neikvæð áhrif á 

starfsánægju hans (Sharma og Jyoti, 2009). 

Mikil krafa er gerð til kennara um símenntun og starfsþróun. Í skýrslu til mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins sem skipað fagráð gerði um símenntun og starfsþróun 

kennara (2016) segir þetta um starfsþróun:  

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 og skólaheimsóknir. Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni 
starfsánægju, hefur áhrif á árangur í starfi og minnkar líkur á kulnun eða brotthvarfi 
kennara úr starfi.  

Í þessari skýrslu er einnig fjallað um mikilvægi endurgjafar í starfsþróun kennara. 

Mikilvægi endurgjafar skiptir miklu máli fyrir nýliða í starfi og einnig fyrir skólastarfið í 

heild sinni. Endurgjöf hvetur kennara til þess að skoða starfshætti sína og eykur 

sjálfstraust þeirra og starfsánægju.  
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2.3.5 Sjálfstæði  

Það að starfsmaður finni til sjálfstæðis (e. autonomy) í vinnunni sinni hefur mikið að 

segja um hvort hann sé ánægður í starfi eða ekki (Fung-kam, 1998). Spector (1985) 

skoðaði áhrif sjálfstæðis á þátttöku starfsmanna í vinnunni. Hann komst að því að þeir 

sem upplifðu sig við stjórnvöl í starfi voru ánægðari en þeir sem upplifðu sig ekki hafa 

jafn mikla stjórn á starfi sínu. Að þessu komust Dwyer, Schwartz og Fox (1992) einnig, en 

þau komust að því að því hærra menntunarstig sem starfsmaður hefur því meira skiptir 

sjálfstæði hann í starfi.  

Þegar skoðaðar eru rannsóknir á hvatningu kennara, starfsánægju, streitu, 

fagmennsku og valdeflingu þá má sjá að niðurstöður þeirra gefa meðal annars til kynna 

að kennari þarf að hafa sjálfstæði í starfi til að blómstra (Pearson og Moomaw, 2005). 

Það að upplifa sjálfstæði virðist vera lykilþáttur til þess að valdefla kennara og bæta 

skólaumhverfið (Melenyzer, 1990). Mikilvægt er að styrkja kennara í starfi og að þeir fái 

að sinna starfi sínu af fagmennsku. Til þess þurfa þeir sjálfstæði til þess að taka 

ákvarðanir út frá því hvað nýtist nemendum þeirra sem best (Pearson og Moomaw, 

2005). Nýlegar rannsóknir á starfsánægju kennara í Bandaríkjunum sýna fram á að ef 

kennarar hafa góðan stuðning í starfi, jákvætt starfsumhverfi og sjálfstæði þá eru þeir 

líklegri til þess að vera ánægðari í starfi en kennarar sem njóta ekki þessara þátta í sínu 

starfi (Perie og Baker, 1997).  

 

2.3.6 Laun 

Áhrif launa á starfsánægju eru umdeild. Flestir hafa þó þá skoðun að þau séu mikilvæg 

fyrir einstaklinginn en margir eru ósammála um hversu mikilvæg þau er og hvaða áhrif 

þau hafa (West og Berman, 2009). Svo virðist sem upphæð launa skipti ekki öllu máli 

fyrir starfsánægju starfsmanns en sú tilfinning hans að hann telji sig fá greidd réttlát 

laun miðað við starfið sem hann sinnir skiptir máli fyrir starfsánægju hans (Spector, 

1997). Þá virðist sem misræmi sé á milli þess sem yfirmenn telja að sé mikilvægt fyrir 

starfsánægju síns starfsfólks. Ef þeir eru spurðir hvað þeir telji mikilvægast fyrir 

starfsánægju þá svara þeir laun. Ef starfsfólk er hins vegar spurt þá vilja það einna helst 

að starfið sé áhugavert (Kovach, 1995). 
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Til þess að kennarastarfið sé eftirsókarvert þá þurfa laun kennara að endurspegla 

ábyrgð þeirra og menntun og þurfa þau að vera sambærileg við aðrar starfsstéttir með 

svipaða menntun og ábyrgð (Kennarasambands Íslands, 2014). Í okkar samfélagi gera 

flestir þá kröfu að hafa nóg á milli handanna og í menningu okkar eru oftast engin 

takmörk fyrir því hvað hver og einn mundi helst vilja fá í laun. Hins vegar nota 

einstaklingar ekki óendanlegan auð sem eina staðalinn við að meta laun sín. Þegar við 

metum laun okkar og hvort við teljum okkur vera að fá næg laun þá berum við okkur oft 

saman við einstaklinga sem sinna sömu eða svipaðri vinnu (Zaleznik, 1958). Þegar 

skoðaðar eru rannsóknir á því hvers vegna kennarar velja þann starfsvettvang þá nefna 

mjög fáir að þeir hafi kosið að verða kennarar vegna hárra launa eða mikilla fríðinda. 

Flestir kjósa að verða kennarar vegna þess að þeim líkar vel að vinna með börnum og 

njóta þess að kenna (Choy, 1993). Kennarar vilja að starf þeirra sé viðurkennt sem 

mikilvægt og skiptir það í raun mun meira máli en há laun (Sharma og Jyoti, 2009). 

Vísbendingar eru um að innri áhrifahvatar hafi áhrif á einstaklinga að velja 

kennarastarfið en að ytri aðstæður, líkt og laun, geti ákvarðað hvort einstaklingurinn er 

ánægður í starfi og hvort hann ákveður að verja allri starfsævinni í því starfi (Perie og 

Baker, 1997). 

 

2.3.7 Jafnvægi á milli vinnu og einkalífs 

Starfsmenn hafa vaxandi þörf fyrir jafnvægi á milli vinnu og einkalífs (Ornstein og 

Isabella, 1993). Þegar atvinnuþátttaka kvenna fór að aukast fór þörf fyrir slíkt jafnvægi 

einnig að aukast (Milliken, Dutton og Beyer, 1992). Með jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífs er átt við að fyrirtæki sýni starfsmönnum sínum skilning þegar þeir þurfa að 

sinna öðrum hlutverkum sem þeir eru í, þessi hlutverk geta verið að sinna börnum eða 

öldruðum skyldmennum (Lee, 1991). Scharlach og Boyd (1989) komust að því að þau 

fyrirtæki sem stuðla að jafnvægi milli vinnu og einkalífs starfsmanna fái það tilbaka í 

ánægðari starfsmönnum sem sýna fyrirtækinu meiri hollustu. Rannsóknir hafa sýnt að 

starfsmenn sem finna ekki þetta jafnvægi eru líklegri til þess að finna fyrir auknu 

vinnuálagi, vera oftar fjarverandi, þeir finna fyrir minni hollustu í garð fyrirtækisins og 

upplifa minni starfsánægju (Higgins, Duxbury og Irving, 1992). 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar. Sagt verður frá 

þátttakendum, framkvæmd rannsóknarinnar, spurningalistanum sem var notaður, 

úrvinnslu gagna og siðfræði rannsóknarinnar.  

 

3.1 Megindleg aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Með megindlegum 

rannsóknum er leitast við að sjá veruleikann heildstætt og einnig eiga möguleika á að 

bera saman mismunandi hluti. Megindleg aðferð er hjálpleg þegar skoða á tengsl milli 

breyta, finna meðaltöl og telja upplýsingar. Þegar megindleg aðferð er notuð er oftast 

um að ræða rannsókn á einum hóp þar sem niðurstöðurnar eru notaðar til þess að 

draga ályktanir um stærri hóp (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 

3.2 Þátttakendur og framkvæmd 

Ákveðið var að rannsaka starfsánægju grunnskólakennara í Fjarðabyggð. Í Fjarðabyggð 

eru reknir fimm grunnskólar en þeir eru staðsettir í Neskaupstað, Eskifirði, Reyðarfirði, 

Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði. Þátttakendendur í rannsókninni voru allir kennarar sem 

störfuðu við grunnskóla í Fjarðabyggð á vorönn 2018. Á heimasíðum skólanna fimm má 

finna nöfn starfsfólks, starfsheiti og tölvupóstföng. Í rannsókninni var stuðst við þær 

upplýsingar og öllum kennurum boðið að taka þátt í könnuninni. Í tölvupósti til kennara 

var rannsóknin kynnt og hlekkur á spurningalistann hafður með ef viðkomandi vildi taka 

þátt í rannsókninni. Sendur var tölvupóstur á 63 kennara og fengust 39 svör eða 62% 

svarhlutfall, sjá viðauka 1.  
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3.3 Mælitæki 

Í rannsókninni var ákveðið að styðjast við JSS spurningalistann (job satisfaction survey), 

sjá viðauka 2. JSS var saminn af Paul Spector í þeim tilgangi að mæla starfsánægju þeirra 

sem starfa við umönnun af einhverju tagi og/eða starfa hjá fyrirtækjum/stofnunum sem 

eru ekki rekin í hagnaðarskyni (e. non-profit sectors). JSS er staðlaður spurningalisti sem 

mælir níu víddir (e. dimensions) starfsánægju en þær eru laun, stöðuhækkun, yfirmenn, 

hlunnindi, umbun, starfsumhverfi, samstarfsmenn, eðli starfs og samskipti (Spector, 

1985). Í spurningalistanum eru 36 spurningar sem falla undir þessar níu flokka 

starfsánægju (Spector, 1985). Rannsakandi valdi að notast við 25 spurningar af listanum 

en hinar spurningarnar voru ekki taldar eiga við starf kennara að mati rannsakanda. Í 

viðbót við þessar 25 spurningar voru þrjár spurningar en tvær þeirra voru 

bakgrunnsspurningar um lífaldur og starfsaldur og að lokum var ein spurning um 

starfsánægjuþætti en þátttakendur voru beðnir um að raða sex starfsánægjuþáttum í 

röð eftir því hvað væri mikilvægast fyrir þá til hins minna mikilvægra. Þessir 

starfsánægjuþættir voru laun, jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, starfsöryggi, 

starfsþróun, sveigjanleiki og sjálfstæði.  

 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Þátttakendur fengu upphaflega tölvupóst um rannsóknina þar sem þeim var boðin 

þátttaka. Í tölvupóstinum var slóð sem þeir voru beðnir um að fara inn á til að taka þátt í 

rannsókninni. Könnunin var sett upp í google forms. Þegar könnuninni var lokið voru 

niðurstöður settar upp í excel og SPSS. Í ritgerðinni var notast við lýsandi tölfræði, 

myndir og töflur til þess að greina frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar.  

 

3.5 Siðfræði rannsóknarinnar 

Athugunum fylgir siðferðileg ábyrgð. Athugendur vinna úr upplýsingum um fólk. 

Mikilvægt er að þegar unnið er með persónugreinanlegar upplýsingar sé fyllstu varkárni 

gætt. Þegar athugandi geymir slíkar upplýsingar verður hann að gæta fyllsta trúnaðar. 

Allar upplýsingar sem  gætu verið rekjanlegar þarf að halda í lágmarki. Ef upplýsingar 
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komast í rangar hendur gætu þær verið skaðlegar fyrir þann sem tekur þátt í 

athuguninni. Jafnvel þótt óvarkárni með slíkar upplýsingar hefði engar neikvæðar 

afleiðingar í för með sér þá er samt óvirðing við þátttakanda sem tekur þátt í 

rannsókninni að gæta ekki fyllsta trúnaðar (Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessari 

rannsókn var farið eftir öllum reglum er varða siðferði rannsókna. Þátttakendur voru 

upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og þeim sagt að þátttaka væri valkvæð og ekki 

væri hægt að rekja svör þeirra. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum fjórum sem var 

fjallað um í inngangi en til þess verður notuð lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics). 

Þegar notuð er lýsandi tölfræði er hægt að finna út hvað er dæmigert fyrir gögnin, hægt 

er að bera hópa saman og skoða einstaklingsmun (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Rannsóknaspurningarnar eru eftirfarandi: 

 Hver er starfsánægja kennara í Fjarðabyggð?  

 Eru tengsl milli starfsaldurs og starfsánægju kennara í Fjarðabyggð? 

 Hvaða starfsánægjuþátt meta þátttakendur mikilvægastan í sínu starfi?  

 Eru tengsl milli lífaldurs og þess starfsánægjuþáttar sem þátttakendur meta 

mikilvægastan? 

 

4.1 Lífaldur og starfsaldur 

Í rannsókninni voru tvær bakgrunnsspurningar en þær voru lífaldur og starfsaldur. Aldur 

þátttakenda var á bilinu 21-30 ára til 61-70 ára. Alls svöruðu 36 þátttakendur spurningu 

um aldur, þrír gáfu ekki upp aldur. Meðalaldur þátttakanda var 45,5 ár (sjá töflu 2). 

 

Tafla 2. Aldur þátttakenda 

 

Aldur Fjöldi Hlutfall 

21-30 2 5 

31-40 10 28 
41-50 12 33 

51-60 10 28 

61-70 2 6 
Samtals 36 100 

Óuppgefið 3 - 

Meðalaldur 45,5 - 
Staðalfrávik 1,01 - 
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Þátttakendur voru spurðir um starfsaldur en hann var frá 0-5 ár upp í meira en 20 ár. 

Alls svöruðu 39 þátttakendur þessari spurningu. Flestir voru búnir að starfa við fagið í 

meira en 20 ár eða 13 samtals. Meðalstarfsaldur var 13 ár (sjá töflu 3).  

 

Tafla 3. Starfsaldur þátttakenda 

 

 

4.2 Vísbendingar um starfsánægju kennara í Fjarðabyggð 

Í spurningalistanum var verið að meta viðhorf þátttakenda til ákveðinna áhrifaþátta 

starfsánægju. Þessir þættir voru laun, stöðuhækkun, yfirmenn, hlunnindi, umbun, 

starfsumhverfi, samstarfsmenn, eðli starfs og samskipti. Alls svöruðu 39 manns 

könnuninni. Þegar skoðaðar eru niðurstöður starfsánægju kennara í Fjarðabyggð má sjá 

að áhrifaþættirnir yfirmenn, eðli starfs og samstarfsmenn skora lang hæst (yfirmenn 

meðaltal 4,2, eðli starfs meðaltal 4,1, samstarfsmenn 4). Minnst ánægja er með 

áhrifaþættina laun (meðaltal 1,6) og starfsumhverfi (meðaltal 1,9). Ánægja með 

starfsánægjuþættina stöðuhækkun, hlunnindi, umbun og samskipti virðist vera í 

meðalagi (sjá töflu 4).  

 

 

 

 

 

Starfsaldur Fjöldi Hlutfall 

0-5 5 13 

6-10 6 15,3 

11-15 6 15,3 

16-20 9 23,1 

Lengur 13 33,3 

Samtals 39 0 

Meðalstarfsaldur 13 0 

Staðalfrávik 1,43 0 
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Tafla 4. Áhrifaþættir starfsánægju kennara í Fjarðabyggð 

Áhrifaþættir Fjöldi 
Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi x sf 

Laun 39 1 3 1,6 0,5 

Stöðuhækkun 39 1 3 2,2 0,5 

Yfirmenn 39 2 5 4,2 0,7 

Hlunnindi 39 1 5 2,5 1,1 

Umbun 39 1 4 3,1 0,9 

Starfsumhverfi 39 1 4 1,9 1 

Samstarfsmenn 39 2 5 4 0,8 

Eðli starfs 39 2 5 4,1 0,6 

Samskipti 39 2 5 3,1 0,9 

 

4.2.1 Áhrifaþátturinn yfirmenn 

Sá áhrifaþáttur sem fékk hæsta meðaltalið í rannsókninni var um yfirmenn. Í 

spurningalistanum voru fjórar spurningar sem sneru að yfirmönnum. Niðurstöðurnar 

sýndu að mikill meirihluti þátttakenda var ánægður með yfirmenn sína. Þegar 

þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar „yfirmaður minn er vel 

hæfur í sitt starf“ svöruðu 26 af 39 þátttakendum, eða um 66%, að þeir væru mjög 

sammála eða sammála. Átta þátttakendur, eða 21%, voru hlutlausir. Fimm 

þátttakendur, eða 13%, voru ósammála eða mjög ósammála þessari fullyrðingu (sjá 

mynd 2). 

 

 

Mynd 2. Yfirmaður minn er vel hæfur í sitt starf 
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Þátttakendur tóku afstöðu til fullyrðingarinnar „yfirmaður minn er ósanngjarn gagnvart 

mér“. Þrjátíuogþrír þátttakendur, eða 85%, voru mjög ósammála eða ósammála en 15% 

(6) þátttakanda voru hlutlausir, sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu (sjá 

mynd 3).  

 

 

Mynd 3. Yfirmaður minn er ósanngjarn gagnvart mér 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort yfirmenn þeirra sýndu samstarfsfólki sínu 

samkennd svöruðu 87% (34) þátttakenda að þeir væru mjög sammála eða sammála því 

að þeir sýndu samstarfsfólki sínu samkennd. 13% (5) þátttakenda voru hlutlausir 

gagnvart þessari fullyrðingu. Enginn svaraði því að þeir væri ósammála eða mjög 

ósammála (sjá mynd 4).  

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Mjög 
sammála 

Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög 
ósammála 

Fj
ö

ld
i  

Yfirmaður minn er ósanngjarn gagnvart 
mér 



 

36 

 

Mynd 4. Yfirmenn mínir sýna samstarfsfólki sínu samkennd 

 

Þá voru þátttakendur spurðir hvort þeim líkaði vel við yfirmenn sína. 84% (33) 

þátttakenda sagðist vera mjög sammála eða sammála því að þeim líkaði vel við yfirmenn 

sína. 16% (6) þátttakenda voru hlutlausir eða ósammála (sjá mynd 5).  

 

 

Mynd 5. Mér líkar vel við yfirmenn mína 
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4.2.2 Áhrifaþátturinn eðli starfs 

Sá áhrifaþáttur sem þátttakendur voru næst ánægðastir með á eftir yfirmönnum var 

þátturinn eðli starfs. Í þeim flokki voru þrjár fullyrðingar sem þátttakendur voru beðnir 

um að taka afstöðu til. Þessar fullyrðingar voru „stundum líður mér eins og starf mitt sé 

tilgangslaust“, „mér líkar vel við starf mitt“ og „starfið mitt er gefandi“. Svör þátttakenda 

við fyrstu fullyrðingunni, „stundum líður mér eins og starf mitt sé tilgangslaust“, voru 

þannig að 11 þátttakendur eða 28% voru mjög sammála eða sammála því. 27 

þátttakendur eða 70% þátttakenda voru mjög ósammála eða ósammála. Einn 

þátttakandi var hlutlaus (sjá mynd 6).  

 

 

Mynd 6.  Stundum líður mér eins og starf mitt sé tilgangslaust 

 

Þá voru þátttakendur spurðir að því hvort þeim líkaði vel við starfið sitt. Þrjátíuogsex 

þátttakendur eða 92% voru mjög sammála eða sammála því að þeim líkaði vel við starfið 

sitt. Einn var hlutlaus og tveir svöruðu að þeir væru ósammála því að þeim líkaði vel við 

starf sitt (sjá mynd 7). 
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Mynd 7. Mér líkar vel við starf mitt 

 

Næstum allir þátttakendur töldu starf sitt gefandi. Niðurstöður rannsóknar sýndu að 38 

af 39 þátttakendum voru mjög sammála eða sammála því að starf þeirra væri gefandi. 

Einn var því ósammála (sjá mynd 8).  

 

 

Mynd 8. Starfið mitt er gefandi 
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4.2.3 Áhrifaþátturinn laun 

Niðurstöður heildarstarfsánægju kennara í Fjarðabyggð sýna að þátttakendur eru 

óánægðastir með áhrifaþáttinn „laun“. Í spurningalistanum sem stuðst var við voru 

fjórar fullyrðingar sem sneru að launum og þátttakendur áttu að taka afstöðu til. Þessar 

fullyrðingar voru eftirfarandi: „Ég fæ greidd sanngjörn laun fyrir starf mitt“, „í þessu 

starfi eru launahækkanir of fáar og langt er á milli þeirra“, „mér finnst ég ekki metin/nn 

að verðleikum þegar ég hugsa um laun mín“ og „ég er ánægð/ur með möguleika mína til 

launahækkunar“.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu sig frá greidd sanngjörn laun fyrir 

starf sitt svöruðu 35 þátttakendur eða 90% að þeir væru mjög ósammála eða ósammála 

þessari fullyrðingu. Þrír þátttakendur voru hlutlausir og einn var sammála (sjá mynd 9). 

 

 

Mynd 9. Ég fæ greidd sanngjörn laun fyrir starf mitt 

  

Þá voru þátttakendur spurðir hvort launahækkanir væru of fáar að þeirra mati og hvort 

og langt  á milli þeirra. Allir þátttakendur voru mjög sammála eða sammála þessari 

fullyrðingu. Einn þátttakandi var hlutlaus (sjá mynd 10).  
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Mynd 10. Í þessu starfi eru launahækkanir of fáar og langt er á milli þeirra 

 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hvort þeir teldu sig vera metna að verðleikum 

þegar þeir hugsa um launin sín. 36 þátttakendur eða 92% voru mjög sammála eða 

sammála því að þeir töldu sig ekki vera metna að verðleikum þegar þeir hugsa um laun 

sín. Einn var hlutlaus og einn var ósammála (sjá mynd 11). 

 

 

Mynd 11. Verðleiki og laun 
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95% voru mjög ósammála eða ósammála því að þeir væru ánægðir með möguleika sína 

til launahækkunar (sjá mynd 12). 

 

 

Mynd 12. Ég er ánægð/ur með möguleika mína til launahækkunar 

 

4.3 Tengsl starfsaldurs og starfsánægju 

Skoðuð var starfsánægja út frá starfsaldri. Þeir sem höfðu starfað við kennslu í 0 - 5 ár 

voru að meðaltali ánægðastir. Þeir sem höfðu starfað við fagið í 6 - 10 ár voru 

óánægðastir í starfi af þessum hópum. Þá voru þeir sem starfað höfðu í 11- 15 ár eða 16 

- 20 aðeins yfir meðallagi ánægðir. Starfsánægja virtist aftur  meiri hjá þeim sem höfðu 

starfað við fagið í 20 ár eða meira (sjá mynd 13). 
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Mynd 13. Heildarstarfsánægja eftir starfsaldri  

 

Gerð var dreifigreining til þess að sjá hvort marktækur munur væri á starfsánægju eftir 

starfsaldri. Það fannst ekki munur á starfsánægju eftir starfsaldri, dreifigreining reyndist 

ómarktæk, F(1, 39) = 1,395, p = 0,41. Aðeins fannst marktækur munur á áhrifaþættinum 

umbun (p=0,050) (sjá töflu 5). 
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Tafla 5. Tengsl starfsaldurs og starfsánægju 

 

 

           Marktækur munur fannst á áhrifaþættinum umbun. Spurningar sem féllu undir þennan 

áhrifaþátt voru „Þegar ég stend mig vel í starfi hlýt ég þá viðurkenningu sem ég á skilið“ 

og „mér finnst starf mitt vera vanmetið“. Hópurinn sem hafði starfað í 0 - 5 ár voru 

ánægðastir með þennan þátt eða 3,8 að meðaltali. Þeir sem starfað höfðu í 6 - 10 ár 

voru óánægðastir eða 1,8 að meðaltali. Þeir sem starfað höfðu í 11 - 15 ár og 16 - 20 

voru nokkuð ánægðir með þennan þátt eða 3 og 3,1 að meðaltali. Þeir sem starfað 

höfðu í 21 ár eða lengur voru næst ánægðastir eða 3,5 að meðaltali (sjá mynd 14).  
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x 2 2,7 4,7 3,2 3,8 2,2 4,7 4,4 3,6

0 - 5 ár N 5 5 5 5 5 5 5 5 5

sf 0,8 0,5 0,5 0,8 0,6 0,4 0,3 0,5 0,7

x 1,3 2 3,9 1,8 1,8 1,2 3,1 4,2 2,2

6 - 10 ár N 6 6 6 6 6 6 6 6 6

sf 0,3 0,4 0,6 0,8 0,6 0,4 0,9 0,6 0,8

x 1,4 1,9 4 2 3,1 1,3 3,6 4,2 3,1

11 - 15 ár N 6 6 6 6 6 6 6 6 6

sf 0,6 0,3 0,9 1,5 0,8 0,5 0,8 0,3 0,4

x 1,7 2,4 3,8 2,1 3 1,7 3,9 3,7 2,8

16 - 20 ár N 9 9 9 9 9 9 9 9 9

sf 0,3 0,5 0,8 0,6 0,8 0,9 0,5 0,8 0,8

x 1,7 2,2 4,4 3 3,5 2,5 4,3 4,3 3,6

Lengur en 21 

ár N 13 13 13 13 13 13 13 13 13

sf 0,4 0,5 0,5 1,2 0,6 1,1 0,6 0,5 1
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Mynd 14. Ánægja með áhrifaþáttinn umbun eftir starfsaldri 

 

4.4 Starfsánægjuþættir 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hvaða starfsánægjuþátt þeir mátu mikilvægastan 

í sínu starfi. Þessir þættir voru „starfsþróun“, „sjálfstæði“, „jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífs“, „starfsöryggi“, „laun“ og „sveigjanleiki“. Alls svöruðu 36 þátttakendur þessari 

spurningu. Niðurstöður gefa vísbendingu um að starfsánægjuþátturinn „laun“ sé 

mikilvægastur fyrir þátttakendur. Þar á eftir kom starfsánægjuþátturinn „starfsöryggi“. 

Þátttakendur töldu „starfsþróun“ minnst mikilvæga fyrir sig í sínu starfi (sjá töflu 6). 

 

Tafla 6. Hvaða starfsánægjuþáttur er mikilvægastur fyrir þig í þínu starfi 

  n Meðaltal Staðalfrávik 

Starfsþróun 36 1,7 1,8 

Sjálfstæði 36 2,4 1,4 

Jafnvægi 36 2 1,4 

Starfsöryggi 36 3,2 1,9 

Laun 36 3,7 1,5 

Sveigjanleiki 36 2,1 1,6 
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4.4.1 Tengsl lífaldurs og starfsánægjuþátta 

Einhliða dreifigreining var gerð til að athuga tengsl lífaldurs og starfsánægjuþátta. Ekki 

fannst marktækur munur eftir aldri á fjórum þáttum af sex (p-gildi liggja á bilinu 0,548-

0,980). Marktækur munur á mati starfsánægjuþátta eftir aldri fannst  á „starfsþróun“, 

F(4, 32) = 4,037, p = 0,010. Bonferroni eftirásamanburður leiddi í ljós að elsti 

aldurshópurinn, 61-70 ára, mat starfsþróun mikilvægari en allir aðrir hópar, að 

undanskildum 31-40 ára hópnum (sjá töflu 7). 

 

Tafla 7. Tengsl lífaldurs og starfsánægjuþátta 

  Frígráður F-gildi p-gildi 

Starfsþróun 4 4,037 0,01 

Sjálfstæði 4 0,494 0,74 

Jafnvægi 4 0,104 0,98 

Starfsöryggi 4 2,44 0,07 

Laun 4 0,118 0,975 

Sveigjanleiki 4 0,78 0,548 

 

 

4.4.1.1 Tengsl lífaldurs og starfsánægjuþáttarins laun 

Vísbendingar eru um að starfsánægjuþátturinn „laun“ hafi hvað mest gildi fyrir 

þátttakendur þar sem þau mátu hann mikilvægastan fyrir sig í sínu starfi. Í niðurstöðum 

má sjá að laun eru mest metin hjá yngstu tveimur aldurshópunum og minnkar mikilvægi 

þessa þáttar eftir því sem þátttakendur eldast (sjá mynd 16).  
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Mynd 15. Mikilvægi starfsánægjuþáttarins laun eftir aldri 

 

4.4.1.2 Tengsl lífaldurs og starfsánægjuþáttarins „starfsöryggi“ 

Vísbendingar eru um að starfsánægjuþátturinn „starfsöryggi“ hafi mikið gildi fyrir 

þátttakendur þar sem þau mátu hann næst mikilvægastan, á eftir launum, fyrir sig í sínu 

starfi. Niðurstöður sýna að yfir helmingur þátttakenda í 41- 50 ára aldurshópnum telur 

starfsöryggi mikilvægast fyrir sig í sínu starfi. 40% þátttakenda í 51 - 60 ára 

aldurshópnum telur einnig að starfsöryggi sé mikilvægast fyrir sig í starfi (sjá mynd 17).  

 

 

Mynd 16. Mikilvægi starfsánægjuþáttarins starfsöryggi eftir aldri 
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að skoða starfsánægju kennara í 

Fjarðabyggð. Þá var starfsánægja kennaranna skoðuð heildstætt en einnig var athugað 

hvort tengsl væru á milli starfsaldurs og starfsánægju. Í öðru lagi var markmiðið að 

athuga hvort tengsl væru á milli lífaldurs og starfsánægjuþátta. Skoðaðar voru 

rannsóknir um mismun kynslóða og voru starfsánægjuþættirnir ákvarðaðir út frá þeim 

rannsóknum og athugað hvort munur væri eftir lífaldri hvaða starfsánægjuþátt 

þátttakendur töldu mikilvægastan fyrir sig. Lagðar voru fram fjórar 

rannsóknarspurningar en þær voru: 

 Hver er starfsánægja kennara í Fjarðabyggð?  

 Eru tengsl milli starfsaldurs og starfsánægju kennara í Fjarðabyggð? 

 Hvaða starfsánægjuþátt meta þátttakendur mikilvægastan í sínu starfi?  

 Eru tengsl milli lífaldurs og þess starfsánægjuþáttar sem þátttakendur meta 

mikilvægastan? 

Í þessum umræðukafla verður leitast við að svara þessum spurningum og varpa ljósi á 

niðurstöður rannsóknarinnar. Í lok kaflans verður fjallað um notagildi og álitamál 

rannsóknarinnar og um hvað væri áhugavert að kanna í framhaldinu.  

Þátttakendur í rannsókninni eiga það allir sameiginlegt að vera kennarar sem starfa 

við kennslu í einum af fimm grunnskólum Fjarðabyggðar. Mælitæki sem notast var við 

heitir „job satisfaction survey“. Rannsakandi taldi hann heppilegt mælitæki þar sem 

hann var sérstaklega gerður til þess að mæla starfsánægju þeirra sem starfa við 

umönnun af einhverju tagi og/eða starfa í geira sem ekki er rekinn í hagnaðarskyni. 

Þetta mælitæki mælir níu þættir starfsánægju en þeir þættir eru „laun“, 

„stöðuhækkun“, „yfirmenn“, „hlunnindi“, „umbun“, „starfsumhverfi“, „samstarfsmenn“, 

„eðli starfs“  og „samskipti“ (Spector, 1985). 

Út frá niðurstöðunum um heildarstarfsánægju kennara í Fjarðabyggð má sjá að 

þátttakendur eru að jafnaði mjög ánægðir með yfirmenn sína. Í flokknum sem mældi 

þennan áhrifaþátt voru fjórar fullyrðingar sem þátttakendur áttu að taka afstöðu til. 
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Þessar fullyrðingar voru: „yfirmaður minn er vel hæfur í sitt starf“, „yfirmaður minn er 

ósanngjarn gagnvart mér“, „yfirmenn mínir sýna samstarfsfólki sínu samkennd“ og „mér 

líkar vel við yfirmenn mína“. Niðurstöður gáfu til kynna að mikill meirihluti starfsmanna 

taldi yfirmann sinn vel hæfan í sitt starf, að hann sýndi samstarfsfólki sínu samkennd, 

þeim líkaði við yfirmenn sína og töldu hann ekki ósanngjarnan gagnvart sér. En 

samkvæmt rannsóknum þá skiptir sköpum fyrir heildarstarfsánægjuað yfirmenn séu 

skilningsríkir (Babin og Boles, 1996). Ef starfsmaður finnur að yfirmaður hans sýnir 

samstarfsfólki samkennd þá er það talið hafa jákvæð áhrif á starfsumhverfi og 

starfsánægju starfsmanna (Kopelman o.fl., 1990). 

Sá áhrifaþáttur sem þátttakendur voru næst ánægðastir með var eðli starfs. Undir 

þann flokk féllu þrjár fullyrðingar en þær voru „stundum líður mér eins og starf mitt sé 

tilgangslaust“, „mér líkar vel við starf mitt“ og „starfið mitt er gefandi“. Meirihluti 

þátttakenda telur starf sitt ekki tilgangslaust (27 þátttakendur af 39), þeim líkar vel við 

starf sitt (36 þátttakendur af 39) og telja það gefandi (38 af 39 þátttakendum). Margra 

ára rannsóknir sem náðu til margskonar starfa sýndu að þegar þátttakendur voru beðnir 

um að meta þætti starfsins sem hafa áhrif á starfsánægju, t.d. yfirmenn, laun, 

stöðuhækkun og samstarfsfélagar þá hefur áhrifaþátturinn „eðli starfs“ mest vægi 

(Jurgensen, 1978). Því er mikilvægt fyrir stjórnendur sem vilja átta sig á hvað gerir 

starfsmenn ánægða í starfi að skoða fyrst eðli starfsins (Saari og Judge, 2004). 

Samkvæmt tveggja þátta kenningu Herzeberg þá fellur þessi flokkur, „eðli starfs“, undir 

hvatningarþátt en kenning hans segir að ef starfsmaður er ánægður með 

starfsánægjuþætti sem falla undir hvatningaþætti þá er líklegt að hann upplifi 

starfsánægju (Herzberg, o.fl., 1959). 

Sá þáttur sem þátttakendur voru óánægðastir með í sínu starfi voru launin. 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fjögurra fullyrðinga en þær voru „ég fæ 

greidd sanngjörn laun fyrir starf mitt“, „í þessu starfi eru launahækkanir of fáar og langt 

er á milli þeirra“, „mér finnst ég ekki metin/nn að verðleikum þegar ég hugsa um laun 

mín“ og „ég er ánægð/ur með möguleika mína til launahækkunar“. Niðurstöður sýna að 

þátttakendur eru flestir sammála um að þeir fái ekki greidd sanngjörn laun fyrir starf 

sitt, þeir telja launahækkanir of fáar og langt á milli þeirra. 36 af 39 þátttakendum finnst 

þeir ekki metnir að verðleikum þegar þeir hugsa um laun sín og 37 þátttakendur af 39 
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eru óánægðir með möguleika sína til launahækkunar. Þegar þessar niðurstöður eru 

bornar saman við starfsánægjukenningu sem byggð er á þarfapýramída Maslow má 

áætla að til þess að starfsmaður sé ánægður í starfi verði hann að fá greidd nógu há laun 

til þess að geta sinnt helstu grunnþörfum sínum. Ef hann telur sig ekki geta gert það 

mun hann ekki geta færst ofar í pýramídanum og þar af leiðandi mun hann að öllum 

líkindum ekki vera ánægður í starfi. Ef laun eru skoðuð út frá tveggja þátta kenningu 

Herzberg þá falla þau undir viðhaldsþátt. Samkvæmt kenningunni upplifa starfsmenn 

starfsóánægju þegar viðhaldsþættir starfsins eru ekki í jafnvægi (Herzberg, o.fl., 1959). 

Flestir kennarar velja ekki að verða kennarar vegna hárra launa (Choy o.fl., 1993) heldur 

eru vísbendingar um að kennarar ákveði þennan starfsvettvang vegna innri áhrifahvatar. 

Laun geta hins vegar haft áhrif á hvort starfsmaður sé ánægður í starfi eða ekki og hvort 

hann sé líklegur til þess að hætta og fara starfa við eitthvað annað (Perie og Baker, 

1997). Rannsóknir hafa sýnt fram á að laun hafa ekki úrslitavald um það hvort 

starfsmaður upplifi starfsánægju eða ekki. Þvert á móti þurfa stjórnendur mun frekar að 

einblína á þætti líkt og starfsumhverfi, umbun og möguleika starfsmanna til þess að 

þróast í starfi ef þeir vilja auka starfsánægju þeirra (Bhatnagar, Srivastava, Singh og 

Jadav, 2011). 

Nú skal leitast við að svara fyrstu rannsóknarspurningunni um starfsánægju kennara í 

Fjarðabyggð. Niðurstöður gefa vísbendingar um að heildarstarfsánægja kennara í 

Fjarðabyggð sé góð. Ánægðastir eru þeir með yfirmenn, starfið sjálft og samstarfsfélaga 

sína. Óánægðastir eru þeir með laun og starfsumhverfi sitt.  

Þá var skoðað hvort tengsl væru á milli starfsaldurs og starfsánægju þátttakanda. 

Þátttakendum var skipt í fimm starfsaldurshópa en þeir voru: 0 - 5 ár, 6 - 10 ár, 11 - 15 

ár, 16 - 20 ár og lengur. Dreifing þátttakenda í starfsaldurshópa var nokkuð góð. Í fyrsta 

hópnum voru fimm þátttakendur, í öðrum og þriðja voru sex þátttakendur, í fjórða 

hópnum voru níu og þrettán höfðu starfað við fagið í meira en tuttugu ár. Niðurstöður 

starfsánægju eftir starfsaldri gefa til kynna að þeir sem höfðu starfað við fagið í 0 - 5 ár 

og þeir sem höfðu starfað við fagið í meira en tuttugu ár eru ánægðari í starfi en aðrir 

hópar. Óánægðastir eru þeir sem starfað höfðu í sex til tíu ár. Þessar niðurstöður 

samræmast kenningu Ronen (1978) um U-laga form starfsánægju. En niðurstöður 

rannsókna hans benda til að starfsánægja sé almennt mikil við upphaf starfsferils. Þegar 

líða fer á starfsferilinn minnkar ánægjan en eykst aftur þegar líða fer að lokum hans. 
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Oshagbemi (2000) rannsakaði sérstaklega starfsánægju háskólakennara í Bretlandi. 

Niðurstöður hans samræmast ekki kenningum Ronen um U-laga form starfsánægju að 

því leyti að af þeim kennurum sem hann rannsakaði þá virtust þeir sem nýlega voru 

farnir að starfa við fagið vera óánægðastir í starfi. Starfsánægjan hækkaði lítillega hjá 

þeim sem starfað höfðu í ellefu til tuttugu ár. Hún hins vegar jókst til muna þegar 

kennarar höfðu starfað við fagið í 21 - 30 ár eða lengur.  

Gerð var dreifigreining til þess að athuga hvort marktækur munur væri á 

starfsánægju eftir starfsaldri. Ekki fannst munur og dreifigreining því ómarktæk 

(p=0,41). Þar sem dreifigreining reyndist ómarktæk er munurinn tilkominn vegna 

tilviljunar og breytileiki innan hóps jafnmikill og á milli hópa. Marktækur munur fannst á 

áhrifaþættinum „umbun“. Spurningar sem féllu undir þennan áhrifaþátt voru „Þegar ég 

stend mig vel í starfi hlýt ég þá viðurkenningu sem ég á skilið“ og „mér finnst starf mitt 

vera vanmetið“. Þeir sem höfðu starfað í 0 - 5 ár að meðaltali voru ánægðastir með 

þennan áhrifaþátt (meðaltal 3,8). Þar á eftir voru þeir ánægðastir sem starfað höfðu við 

fagið lengur en 20 ár (meðaltal 3,5). Þeir sem voru áberandi óánægðastir með þennan 

þátt voru þeir sem höfðu starfað við fagið í 6 -10 ár (meðaltal 1,8).  

Svar við rannsóknarspurningu tvö er því „nei“, ekki fannst marktækur munur á 

tengslum milli starfsaldurs þátttakanda og starfsánægju þeirra. Hins vegar eru 

vísbendingar um að þeir sem nýlega voru byrjaðir að starfa við kennslu og þeir sem 

starfað höfðu lengst, í 21 ár eða meira, séu ánægðari en allir aðrir starfsaldurshópar 

með alla áhrifaþætti starfsánægju. Sá starfsaldurshópur sem var óánægðastur, að 

meðaltali, með áhrifaþætti starfsánægju var hópurinn sem starfað hafði við kennslu í 6 - 

10 ár. Aðeins fannst marktækur munur á starfsaldurshópunum á áhrifaþættinum 

„umbun“.  

Í spurningalistanum sem sendur var út til þátttakenda bætti rannsakandi við einni 

auka spurningu varðandi starfsánægjuþætti. Þessir starfsánægjuþættir voru ákvarðaðir 

út frá rannsóknum um mismunandi kynslóðir á vinnumarkaði. Í þeim rannsóknum má 

áætla að mismunandi kynslóðir meti mismunandi starfsánægjuþætti mikilvæga fyrir sig í 

sínu starfi. Þátttakendur voru beðnir um að raða sex starfsánægjuþáttum frá því sem 

mikilvægast væri fyrir sig í sínu starfi til þess sem væri minnst mikilvægast. Þessir sex 

starfsánægjuþættir voru „starfsþróun“, „sjálfstæði“, „jafnvægi milli vinnu og einkalífs“, 
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„starfsöryggi“, „laun“ og „sveigjanleiki“.  Fyrst voru niðurstöðurnar skoðaðar í heild og 

en svo voru starfsánægjuþættirnir skoðaðir út frá lífaldri þátttakenda. 

Þeir starfsánægjuþættir sem þátttakendur töldu mikilvægasta fyrir sig voru „laun“ og 

„starfsöryggi“. Niðurstöður voru greindar út frá lífaldri þátttakanda. Í fræðilega yfirlitinu 

hér á undan hefur verið fjallað um kynslóðir á vinnumarkaði en í þessari rannsókn var 

þátttakendum skipt í fimm aldursflokka. Flokkarnir voru 20 - 30 ára (tveir þátttakendur), 

31 - 40 ára (níu þátttakendur), 41 - 50 ára (ellefu þátttakendur), 51 - 60 ára (tíu 

þátttakendur) og 61 - 70 ára (tveir þátttakendur). Aldurshópar frá 21 - 40 ára tilheyra Y-

kynslóðinni. Aldurshópar frá 41 - 60 ára tilheyra X-kynslóðinni og elsti hópurinn 61 - 70 

ára tilheyrir Uppgangskynslóðinni. Þegar leitað var tengsla á milli lífaldurs og 

starfsánægjuþátta fannst ekki marktækur munur á milli kynslóða á fjórum af sex 

starfsánægjuþáttum. Marktækur munur, eftir aldri,  fannst á starfsánægjuþættinum 

„starfsþróun“. Það var aldurshópurinn 61-70 ára sem mat starfsþróun mikilvægari en 

aðrir hópar að undanskildum 31-40 ára hópnum. Þessar niðurstöður samræmast 

rannsóknarniðurstöðum sem gerðar hafa verið á kynslóðamun en Uppgangskynslóðin er 

þekkt fyrir að vera metnaðarfull og vill að tekið sé eftir því sem hún leggur á sig í 

vinnunni og það verðlaunað með hærri launum og stöðuhækkunum (Duchscher og 

Cowin, 2004). Vísbendingar eru um að starfsánægjuþátturinn starfsöryggi sé mikilvægur 

hjá X-kynslóðinni en niðurstöður sýna að 56% þátttakenda í 41 - 50 ára aldurshópnum 

(X-kynslóð) telja starfsöryggi mikilvægast fyrir sig í sínu starfi. Það er svipað og 51 - 60 

ára aldurshópurinn (einnig X-kynslóð) en 40% þátttakenda sem tilheyra þeim aldurshóp 

taldi starfsöryggi einnig mikilvægast fyrir sig. Enginn þátttakandi í rannsókninni sem 

tilheyrði Y-kynslóðinni eða Uppgangskynslóðinni, að undanskildum einum í Y-kynslóð, 

taldi starfsöryggi vera mikilvægast fyrir sig í sínu starfi. Í fyrri rannsóknum á kynslóðum 

kemur helst fram að Uppgangskynslóðin metur starfsöryggi mikils (Gursoy, Maier og 

Chi, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru eldri á atvinnumarkaði eigi erfitt með 

að komast í annað starf ef þeir á annað borð missa vinnuna sína (Brewington og Nassar-

McMillan, 2000). Þess vegna er ekki óeðlilegt að fólk sem komið er á miðjan aldur meti 

starfsöryggi mikils. Áhugavert er að skoða svör þátttakenda eftir aldurshópum á 

starfsánægjuþættinum laun. Vísbendingar úr þessari rannsókn sýna að svo virðist sem 

aldurshópar sem tilheyra Y-kynslóðinni meti laun mun mikilvægari fyrir sig en aðrir 

aldurshópar. Rannsóknir hafa sýnt að þessi kynslóð leggur meiri áherslu á laun en aðrar 
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kynslóðir (Reisenwitz og Iyer, 2009). Ástæður fyrir því geta verið margar en hugsanlega 

er þessi yngsta kynslóð á vinnumarkaði að koma undir sig fótunum, kaupa eða leigja 

húsnæði, stofna fjölskyldu og jafnvel borga af námslánum.  

Þá er hægt að svara þriðju rannsóknarspurningunni en hún var: „Hvaða 

starfsánægjuþátt meta þátttakendur mikilvægastan í sínu starfi?“ Þátttakendur virðast 

meta „laun“ og „starfsöryggi“ mikilvægustu starfsánægjuþættina fyrir sig í sínu starfi. Þá 

var einnig spurt hvort tengsl væru á milli lífaldurs og þeirra starfsánægjuþátta sem 

þátttakendur mátu mikilvægasta fyrir sig. Ekki fannst marktækur munur á milli kynslóða 

á fjórum starfsánægjuþáttum af sex. Marktækur munur fannst á starfsánægjuþættinum 

„starfsþróun“ en svo virðist sem elsti aldurshópurinn, sem tilheyrir 

Uppgangskynslóðinni, meti starfsþróun meira en aðrir hópar. Þá voru vísbendingar um 

að starfsánægjuþátturinn „starfsöryggi“ sé mikilvægastur fyrir kynslóð X (aldurshópar 41 

- 50 ára og 51 - 60 ára) í sínu starfi. Enginn þátttakandi sem tilheyrði Y-kynslóðinni eða 

Uppgangskynslóðinni, að undanskyldum einum, mat starfsöryggi mikilvægast fyrir sig í 

sínu starfi.  

 Takmarkanir á rannsókninni eru nokkrar. Í fyrsta lagi var þýðið lítið en 63 kennarar 

störfuðu  við grunnskólana í Fjarðabyggð þegar rannsóknin var gerð. Af þessum 63 

kennurum svöruðu 39 kennarar sem er 62% svarhlutfall. Ef úrtakið hefði verið stærra 

hefði ytra réttmæti rannsóknarinnar verið meira. Þá var mikil skekkja í hlutfalli 

þátttakanda hvað varðar starfs- og lífaldur og því erfitt að gera grein fyrir niðurstöðum 

út frá þeim þáttum. Vegna smæðar úrtaks var erfitt að gera þáttagreiningu og t-próf en 

niðurstöður voru að mestu ómarktækar. Þá þurfti að styðjast við lýsandi tölfræði sem 

gefur aðeins vísbendingar um niðurstöður án þess að hægt sé að staðhæfa um mun á 

milli hópa . Þá var staðlaða spurningalistanum sem stuðst var við í rannsókninni breytt 

eftir hentugleika. Teknar voru úr honum spurningar sem rannsakanda fannst ekki eiga 

við og einni óstaðlaðri auka spurningu bætt við listann. Þessar breytingar hafa áhrif á 

innri áreiðanleika spurningalistans og því erfitt að alhæfa niðurstöður út frá þessari 

rannsókn. 

Hægt er að gera mun fleiri rannsóknir á þessu efni á Íslandi. Í fyrsta lagi væri 

áhugavert að framkvæma þessa rannsókn með fleiri þátttakendum og athuga hvort 

einhver kynslóðamunur komi fram í niðurstöðunum. Einnig væri áhugavert að greina 
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niðurstöður starfsaldurs út frá kyni en þá væri hægt að kanna hvort munur væri á 

konum og körlum hvað varðar starfsánægju eftir starfsaldri.  Forvitnilegt væri að leggja 

spurningalista Spectors fyrir skóla í öðrum bæjarfélögum og bera saman og sjá hvort 

einhver munur væri. Einnig væri hægt að legga spurningalistann fyrir aðrar starfsstéttir 

en kennara og þá sjá hvort munur væri á starfsánægjuþáttum eftir starfsstétt.   
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6 Lokaorð 

Ekki verður hjá því komist að viðurkenna að starf kennara er eitt af mikilvægustu 

störfum í samfélaginu. Þeim er ætlað að mennta komandi kynslóðir og skiptir velferð 

þeirra miklu máli fyrir árangur nemenda í skólum landsins. Til gamans má geta þess að 

nýverið voru kynntar niðurstöður viðamikillar rannsóknar á vegum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. WHO) um heilsu og lífskjör skólanema. Sú 

rannsókn náði til rúmlega 7.000 íslenskra nema sem voru spurðir að því hvort þeir teldu 

að kennurum væri annt um sig og hvort þeir treystu kennurum sínum. Mikill meirihluti, 

eða 81% nemenda í 6. bekk og 65% nemenda í 10. bekk, telja að kennurum sé annt um 

sig. Það sama má segja um svör varðandi traust til kennara. Þetta er jákvæð niðurstaða 

og sýnir hversu mikilvægt starf kennarar vinna. Rannsóknir hafa sýnt að kennarar velja 

sér þennan starfsvettvang einmitt vegna þess að þeir hafa gaman af því að vinna með 

börnum, þeir telja starf sitt mikilvægt og eru stoltir af starfi sínu. Hins vegar er sorglegt 

hversu margir telja sig ekki fá greidd laun í samræmi við þá ábyrgð sem þeir bera í sínu 

starfi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að kennarar í Fjarðabyggð eru ósáttastir 

við laun sín en þau eru jafnframt það sem þeir telja mikilvægast fyrir sig í sínu starfi. 

Mikilvægt er að leiðrétta þennan þátt starfsins svo kennarar upplifi sig verðmæta og 

ekki síst til þess að koma í veg fyrir yfirvofandi kennaraskort sem nú blasir við. Afar brýnt 

er að skoða þessi mál en það er forsenda þess að Ísland verði með framúrskarandi 

menntakerfi. 
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Viðauki 1 

Kæri viðtakandi, 

 

Ég heiti Kristín Salín Þórhallsdóttir og ég er grunnskólakennari. Um þessar mundir er ég 

að vinna í mastersverkefni mínu í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Í verkefninu er 

ég að rannsaka starfsánægju grunnskólakennara í Fjarðabyggð og hvort munur sé á 

starfsánægjuþáttum eftir starfsaldri og lífaldri þátttakenda.  

 

Þessi könnun er send á alla grunnskólakennara í Fjarðabyggð. Vegna smæðar úrtaksins 

er mikilvægt að sem flestir svari. Ef þú vilt vera svo væn/vænn að taka þátt þá bið ég þig 

um að ýta á þessa slóð: 

https://docs.google.com/forms/d/1cLUZk8iHMoX-Oxf5ripnAisjfXI_OokZdPAl-

ZHqGR4/editog svara spurningunum.  

 

Könnunin er nafnlaus og er á engan hátt hægt að rekja svör hennar. Könnunin er 26 

spurningar og tekur um 5-10 mín að svara henni. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Kristín Salín Þórhallsdóttir 

https://docs.google.com/forms/d/1cLUZk8iHMoX-Oxf5ripnAisjfXI_OokZdPAl-ZHqGR4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cLUZk8iHMoX-Oxf5ripnAisjfXI_OokZdPAl-ZHqGR4/edit
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Viðauki 2 

 

Spurningar í könnun: 

 

Hvað ert þú gömul/gamall? 

o 20 - 30 ára 

o 31 - 40 ára 

o 41 - 50 ára 

o 51 - 60 ára 

o 61 - 70 ára 

 

Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari? 

o 0 - 5 ár 

o 6 - 10 ár 

o 11 - 15 ár 

o 16 - 20 ár 

o Lengur 

 

Ég fæ greidd sanngjörn laun fyrir starf mitt 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 
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Í starfi mínu hef ég mikinn möguleika á stöðuhækkun 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Yfirmaður minn er veæ hæfur í sitt starf 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Þegar ég stend mig vel í starfi hlýt ég þá viðurkenningu sem ég á skilið 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Ég er ánægð/ur með þau hlunnindi sem ég fæ í mínu starfi 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 
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Mér líkar vel við samstarfsfélaga mína 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Stundum líður mér eins og starf mitt sé tilgangslaust 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Starfsandinn í skólanum er góður 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

í þessu starfi eru launahækkanir of fáar og langt er á milli þeirra 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 



 

64 

Þeir sem standa sig vel í þessu starfi eiga mikinn möguleika á stöðuhækkun 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Yfirmaður minn er ósanngjarn gagnvart mér 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Mér finnst starf mitt vera vanmetið 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Mér finnst ég þurfa að leggja hart að mér í mínu starfi vegna vanhæfni samstarfsfólks 

míns 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 
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Mér líkar vel við starf mitt 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Markmið skólans eru skýr 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Mér finnst ég ekki metin/nn að verðleikum þegar ég hugsa um laun mín 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Yfirmenn mínir sína samstarfsfólki sínu samkennd 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 
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Starfið mitt er gefandi 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Ég hef of mikið að gera 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Oft finnst mér ég vera illa upplýst/ur um mál innan skólans 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Ég er stolt/ur af starfi mínu 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 
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Ég er ánægð/ur með möguleika mína til launahækkunar 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Mér líkar vel við yfirmenn mína 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Ég er ánægð/ur með möguleika mína á starfsþróun 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Það er of mikið um deilur og ágreining á vinnustaðnum 

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hlutlaus 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 
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Vinsamlegast raðaðu eftirfarandi í þáttum í röð eftir því hvað þú tekur mikilvægast fyrir 

þig í þínu starfi til þess sem þú telur minna mikilvægt 

 1. Starfsöryggi 

 2. Laun 

 3. Sveigjanleiki 

 4. Starfsþróun 

 5. Sjálfstæði 

 6. Jafnvægi á milli vinnu og einkalífs 
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