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Ágrip 

Rannsakandinn leitaðist eftir svörum við þeirri rannsóknarspurningu sem hann 

setti fram hvernig starf grunnskólakennara er í dag með tilliti til sálfræðilega 

samningsins. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig starf 

grunnskólakennara er út frá sálfræðilegum hugtökum og einnig kom höfundur 

inn á hluti eins og námið og starfið. Starf grunnskólakennara er mjög vanmetið 

starf virðist vera út frá þeim þáttum sem fylgja starfinu og hvaða afleiðingar 

slíkir þættir hafi í för með sér hvað grunnskólakennara varðar.  

Grunnskólakennarar læra ýmislegt í náminu sínu en síðan standa þeir frammi 

fyrir því að fara kenna heilum bekkjum og börnum með mismunandi þarfir. Eru 

nýútskrifaðir kennarar undibúinir og var námið búið að undirbúa þau fyrir 

komandi kennslu og allt það sem tengist því að vera í kringum börnin okkar eins 

misjöfn og þau eru. Rannsakandinn ákvað að fara inn á það hvernig tengingin við 

stjórnendur þeirra eru varðandi samninga sem hafa verið gerðir og einnig kemur 

rannsakandinn inn á tilfinningalega þætti eins og líðan á vinnustaðnum.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðmælendur voru allir að 

tala um að það væri álag að starfa sem kennari og sumir vildu meina að það hafi 

aukist með árunum. Þetta vilja þeir meina að leiði til kulnunar í starfi vegna þess 

hversu mikið álagið er orðið og á endanum getur fólk ekki meir það gefst 

hreinlega upp. Ýmsar ástæður komu upp hvers vegna viðmælendur hefðu 

ákveðið að fara í kennaranámið og allir komu inn á það að það hafi eitthvað haft 

áhrif á val þeirra um þetta nám og starf í kjölfarið. Viðmælendur eru ánægðir 

með menninguna á þeirra vinnustað og komu inn á að góður starfsandi væri 

ríkjandi sem væri mikilvægt á vinnustað. Sálfræðilegi samningurinn er hugtak 

sem enginn hafði heyrt um en þegar höfundur ræddi við viðmælendur út á hvað 

þessi samningur gengur áttu þeir sig á því að hann hafi komið við sögu í þeirra 

ráðningarferli og einnig hefur hann verið í gangi milli þeirra og stjórnenda í starfi 

þeirra sem kennari. Samkvæmt þessu birtist sálfræðilegi samningurinn í daglegu 

starfi kennara í dag og þeir sem höfundur talaði við eru orðnir meðvitaðir um 

hann eftir þessa rannsókn. En fyrir rannsóknina voru þeir ekki meðvitaðir um 

þessa hluti sem tengjast sálfræðilega samningum.  
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1. Inngangur  

Þegar kom að því að velja ritgerðarefni fyrir lokaritgerðina í viðskiptafræði var 

mörgum hugmyndum velt upp og hreinlega mikil óvissa um hvað ég ætti að 

skrifa. Ég sá margt áhugavert til að skoða og fjalla um og jafnvel að fara út í 

einhverja þætti sem standa mér nærri.  

Grunnhugmyndin koma út frá sálfræðiáfanga sem ég tók í náminu og þar fékk ég 

hugmyndina að taka fyrir grunnskólakennara í starfi eftir námið. Sjálf hef ég 

unnið sem leiðbeinandi og þar fékk ég að upplifa tilfinningaskala sem virðist 

koma fyrir í starfi kennara, sem vert er að skoða út frá kröfum sem settar eru á 

kennara í grunnskólum í dag. Einnig er mikilvægt að skoða námið sem kennarar 

þurfa að fara í gegnum. Búið er að lengja kennaranámið úr þremur árum í fimm 

og eftir það hefur aðsókn í námið farið minnkandi. Talið er að allt að 60% fækkun 

umsókna hafi orðið frá árinu 2008 til ársins 2016 ( Mbl.is, 2016). 

Mjög líklegt er að álag hafi aukist á þá sem þegar hafa lokið námi þegar fækkar í 

hópi þeirra sem hafa kennaramenntun og fjöldi leiðbeinenda eykst.  

Tilgangurinn með rannsókninni var að fá innsýn í kennarastarfið út frá þeim 

tilfinningum sem tengjast starfi kennaranna og sambandi þeirra við 

samstarfsfólki sitt og yfirmenn. Þar kemur þetta hugtak Sálfræðilegi 

samningurinn að góðum notum því hann tengir saman stjórnendur og 

starfsmenn þegar farið er að skoða ferlið og samskipti þeirra á milli. Ég gekk út 

frá rannsóknarspurningunni: Hvernig birtist sálfæðilegi samningurinn í daglegu 

starfi kennara og hversu meðvitaðir eru þeir um hann? Ég setti mig í samband 

við nokkra grunnskólakennara sem kenna á ólíkum stigum grunnskólans til þess 

að fá betri innsýn í kennarastarfið.  Þeir tóku allir vel í að vinna þetta verkefni 

með mér. Kröfurnar til kennara eru ólíkar  á mismunandi aldursstigum skólans 

og kennslan er það líka og fannst mér það gefa mér betri sýn á kennarastarfið að 

tala við kennara sem kenna á mismunandi aldurstigum.  

Aðferðin sem ég notaði í rannsókinni á viðfangsefninu er eigindleg 

rannsóknaraðferð. Ég bjó til viðtalsramma sem ég studdist við í viðtölunum við 

grunnskólakennarana. Ég ákvað að taka fjögur viðtöl við einstaklinga sem kenna 

á mismunandi stigum grunnskólans til að sjá hvað þeir hefðu að segja um 

kennsluna, námið og tilfinningalega hlutan sem virðist vera mjög stór hluti af 

kennarastarfinu í dag. Áhugaverðir þættir komu út úr viðtölunum þegar þau 



 

 

voru lesin yfir, þættir eins og hversu miklar kröfur eru gerðar til kennara í dag, 

það virðist koma bæði frá foreldrum og einnig menntamálastofnun því 

fundartímum hefur fjölgað og undirbúningstíminn fer minnkandi. Þá þurfa 

kennarar að fara finna aðra tíma til að undirbúa kennslu sem oft endar með því 

að þeir þurfa að taka vinnuna með sér heim. Álag er stór þáttur í lífi 

grunnskólakennara og töluðu  allir viðmælendur um þann  þátt í viðtölunum.   

 

2. Fræðileg umfjöllun  

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um þá þætti sem tengjast rannsókninni út frá 

fræðilegum rannsóknum. Fyrst verður farið almennt yfir mannauðinn og 

mannauðsstjórnun hjá fyrirtækjum og stofnunum. Síðan er komið inn á þá 

sálfræði- og tilfinningalegu þætti sem fólk kynnist og upplifir í starfi. Það er 

einkum starfsánægja og hvatning, álag og líðan, val á starfi og kulnun. Að lokum 

er fjallað um sálfræðilega samninginn en það er hugtak sem tengist því þegar 

starfsmaður byrjar í nýrri vinnu.  

 

2.1 Mannauðurinn  

Fólkið sem starfa hjá fyrirtæki er eitt af því dýrmætasta sem fyrirtækið hefur á að 

skipa. Hjá þeim býr reynsla, þekking og menntun. Þeir eru mannauður 

fyrirtækisins. Þegar talað er um mannauðinn þá er átt við fólkið sem vinnur hjá 

fyrirtækinu og það vinnuframlag sem það leggur til á vinnustaðnum. Eitt af því 

sem menn telja að sé verðmætasta eignin í skipulagsheild fyrirtækisins er því 

mannauðurinn (e. human capital) þar sem samspil menntunar, færni og gríðalega 

mikillar þekkingar kemur saman (Armstrong, 2009). Til þess að fá sem mest út 

úr hverjum starfsmanni þarf að huga að ýmsum þáttum sem tengjast meðal 

annars tilfinningalegu ástandi fólks. Það eru þó fleiri þættir sem þurfa að vera í 

lagi til þess að fólk geti skilað 100% vinnuframlagi. Góð samskipti við 

stjórnendur gera það af verkum að starfsfólkið getur komið og talað við yfirmenn 

ef eitthvað bjátar á. Þess vegna skiptir máli að góð samskipti geti farið fram milli 

yfirmanna og starfsmanna. Erfið samskipti geta orðið til þess að starfsmaðurinn 

verður óánægður í vinnu. Það gerir það að verkum að hann hættir að skila góðu 

vinnuframlagi til fyrirtækisins en það kemur fram í áherslu Dessler (2005), hann 



 

 

telur að huga þurfi vel að mannauðinum fyrir skipulagsheildina til að efla 

starfskrafta og auka þannig afköst starfsmanna (Dessler, 2005). 

 

2.2 Mannauðsstjórnun 

Upphaf nútíma mannauðsstjórnunar má rekja til breytinga sem hafa orðið á 

efnahagslegri þróun og í iðnaði á seinnihluta 19. aldar eða í byrjun á 20. aldar 

(Maycock, Atata, Mwape, Nanthalo og Geraghty, 2015; Ulrich og Dulebohn, 2015; 

Bratton og Gold, 2007). Þessi þróun átti sér stað þegar ákveðnir þættir komu upp 

sem tengdust iðnbyltingunni svokallaðari. Stórar og flóknar skipulagsheildir 

komu upp á yfirborðið sem leiddu til þess að nauðsynlega þurfti að auka 

framleiðnina og minnka starfsmannaveltuna (Maycock, o.fl., 2015; Ulrich og 

Dulebohn, 2015). Mannauðsstjórnun einblínir fyrst og fremst á starfsmenn sína 

(Steward og Brown, 2009) og heldur utan um málefni starfsmanna í takt við 

stefnu fyrirtækisins eða stofnunarinnar (Armstrong, 2006). Meginmarkmið 

mannauðsstjórnunar er að tryggja og sýna fram á mikilvægi mannauðsins þegar 

verið er að tala um verðmætasköpun fyrirtækja og sjá til þess að allir séu að 

stefna í sömu átt og séu í raun að vinna út frá stefnu fyrirtækisins (Vigdís 

Jónsdottir, 2005). 

Mannauðstjórnun á sér eitt meginmarkmið. Það er að hjálpa skipulagsheildum að 

ná og öðlast það samkeppnisforskot sem það vill ná þannig að það geti orðið 

varanlegt. Til þess að ná þessu markmiði er gott að fara eina leið sem er byrjunin 

á þessu ferli en það er að vanda vel ráðningu starfsmanna þar sem lögð er mikil 

áhersla á hollustu og tryggð. Í umhverfi eins og við búum við í dag, þar sem mikil 

samkeppni ríkir milli samkeppnisaðila um starfsmenn, skiptir miklu máli að geta 

laðað til sín gott fólk, haldið því síðan innan vinnustaðarins og skapað umhverfi 

fyrir starfsþróun (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007).  

Á undanförnum árum hafa fyrirtæki verið að sjá það betur og betur að 

starfsmenn þeirra geta verið ástæða þess að fyrirtækið nær samkeppnisforskoti 

á sínum markaði.  

Til þess að þetta geti orðið að veruleika þarf að leggja áherslu á þær aðferðir sem 

bestar eru til þess að nýta þennan auð, sem sagt mannauðinn (Khan, Khan og 

Ahmed, 2013). Árangur er eitt af því sem fyrirtæki og stofnanir vilja sjá í sinni 

starfsemi og ein forsenda þess er að ná árangri í viðskiptaumhverfi nútímans. 

Þegar góðum árangri er náð stuðlar það að því að fyrirtæki og stofnanir geta haft 



 

 

hæfa starfsmenn í sínum röðum. Þessir starfsmenn geta tekist á við marg- og 

síbreytilegt umhverfi og koma auga á ný tækifæri sem geta nýst viðkomandi 

fyrirtæki í þeirri uppbyggingu og starfsemi sem það er í. Með þessu kemur 

mannauðsstjórnunin að góðum notum og verður grunnur að velgengni fyrirtækja 

(Beardwell og Claydon, 2014). Þegar vinnustaðir eru skoðaðir kemur í ljós að 

starfsmenn eru megin undirstaðan í fyrirtækinu og í raun halda þeir fyrirtækinu 

gangandi. Stjórnendur vinnustaða láta starfsmenn sína fá mikilvæg og 

margskonar verkefni í hendurnar. Þau eiga að tryggja þeim langtímasýn og fókus 

á hver markmið fyrirtækisins eru. Þannig eru meiri líkur að markmiðin náist og 

verði framkvæmd (Danish og Usman, 2010). 

Þegar horft er til þess hver ávinningur fyrirtækja eða stofnana er af því að hafa 

mannauðsstjórnun í góðum farvegi, er meðal annars bent á ánægju starfsmanna. 

Einnig kemur fram meiri tryggð starfsfólks við stofnunina, ánægðari 

þjónustuþegar, minna er um fjarvistir, jafnvægi í starfsmannaveltu, aukin gæði 

og betri þjónusta (Armstrong, 2006).  

Samkvæmt því sem að framan er talið varðandi mannauðsstjónun þá er óhætt að 

segja að mannauðurinn er ein mikilvægasta auðlind fyrirtækja. Það er einnig 

augljóst að það besta sem fyrirtækin geta gert er að halda duglegum og reyndum 

starfsmönnum innan fyrirtækisins til að tryggja áframhaldandi árangur og 

velgengni. 

 

2.2.1 Verkefni og viðfangsefni mannauðstjórnunar  

Mannauðstjórnuninni er hægt að skipta niður í níu þætti. Þeir fjalla um þjálfun og 

starfsþróun, menntun og endurmenntun, nýliðun og ráðningar, frammistöðumat, 

nýliðamóttöku, starfsmannasamtöl, endurgjöf og umbun, hvatningu, starfsloka 

samtöl og kannanir og samskipti milli stjórnenda og starfsmanna. Einnig er hægt 

að nefna önnur atriði sem eru ekki eins stór í þessu samhengi, en þau eru 

launakannanir, þarfagreiningar, sálgæsla og velferð starfsmanna og stjórnenda, 

starfslýsingar, samskipti við stéttarfélög og fjölmiðla, stýring breytinga, ráðgjöf 

til starfsmanna og stjórnenda, stefnumótun og mæling fjarvista og 

starfsmannaveltu (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Sálfræðilegi samningurinn 

 

Mynd 1. Sýnir nýu þætti mannauðstjórnunar (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). 

 

Myndin hér að ofan sýnir ferið í áætlunargerð mannauðsstjórnar þar sem reynt 

er að greina þörfina fyrir mannauðinn. Útfrá því þarf síðan að finna réttan fjölda 

af starfsmönnum og réttu starfsmennina til að vinna þau störf sem leitast er eftir 

að ráða í. Ráðningarferlið kemur þar á eftir og á meðan á því stendur er 

mikilvægt að hafa sálfræðilega samninginn í huga. Þessi samningur er huglægur 

og verður á milli vinnuveitenda og starfsmanna þegar ráðningarferlið er á 

byrjunarstigi. Samningurinn er byggður á þeim væntingum sem starfsmaðurinn 

hefur til nýja starfsins og einnig þeim væntingum sem vinnuveitandinn hefur til 

nýja starfsmannsins. Ef þessar væntingar beggja aðila ganga ekki upp þá er 

líklegt að vinnusambandið endist ekki lengi. Starfsmaðurinn hefur síðan störf 

eftir að ráðningarferlinu lýkur og þá tekur svo kallað starfsþróunarferli við sem 

byggist fyrst og fremst á þjálfun, frammistöðumati og starfsþróun, í kjölfarið 

getur starfsmaðurinn átt von á umbun ef hann hefur staðið sig vel í starfi. Á 

endanum koma starfslokin og enda þau með starfslokaviðtali (Sigrún H. 

Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 
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2.3 Starfsánægja og hvatning 

Hugtakið starfsánægja (e. job satisfaction) felur í sér upplifun starfsmanna á 

starfinu sem þeir sinna, viðhorf þeirra til starfsins og jákvæðar jafnt sem 

neikvæðar tilfinningar gagnvart starfinu. Starfsánægja er það hugtak sem skiptir 

ákaflega miklu máli bæði fyrir stjórnendur og starfsmenn. Þeir þættir sem geta 

haft áhrif á starfsánægju fólks eru ótal margir og persónubundnir. Einn mjög 

mikilvægur áhrifaþáttur er streita sem kemur oft undan miklu álagi. Streita hefur 

verið skilgreind sem andleg og líkamleg viðbrögð við skynjaðari ögrun eða 

einhverjum atburðum sem valda álagi (Riggio, 2003).  Fræðimenn hafa síðustu ár 

verið að skoða starfsánægju og þeir hafa sýnt henni mikinn áhuga þar sem hún er 

talin hafa jákvæð áhrif á árangur fólks í starfi og þar af leiðandi kemur hún í veg 

fyrir fjarveru starfsmanna og starfsmannaveltu (Reicheld, Markey og Hopton, 

2000). Segja má að það séu tengsl á milli starfsánægju og árangurs en þau tengsl 

virðast vera flókin vegna þess hversu þeir þættir sem hafa áhrif eru mismunandi. 

Hægt er að nefna; eðli starfsins og starfsumhverfi og félagsleg viðmið og 

persónuleika starfsmanna (Wilson og Frimpong, 2004). Fræðimaður að nafni 

Locke (1976) skilgreindi starfsánægju. Hann taldi að hún væri jákvætt viðhorf 

eða tilfinningar sem starfsmenn hafa til starfsins (Locke, 1976).  

Þegar litið er til þeirra þátta sem hafa áhrif á starfsánægju fólks þá er horft til 

þeirra þátta sem skipta fólk máli á vinnustöðum. Ef starfsmenn sýna ánægju á 

vinnustað þá myndast góður starfsandi. Gott er fyrir starfsfólk að finna að það sé 

hluti af starfsheildinni og þá verður fólk félagslega virkt (Eyþór Eðvarðsson, 

2005). 

Laun, umbun/hvatning og stöðuhækkanir eru þættir sem hafa áhrif á 

starfsánægju fólks. Laun starfsmanna er áþreifanlegur þáttur og fólk finnur fyrir 

launum sínum og þau hafa áhrifa á líf og líðan. Þegar einstaklingar eru spurðir 

hvað það er sem kemur fyrst þegar um starf er að ræða þá eru launin mjög 

ofarlega. Laun hafa mikil áhrif á starfsánægju fólks, sumir halda því fram að laun 

hafi alltaf jákvæð áhrif á ánægju fólks í starfi, hvort sem verið er að tala með tilliti 

til annarra þátta eða bara ein og sér (Requena, 2003). 

Hvatning er stór hluti af starfsánægju. Þeir starfsmenn sem fá hvatningu fyrir vel 

unnin störf eru almennt ánægðari en þeir sem fá ekki hvatningu (Kovach, 1987). 

Markmið með því að hvetja fólk er að hafa áhrif á hegðun þeirra í starfi 

(Armstrong, 2009). Fólk verður fyrir áhrifum hvatningar og fer það yfir í hugsun, 



 

 

hegðun og viðhorf fólks. Það sést á þeim starfsmönnun sem eru ánægðir í starfi, 

þeir leggja sig almennt meira fram, sýna meiri áhuga og eru með meiri metnað til 

að ná meiri árangri. Í þeim fyrirtækjum þar sem skortur er á hvatninu sést oft 

áhugaleysi, óstundvísi og mikið af fjarvistum hjá starfsfólki fyrirtækisins 

(Kovach, 1987). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið benda til þess að möguleiki á stöðuhækkun í 

starfi hafi sterk jákvæð áhrif á starfsánægju (Ellickson, 2002). Tækifærin til að 

blómstra og skara framúr í starfi hafa verið mæld þannig að það hafi áhrif á 

starfsánægju. En aftur á móti ef vinnuferill starfsmanns blómstrar ekki og 

staðnar og starfsmaðurinn fær aldrei launa- eða stöðuhækkun getur það leitt til 

óánægju í starfi (Sharma og Jyoti, 2009). 

 

Hér má sjá mynd af þáttum sem hafa áhrif og hafa verið rannsakaðar í tengslum 

við starfsánægju (Redmond, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: þættir starfsánægju (Redmond, 2014) 
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2.4 Álag og líðan á vinnustað   

Álag er mikið á mörgum vinnustöðum og veldur það oft vanlíðan og streitu 

starfsmanna. Streita er eitt af meginhugtökum sem í dag eru tengd við kulnun og 

skerta starfsgetu. Margir kvarta undan streitu og það sé mikið að gera og álagið 

er því mikið. Streita er huglægt fyrirbæri og mjög einstaklingsbundið og í 

samræmi við það er erfitt að greina streitu fólks (The American Institute of 

Stress, 2017). Til eru margar gerðir af streitu og hafa verið gerðar margar 

rannsóknir á þessu hugtaki í gegnum aldirnar. Ingólfur Sveinsson geðlæknir 

(1998) flokkaði streitu í þrjá meginflokka. Þessir flokkar eru streita í 

umhverfinu, innri spenna/streita og síðan samansafn af þreytu og spennu. 

Skilgreiningar á þessum þremur flokkum á streitu eru eftirfarandi; Sú fyrstar 

snýr að streitu í umhverfinu og því að einstaklingar eru misjafnlega næmir fyrir 

áreiti í umhverfinu en síðan er hægt að segja að í kjölfarið á þessu hversu mikið 

einstaklingur leyfir umhverfinu að hafa áhrif á sig. Einstaklingur þarf að vera 

mjög meðvitaður um streituna í umhverfi sínu svo hann láti ekki umhverfið 

stjórna sér með áreiti. Önnur skilgreiningin fjallar um innri spenna/streita er 

álag sem einstaklingar geta myndað með sér því þeir eru með kvíða, finna fyrir 

reiði eða eru í tímahraki. Síðasta skilgreiningin um streitu er þá samansafn af 

þreytu og spennu og má segja að það sé langvinnt álag sem safnast hefur upp hjá 

einstaklingi á mjög löngum tíma. Engu máli skiptir hversu mikið einstaklingur 

hugsar um sig þegar hann er kominn á þetta stig. Hann á ekki möguleika  að ná 

að leiðrétta það álag sem á honum er. Samkvæmt Ingólfi (1998) þá er þetta form 

streitu eitthvað sem erfitt er að greina því einstaklingar læra með tímanum að 

lifa með þessum einkennum sem koma vegna streitu og álags. Ef koma á með 

dæmi um hvað einkennir slíka streitu, má nefna svefnleysi til lengri tíma. Það 

getur leitt til lélegs líkamslegs ástands og andlegar vanhæfni. Líffæri fara að 

skemmast þegar um er að ræða langvarandi streitu og þar af leiðandi munu 

einstaklingar þjást af streitu eldast hraðar og verr (Ingólfur Sveinsson, 1998).  

 

2.4.1 Steita í starfi  

Mikið álag í starfi getur haft neikvæð áhrif á fólk. Samfélagslegar breytingar 

síðustu ár hafa haft mikil áhrif á vinnustaði. Kröfurnar eru orðnar meiri til 

starfsmanna og þar af leiðandi er meira að gera hjá fólki. Störf í dag eru flóknari 



 

 

og þau störf sem flokkuð voru sem „einföld“ störf eru hreinlega ekki til staðar í 

dag. Rannsóknir varðandi streituvalda á vinnustöðum hafa aukist til muna 

síðustu ár og þekkingin á einkennum og áhættuþáttum er orðin miklu meiri en 

fyrir um það bil 15 árum síðan (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2017). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) segir að góð heilsa sé ekki eingöngu að 

vera laus við sjúkdóma heldur að heilsan sé fullkomið ástand félagslegrar, 

líkamlegar og andlegrar líðunar (World Health Organization, 1948). Líðan er 

huglægt hugtak. Það vísar til þess hvernig manneskja lýsir lífi sínu og lífsreynslu.  

Vinnutengd streita er hugtak sem er skilgreint sem neikvæð viðbrögð, bæði 

líkamleg og andleg við langvarandi álagi. Þessi tegund af streitu eða álagi getur 

leitt til lélegs heilsufars (Eggert S. Birgisson, 2004). 

Afar mikilvægt er því að bæta líðan einstaklinga og draga úr einkennum sem 

koma vegna álags, með því að koma á móts við þá, hanna og gera vinnustaðinn 

þannig að þeim líði vel þar. Einnig er mikilvægt að þeir geti komið sem mestri 

framleiðni í verk og að streita tengd vinnu eða starfi valdi starfsmönnum eins 

litlum óþægindum og mögulegt er (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2017). 

 

 2.5 Val á starfi  

Val á starfi getur reynst mörgum mjög erfitt og flestir þurfa á einhverjum 

tímapunkti að taka ákvörðun um hvaða þeir vilja vinna við í framtíðinni. Fólk er 

að velja starf út frá mörgum ástæðum sem koma við sögu daglega. Það sem 

skiptir máli hjá fólki er búseta, fyrri störf, reynsla, foreldrar og jafnvel námið. 

Námið spilar stórt hlutverk í starfsvali fólks.  Margir velta fyrir sér hvaða 

möguleika þeir muni hafa á vinnumarkaði að loknu námi og vega og meta út frá 

því. Einnig horfir fólk til þess hvort starfið sem þeim gæti boðist er eitthvað sem 

það langar að vinna við í framtíðinni. Flestir sem velja að mennta sig gera það því 

þeir telja sig vera að  fjárfesta í framtíðinni.  

 

2.5.1 Kenningar 

Til eru fjölmargar kenningar um starfsval og fyrstu kenningarnar komu fram á 

fyrrihluta síðstu aldar. Kenningar um starfsval hafa verið mjög misjafnar frá því 

.þær komu fyrst fram. Þegar fyrstu kenningarnar eru skoðaðar snérust þær 

aðallega um að finna störf fyrir fólkið í landinu, því viðfangsefnin voru sem mest 



 

 

lík áhugasviði starfsmannana (e. person- job fit) og því var áherslan ekki jafn 

víðtæk og hún er í dag (Ackerman og Beier, 2003). Parson var einn af 

upphafsmönnun á þessum sviði. Árið 1909 setti hann fram líkan sem átti að para 

saman fólk og störf. Strong var annar upphafsmaður á sviði sem þessu og hans 

kenning var áhugasviðspróf (e. strong Interest Invrntory) sem er eitt elsta og 

þekktasta áhugasviðsprófið á markaðnum og notast er við það enn í dag. 

Upprunalega prófið var búið til með því að tveir hópar af fólki voru fengnir og 

þeir bornir saman. Þar átti fólk að sinna mismunandi störfum og forsendurnar 

voru þær að fólk átti að að sinna sömu störfum hvort sem því líkaði það eða ekki 

(Donnay, 1997). 

 

2.5.2 Áhrifaþættir 

Þegar við skoðum í kringum okkur hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á það 

sem við veljum okkur þá er svo margt sem kemur til greina. Einstaklingsþættir 

eins og áhugamál er sterkur áhersluþáttur þegar kemur að því að velja sér starf 

en einnig hafa hæfileikar og persónuleiki gríðarleg áhrif (Rousseau og Venter, 

2009).  

Hugtakið þrír stóru (e. the big three), hafa oft verið taldir mikilvægustu þættirnir 

í vali á starfi fólks. Þessir þættir eru áhugi, þarfir og hæfni. Þessir þrír þættir voru 

flokkaðir með þeim fyrstu á þessu sviði sem metnir voru sem hlutlægir þættir 

með stöðluðum prófum. Starfsráðgjafar eru í dag að nota þessa þætti í 

rannsóknum sínum. Þegar farið er dýpra í þetta hugtak áhrifaþættir þá eru þetta 

langt frá því að vera einu þættirnir sem skipta máli þegar kemur að starfsvali hjá 

fólki í dag (Swanson og D´Archiardi, 2005).  

Starfsval og þróun í starfi er eitthvað sem hefur lítið verið skoðað á Íslandi. Gerð 

var ein rannsókn af útskrifuðum viðskiptafræðinum frá Háskólanum á Akureyri 

um starfsval. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þeir þættir sem höfðu 

mest áhrif á val fólks á starfi eftir útskrift voru þeir að geta búið í sama 

sveitarfélagi, að fyrirtækið sem veitti vinnuna væri traust (e. solid), að starfið 

myndi skila þeim góðri reynslu, að verkefnin sem tengdust starfinu væru 

áhugaverð og að starfið væri í tenglsum við menntun þeirra að loknu námi (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2011). 



 

 

2.6 Kulnun í starfi  

Kulnun er hugtak sem hefur verið mikil umræða um undanfarin ár. Töluvert 

hefur verið fjalla um kulnun í starfi í fjölmiðlum og margir einstaklingar hafa sagt 

sögu sína. Hugtakið kulnun í starfi (e. burnout) felur í sér ástand sem myndast hjá 

fólki sem er í raun að glíma við mikla streitu í starfi sem hefur staðið yfir í langan 

tíma. Eggert S. Birgisson (2004) sálfræðingur telur að hugtakið feli í raun ekki í 

sér sjúkdóma, heldur um sé að ræða að samansafn af einkennum sem benda til 

þess að einstaklingar hafa lengi þurft að glíma við mjög stressandi starf og sú 

streita sem myndaðist út frá starfinu er farin að hafa alvarleg áhrif á 

starfsánægju og líðan fólks í starfi sínu. Þetta getur hafa verið drauma starfið sem 

fólk hefur verið að vinna en með auknu álagi og streitu sem hefur myndast út frá 

starfinu verður þessi svokallaða kulnun og einstaklingar verða því mjög 

óanægðir í starfi og það getur leitt til mikillar vanlíðan. Kulnun er sérstaklega 

algeng hjá þeim starfsstéttum sem eru að vinna mjög náið með öðru fólki. Þar er 

átt við um störf eins og kennslu, hjúkrun, aðhlynningu og ýmis þjónustu störf 

sem fela í sér náið samband milli fólks. Einkenni kulnunar koma fram í líkamlegri 

þreytu og tilfinningalegri og andlegri uppgjöf hjá einstaklingnum. Þeir sem hafa 

orðið fyrir kulnun í starfi segja frá því að þeir finni fyrir síþreytu, orkuleysi og 

jafnvel svefntruflunum. Einnig tala þeir um líkamleg einkenni sem geta verið 

meltingartruflanir, höfuðverkur og verkir í vöðvum og liðum. Tilfinningaleg 

einkenni eru þunglyndi, bjargarleysi og vonleysi og það sem veitti 

einstaklingnum ánægju í starfi er ekki til staðar lengur.  

Afleyðingar kulnunuar geta verið alvarlegar bæði fyrir fyrirtækið og starfsfólkið. 

Þeir sem kulna í starfi enda á því að hætta í starfi og hætta jafnvel að starfa við 

sérsvið sitt sem það jafnvel var búið að mennta sig í. Samkvæmt þessu hefur fólk 

fengið algjörlega nóg og vill gersamlega umturna og breyta til í starfsferli sínum 

(Eggert S. Birgisson, 2004). 

 

2.7 Sálfræðilegi samningurinn  

Hugtakið sálfæðilegi samningurinn er alltaf að verða meira áberandi nú til dags. 

Stjórnendur eru að verða meðvitaðari um hugtakið og hvað þetta hugtak hefur 

að geyma. Á undanförnum árum hefur hugtakið sálfræðilegi samningurinn fengið 

aukna athygli innan stjórnunarfræðanna hér á landi. Samningurinn felur í sér 



 

 

þær væntingar sem starfsmenn gera til vinnustaðarins, umhverfisins og starfsins 

sjálfs. Einnig má segja að samningurinn virki í hina áttina líka þar sem hann 

byggir á því að stjórnendur skipulagsheilda gera væntingar og kröfur til 

starfsmannsins. Sálfræðilegi samningurinn er ólíkur öðrum samningum að því 

leiti að hann er óáþreifanlegur. Hann er ekki skriflegur heldur er hann að stórum 

hluta í huga fólks. Þótt ótrúlegt sé eru einstaklingar í sama ráðningarferli, í sömu 

skipulagsheild að upplifa sálfræðilega samninginn á mjög ólíkan hátt. Þegar talað 

er um ráðningarferlið þá er átt við tímabilið frá því að starfsmaðurinn eða 

umsækjandinn sér auglýsingu um starfið og þangað til búið er að ráða hann til 

starfa (Þóra Hrólfsdóttir og Gyfli Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

Í marga áratugi hafa fræðimenn verið að móta hugmyndir um samninginn. Þeir 

hafa um árabil velt fyrir sér hvernig þessi svokallaði samningur sé uppbyggður, 

hvernig fyrirtæki viðhalda honum, hver birtingarmynd hans er og ekki má 

gleyma hver viðbrögðin eru þegar samningurinn er brotinn (Roehling, 1997). 

Fræðimaðurinn Argyris setti hugtakið fram árið 1960 og var það notað sem 

óskrifað samkomulag milli hóps fólks það er að segja starfsmanna og yfirmanna 

þeirra. Hann skilgreindi samkomulagið sem takmarkaða þætti eins og 

fjárhagslegan ávinning, starfsöryggi og framleiðni (Argyris, 1960). 

Árið 1965 kom fræðimaðurinn Schein með innlegg í umræðuna um sálfræðilega 

samninginn. Hann vildi benda á að mikilvægt væri að finna samræmi í 

væntingum hjá báðum aðilum í ráðningarferlinu og afleiðingar sem gætu orðið 

vegna ósamræmis í væntingum hjá starfsfólki og vinnuveitenda (Schein, 1965). 

Denise M. Rousseau er ein af þeim sem hefur verið mikill áhrifavaldur í 

umræðunni um sálfræðilega samninginn undanfarin ár. Hún blandar sér inn í 

umræðuna um hugtakið og kemur með sína skilgreiningu á sálfræðilega 

samningnum. Hún vill meina að um einhvernskonar skiptasamning (e. exchange 

agreement) sé að ræða milli starfsmanna og vinnuveitenda. Hún segir að eitt af 

grunnatriðum samningsins sé að starfsmaðurinn trúi því að samkomulagið sem 

átti sér stað í ferlinu sé gagnkvæmt, það er að segja að skilningurinn sé eins og að 

hann sé til staðar (Rousseau og Greller, 1994; Rousseau, 1995, 2001).  

Fræðimaður að nafni Armstrong bendir á að sálfræðilegi samningurinn gagnvart 

starfsmanni byggist á því hvernig komið er fram við viðkomandi í vinnunni. Þar 

er átt við hvort einstaklingar finni fyrir starfsöryggi, hvort starfsframaleiðir séu 

skýrar og hvort sé möguleiki á að fólk geti þróað hæfni sína í starfi. Sama má 



 

 

segja um traust til stjórnenda og góðar vinnuaðstæður. Ef horft er á sálfræðilega 

samninginn frá sjónarhorni vinnuveitandans þá byggir hann væntingar sínar á 

því að starfsmaðurinn sé sjálfstæður í starfi og hann búi yfir þeirri hæfni og 

þekkingu sem starfið gerir kröfur um. Stjórnandinn eða vinnuveitandinn vill að 

starfsmaðurinn skili ákveðnu vinnuframlagi, sýni ákveðna hlýðni, starfshollustu 

og tryggð (Armstrong, 2006).  

Misjafnar skilgreiningar hafa verið á sálfræðilega samningnum í gegnum tíðina. 

Fræðimenn sem rannsakað hafa samninginn hafa lagt mismunandi áherslu á 

rannsóknina miðað við bakgrunn þeirra og þar af leiðandi hafa komið fram 

mismunandi skilgreiningar (Roehling, 1997). Allar skilgreiningar sem hafa komið 

út frá sálfræðilega samningnum eiga þó eitthvað sameiginlegt. Fræðimennirnir 

Smithson og Lewis (2006) tóku saman atriði sem koma fyrir í sálfræðilega 

samningum. Þau eru eftirfarandi:  

 Skoðanir, gildi , væntingar starfsmanna og vinnustaðarins 

 Skoðanir þessar og gildi eru ekki einungis áþreifanlegar  

 Sálfræðilegi samningurinn er í stöðugri endurskoðun 

 Samningur sem þessi er byggður á upplifun einstaklings og skilningi hans 

og þar af leiðandi er misjafn skilningur innan hvers vinnustaðar 

 

Ýmsir fræðimenn vilja meina að sálfræðilegi hlutinn sé ekki lengur til staðar 

innan sálfræðilega samningsins (Meckler ofl, 2003). Menninger (1958) kom fram 

með kenningu um  áhrif frá sambærilegu hugtaki sem virtist vera notað yfir 

samband sálgreinis og skjólstæðings og hvernig þörfum þeirra er mætt með 

áþreifanlegum og óáþreifanlegum hætti. Þessi skipting hefur því haldist alla leið 

yfir í umfjöllunina um sálfræðilega samninginn í mannauðssjórnun.  

Þegar ráðningarfelið er skoðað út frá sálfræðilega samningnum má skipta ferlinu 

í þrjú skref. Fyrsta skrefið er að skilgreina þær kröfur sem gerðar eru til starfsins 

og það er unnið í starfsgreiningu. Annað skrefið er að finna út hvað er besta 

leiðin til að laða sem flesta umsækjendur að. Og loks þriðja skrefið sem er sjálf 

ráðningin og byggist hún á úrvinnslu umsókna, taka viðtöl og hitta umsækjendur. 

Mikilvægi sálfræðilega samningsins er því ótvíræð. Hann skapar tilfinningar og 

mótar viðhorf einstaklinga og nýrra starfsmanna til vinnustaðarins og þar af 

leiðandi hefur hann áhrif á hegðun og hollustu einstaklinganna til starfsins og 

vinnustaðarins (Þóra Hrólfsdóttir og Gyfli Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 



 

 

3. Aðferðafræði  

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð við gerð á þessari rannsókn. Þátttakendur 

voru valdir út frá hentugleika (Lichtmann, 2013) og úrtakið lítið. Ég hafði greiðan 

aðgang að fólkinu sem ég vildi fá í viðtal við mig og því gekk þetta mjög vel fyrir 

sig. Ég gerði viðtalsramma sem ég studdist við í viðtalinu þegar ég settist niður 

með viðmælendum mínum til að spjalla við þá um það sem ég mig langaði að vita 

hjá þeim í tengslum við rannsóknina mína. Viðtöl er ákveðið form af samtali sem 

er á milli viðmælenda og rannsakanda. Samskipti sem þessi eru sköpuð þekking 

(Kvale, 2009). Viðtalsformið sem ég notaðist við í rannsókninni er svokallað 

hálfopin viðtöl (e. semi structured interviews). 

 

3.1 Rannsóknarsnið  

Rannsóknarsnið rannsóknarinnar var eigindleg rannsókn. Eigindleg 

rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods) er ekki byggð á tölulegum 

staðreyndum heldur er hún notuð til að dýpka nálgunina á viðfangsefninu 

(Lichtman, 2013; Silverman, 2013). 

Í eiginlegum rannsóknaraðferðum er einstaklingurinn tekinn fyrir og hlustað er á 

hvað hann hefur að segja um sína reynslu af viðfangsefninu sem verið er að fjalla 

um og viðhorf einstaklingana til þessa efnis. Viðhorf rannsakanda eru sett til 

hliðar og reynt að fá sem gleggsta mynd af reynslu og skoðunum þeirra sem þátt 

taka í rannsókninni (Lichtmann, 2013). Gögnunum var safnað á vettvangi og þau 

greind vandlega niður og fundið út hvað þau höfðu að segja. Þannig má segja að 

eigindlegar rannsóknaraðferðir séu túlkun, rannsóknir sem lýsa og eru 

merkingarbærar fyrir samskipti við þann félagslega veruleika sem við lifum í 

daglega (Crotty, 1998). Hægt er að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir til að 

styðjast við ef þarf að fá tölfræðilegar niðurstöður sem megindlegar 

rannsóknaraðferðir gefa af sér og það sem býr að baki þeim. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru oftast notaðar í tengslum við félagsfræði, sagnfræði og 

mannfræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). Rannsóknir 

sem styðjast við og eru unnar samkvæmt eigindlegri aðferð, geta verið í eðli sínu  

sagnfræðilegar og bundnar við einn einstakling, eina skipulagsheild eða jafnvel 

bara heilt samfélag. Gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknum geta verið með 

ýmsum hætti. Sú algengasta er að taka opin viðtöl við einstaklinga, vera með 



 

 

rýnihópa eða koma með þátttökuathugun. Gögnin í eigindlegum rannsóknum eru 

lýsandi (e. descriptive) og byggja á aðleiðslu (e.induction). Gögnin sjálf eru túlkuð 

eftir viðtölin en auðvitað er ekki verið að sannreyna einhverjar fyrirframgefnar 

tilgátur (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998).  

Eigindleg rannsóknaraðferð eins og gerð er í rannsóknarritgerðinni hér felst í 

upplýsingum og gögnum sem fengin eru beint frá þeim sem tekin voru viðtöl við 

og þar með er hún mjög sterk þar sem hún byggir á skoðunun einstaklingsins og 

viðhorfi hans. En um leið getur hún verið lýsandi um ákveðið tilvik sem kemur 

fyrir í rannsókninni (Taylor og Bogdan, 1998). Samkvæmt þeim leiðum sem eru í 

boði að fara innan eigindlegra rannsóknaaðferða á tilviksathugun best við mína 

rannsókn.  

Tilviksathugun (e. case study) er rannsókn sem notuð er við opin 

einstaklingsviðtöl og vinnustaðargreiningar sem gerðar hafa verið í kjölfar 

viðtalanna (Yin,  2009). Einnig er stuðst við sögulegar staðreyndir sem bæði hafa 

verið skrifaðar innanland sem og erlendis, þá erum við sérstaklega að tala um 

það í fræðilegum kafla sem kemur fram í rannsókninni.  

 

3.2 þátttakendur  

Þátttakendur sem valdir voru til þess að taka þátt í rannsókninni voru fjórir 

grunnskólakennarar og voru þeir valdir vegna hentugleika eins og áður sagði. 

Þeir voru valdir vegna þess að þeir voru að ljúka námi eða búnir að mennta sig 

sem grunnskólakennari. Ekki reyndist erfitt að finna viðmælendur sem uppfylltu 

þessar kröfur. Kyn viðmælenda skiptir ekki máli og því verður það ekki gefið 

upp. Öllum þátttakendum eru gefin gervinöfn sem tengjast ekki kyni þeirra. 

Guðrún, Helga, Anna og Karen sem tekin voru viðtöl við og eru allar starfandi í 

sama skólanum. Þær eru á aldrinum 30 til 50 ára og er meðalaldur þeirra 39 ár. 

Starfsaldur þeirra í starfi sem grunnskólakennari er frá einu ári upp í 10 ár í 

kennslureynslu. Viðmælendur eru að kenna á öllum stigum grunnskólans og því 

misjöfn upplifun og sýn á starfið út frá aldri nemenda. Einn viðmælandi kennir á 

yngstastigi, einn á miðstigi og tveir á unglingastigi. Fyllstu nafneyndar er gætt við 

þessa rannsókn. 

 



 

 

3.3 Gögn  

Gögnin sem notuð voru í rannsókninni var viðtalsrammi sem unnin var út frá 

rannsóknarspurningunni sem höfundur vildi leita svara við. Spurningarnar í 

viðtalsrammanum voru 16 talsins og voru þær nákvæmar og persónulegar. 

Þegar viðtalsramminn var tilbúinn var einn og einn viðmælandi tekinn i viðtal 

þar sem þeir voru spurðir út í spurningarnar svöruðu þeir samviskusamlega. 

Viðtölin voru tekin upp með míkrafón sem tengdur var í Ipad. Að viðtölum 

loknum hlustaði ég á þau mörgum sinnum. Kóðaði þau niður eftir því sem 

viðmælendur töluðu um. Viðtölin tóku mislangan tíma, allt frá 15 mínútum upp í 

30 mínútur.  Alls var blaðsíðufjöldinn 13 blaðsíður eftir að búið var að kóða 

viðtölin.  

 

3.4 Gagnagreining  

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð eins fljótt og auðið var. Við greiningu og 

yfirferð viðtalana í heild sinni komu nokkur þemu í ljós sem voru áberandi hjá 

öllum viðmælendunum. Þemun voru flokkuð og kóðuð út frá innihaldi þeirra og 

leitast var eftir innihaldsgreiningu (e. content analysis) (Esterberg, 2002). Við 

greiningu viðtalsgagnana komu fram fjögur meginþemu sem síðan voru flokkuð í 

2-4 undirþemu. Sjá töflu 1 hér að neðan. 
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Tafla 1 sýnir þemun sem flokkuð voru út frá viðtölum og undirþema er undir hverju þema 
fyrir sig. 
  



 

 

4. Niðurstöður  

Í þessum kafla mun höfundur greina frá helstu niðurstöðum sem fengust úr 

viðtölnum sem tekin voru við fjóra grunnskólakennara. Eins og fram kom í 

aðferðafræðikaflanum voru viðtölin greind í fjögur megin þemu sem munu 

endurspegla þær niðurstöður sem fengust úr viðtölunum. Þemun eru:  ástæða 

starfsvals, álag, menning á vinnustað og áhugi. Þessi þemu fengu einnig 

undirþemu sem komið verður inn á í kaflanum hér á eftir.  

 

4.1 Ástæða starfsvals 

Hvað það er sem verður til þess að eitt starf er valið fram yfir annað. Margar 

ástæður geta verið fyrir þessari ákvörðun og margir þættir hafa áhrif á valið. Það 

eru nokkur atriði sem koma til greina þegar kemur að því að velja starf. Margir 

þættir vega í raun stórt hlutverk í starfsvali, sérstaklega þegar verið er að velja 

nám og hvað einstaklingur getur síðan starfað við að námi loknu. 

Guðrún sagði: Ég valdi starfið vegna fárra atvinnumöguleika og námið virtist 

spennandi. 

Höfundur lék forvitni að fá að vita hvers vegna viðmælendur hefðu valið þetta 

starf. Þeir svöruðu að þeir hefðu valið kennaranámið vegna þess að umhverfið og 

það sem stóð þeim næst hafi verið ástæða þess að þetta nám hafi orðið fyrir 

valinu. Helga, einn viðmælendanna svaraði að hún hafi alist upp við það að bæði 

móðir hennar og faðir voru kennaramenntuð og störfuðu sem kennarar. Þetta 

virtist hafa áhrif á val hennar og einnig hafði hún orð á því í svari sínu að hún hafi 

prófað að vinna í fiksvinnslu og það hafi ekki heillað hana og það hafði áhrif á að 

hún vildi ekki starfa við slíkt og ákvað því að fara í kennaranám.  

Þó svör viðmælenda um ástæðu starfsvals væru misjöfn var í grunninn alltaf 

eitthvað sem hafði áhrif á val þeirra.  Ástæður starfsvals sem kennari eru 

mismunandi eftir persónum en bakgrunnur viðmælenda og hvaða aðstæður þeir 

búa við þegar ákvörðun er tekin spilar stórt hlutverk í ákvörðuninni.  

 

4.1.1 Fjölbreytt 

Fjölbreytt starfsumhverfi er líklega það sem flestir vilja upplifa. Þar er átt við að 

fjölbreytt starfsumhverfi býður upp á daga sem eru ólíkir og fólk er ekki alltaf að 



 

 

gera það sama í starfi sínu. Auðvitað má ekki gleyma að  störfin sem eru ekki 

fjölbreytt þarf líka að vinna. Viðmælendur komu nokkuð inn á þetta orð 

„fjölbreytt“ í svörum sínum. Þeir vildu meina að enginn dagur í kennarastarfinu 

væri eins og það er alltaf eitthvað nýtt að gerast. Anna sagði: þegar ég mæti í 

vinnuna veit ég aldrei fyrir víst hvernig dagurinn verður.  

Fyrir einhverja hljómar þetta virkilega spennandi. Dagarnir í grunnskólanum eru 

fjölbreyttir og þar af leiðandi koma dagar sem eru erfiðari og meira krefjandi en 

aðrir. Mikið getur verið um árekstra milli nemenda og jafnvel koma upp erfið 

agamál sem þarf að takast á við. Höfundur spurði því viðmælendur hvað 

einkenndi starfið þeirra og þar segir Anna: Fjölbreytni : Allur skalinn á hverjum 

degi; Álag, gleði, áhyggjur, tilhlökkun, hlátur, grátur. Þetta sýnir að Anna upplifir 

kennarastarfið mjög krefjandi og fjölbreytt. 

Karen kom inn á svipaða hluti í svari sínu:  

Það er mjög fjölbreytt, en það hefur breyst í tímanna rás. Það krefst mikils 

utanumhalds og er oft mjög krefjandi. Tæknimál eru sífellt að breytast og 

samskipti og fundarhöld hafa aukist mikið. Á sama tíma er mikið um 

samvinnu og teymiskennslu sem er faglegt og að sama skapi ákeðinn 

stuðningur. 

 

4.1.2 Búseta 

Búseta og framtíðin er eitthvað sem fólk þarf að skoða og taka mið af þegar 

ákvörðun um starfsval og menntun er tekin. Búseta hefur gríðarleg áhrif á valið 

því atvinnuframboðið á þeim stað sem viðkomandi býr fær hann til að hugsa um 

hvað hann langar til að mennta sig í miðað við atvinnuframboðið á staðnum.  

Guðrún talaði um að:  

Í hverjum einasta byggðarkjarna á landinu er grunnskóli og þá er þetta 

menntun sem fer með þér hvert sem er og nýtist þér allstaðar því námið er 

lögverndað.  

 

Á Höfuðborgarsvæðinu er fjölbreytt atvinnuframboð og þeir sem búa á því svæði 

hafa því um meira að velja. Á landsbyggðinni er ekki eins öflugt atvinnuframboð 

og má sjá þessi helstu grunnstörf í hverjum byggðarkjarna.  

Helga sagði:  



 

 

Búandi í litlu samfélagi úti á landi þá er ekki um auðugan garð að gresja í 

atvinnumálum. Svo ég ákvað að skella mér í nám frekar en að fara að vinna 

í búð eða í fisk sem ég vissi að væri alls alls ekki eitthvað fyrir mig. 

Viðmælendur nefna fábreytt atvinnuframboð og tala um þau störf sem í boð eru 

og halda utan um kjarna byggðarinnar eins og grunnskólakennari, 

hjúkrunarfræðingur, læknir, verslunarfólk, bankastarfsmenn, verkafólk og ef til 

vill pósthús, hótel og veitingastaðir. Í smærri byggðarkjörnum má sjá að búsetan 

hefur áhrif á val fólks um starf.  

 

4.1.3 Atvinnuframboð 

Atvinnuframboð er eitthvað sem snertir okkur öll. Það vilja allir hafa fjölbreytt 

atvinnulíf þannig að allir vinnufærir einstaklingar finni eitthvað við sitt hæfi. 

Höfundur talaði við viðmælenur sína um atvinnumál og allir voru þeir sammála 

um að þau skipta gríðarlega miklu máli. Þeir nefndu að ef atvinnuframboð er ekki 

gott þá eru meiri líkur á því að fólk flytjist í burtu til að finna sér starf sem hentar 

því á öðrum stað. Karen sagði:  

Þarna erum við að tala um að atvinnan sem er í boði á hverjum stað fyrir 

sig á landinu skiptir máli. Fjölbreytt atvinnulíf er yfirleitt það sem skiptir 

máli að fólk búi á þeim stað sem það hefur ákveðið að dvelja á. Ef 

atvinnuframboð er gott þá er möguleiki á að fleira fólk flytji í bæinn, fólk 

geti valið um störf sem eru í boði og þetta getur leitt til þess að allir finna 

eitthvað við sitt hæfi og fólk verður ánægðarar fyrir vikið. Það er ekki 

spennandi að þurfa vinna einhverja vinnu sem einstaklingur er alls ekki 

ánægður með, sem sagt að viðkomandi þurfi að vinna í fiski því það er 

ekkert annað í boði á þeim stað sem viðkomandi býr á. 

 Einstaklingur sem er í þeirri aðstöðu að vinna starf sem honum líkar ekki er ekki 

líklegur til að vera sáttur. Anna vildi meina að hennar ákvörðun hafi komið þegar 

hún var að vinna starf sem hún vildi alls ekki sem framtíðarstarf: Ég var stödd í 

saltfiskversksmiðjunni á [...] þegar ég áttaði mig á því að ég vildi ekki vinna starf 

sem væri eins á hverjum degi.  

Guðrún talaði um að eftir að hafa átt börnin sín þá þurfti hún að fara aftur út á 

vinnumarkaðinn og þá var ekki mikið um atvinnu í boði þannig hún fór og 

skoðaði sig um og sá að kennaranámið myndi nýtast henni vel því: þá er ég í fríi 



 

 

um leið og börnin og á auðveldar með að komast frá og þannig... Kennarastarfið er 

því frekar fjölskylduvænt starf miðað við mörg önnur sem eru í boði á staðnum.  

 

4.2 Álag  

Álag virðist einkenna flest störf í dag. Höfundur vildi því vita hvernig álag birtist í 

kennarastarfinu. Ég er að drukkna í vinnu sagði Guðrún. Of mikið álag verður til 

þess að fólk brennur út. Karen tók í sama streng: Álag og stress er eitt af því sem 

einkennir kennarastarfið. Anna leggur einnig orð í belg í álagsumræðuna: Álagið 

hefur stundum verið mikið og ég hef stundum velt því fyrir mér hvort það sé 

sniðugt að skipta um starfsvettvang. Helga segir: 

Að vera kennari í dag eru ekki bara að vera kennari, þú þarft að vera svo 

miklu meira en það. Snýst ekki bara um að kenna inni í stofu. Þegar ég 

byrjaði að kenna þá voru t.d. fundir tvisvar í mánuði, á hálfsmánaðarfresti 

en í dag eru þeir vikulega og allt að 3 tímar í hverri viku. Ég hafði miklu 

meiri tíma til að skipuleggja kennsluna en ég hef í dag. 

 

4.2.1 Kulnun 

Kulnun á sér stað í kennarastarfinu þegar um er að ræða mikið álag og stress. 

Höfundur vildi fá svör hjá viðmælendum hvort þeir upplifi að það fylgi því að 

vera kennari að vera undir miklu álagi. Helga talar um þessa hluti og segir að hún 

sé undir meira álagi: Ég er undir meira álagi en fyrir nokkrum árum. Óttast að 

brenna út fljótlega ef ekki verða gerðar breytingar. 

 

Viðmælendur töluðu um álagið og nefndu hættuna á að þeir brenni út og hætti 

störfum. Anna sagði: Það er svo erfitt að vinna undir álagi í langan tíma. Fólki fer 

að líða illa sem verður til þess að mikil óánægja eigi sér stað og þá hættir fólk. 

Viðmælendur rannsóknarinnar töluðu því um að það væri mjög auðvelt að 

brenna út í kennarastarfinu ef maður fer ekki vel með sig og hugsar ekki um sig. 

Andlega álagið sem fylgir starfinu er gríðarlegt og oft er erfitt að hvíla sig eftir 

vinnudaginn þegar um mikið andlegt áreiti hefur átt sér stað, sagði Karen. 

Viðmælendur sögðu við höfund að kennarastarfið er starf sem getur leitt til þess, 

að fólk getur ekki séð sér fært um að starfa við þessar aðstæður sem starfið hefur 



 

 

upp á að bjóða. Stundum er ég komin að því að gefast upp, sagði Guðrún og bætti 

við: Það getur endað með því að fólk fer að leita sér að öðru starfi sem reynir 

minna á þessa þætti sem eru að valda þessari vanlíðan sem verður til þess að fólk 

leiti á önnur mið þegar kemur að starfi. 

 

4.2.2 Kröfur  

Miklar breytingar hafa átt sér stað í kennaarastarfinu. Karen sagði að: Kröfurnar 

hafa aukist mikið á kennarana og grunnskólastarfið og þar af leiðandi veldur það 

óþarfa stressi og áhyggjum hjá starfsfólki skólana.  

Guðrún sagði: Kennarar eru að lenda í því að mun fleiri agavandamál eru að koma 

upp vegna þess að kennarar eru að missa smátt og smátt völdin innan veggja 

skólans með þeim afleiðingum að agavandamálin færast í aukana. Karen vildi 

meina að börn í dag væru farin að hóta kennurum:  „ég kæri þig ef þú........!!!!“.  

Karen vildi meina að með þessu væru kennarar að missa tökin og vandamálið fer 

stækkandi: Foreldrar í dag eru að verða mjög meðvirkir með börnum sínum og því 

er erfitt að stoppa ákveðin mál sem líðast ekki innan veggja skólans. Viðmælendur 

töluðu um að kröfurnar á þá sem kennara væru orðnar mjög miklar bæði frá 

yfirvöldum, út frá saminingum kennara og frá foreldrum einnig. Karen sagði: Í 

gamla daga tóku foreldrar á barninu ef ekki gekk vel í skólanum og það var af því 

barnið stóð sig ekki vel en í dag hefur þetta snúist við og ef barnið stendur sig ekki í 

skólanum þá er það orðið kennararnum að kenna. Guðrún tók undir það og sagði: 

þegar manni finnst maður vanmetin og allt sem maður reynir tilgangslaust. 

Foreldrarnir aldrei sáttir... Þá langar manni stundum að fara að vinna við eitthvað 

„heilalaust“. 

Helga talar um auknar kröfur frá stjórnendum:  

Að vera kennari í dag er ekki bara að vera kennari, þú þarft að vera svo 

miklu meira en það. Snýst ekki bara um að kenna inni í stofu. 

Þegar ég byrjaði að kenna þá voru t.d. fundir tvisvar í mánuði, á 

hálfsmánaðarfresti en í dag eru þeir vikulega og allt að 3 tímum í hverri 

viku. Ég hafði miklu meiri tíma til að skipuleggja kennsluna en ég hef í dag.  

 



 

 

4.2.3 Kvíði  

Kvíði getur byrjað út frá hverju sem er hjá fólki. Höfundur spurði viðmælendur 

sína út í starfstengdann kvíða. Anna talar um að kvíðinn sé eitt af því sem væri 

byrjaður að brjótast í gegn hjá henni varðandi starfið. Guðrún sagði kröfurnar frá 

yfirvöldum geta valdið kvíða hjá kennurum, foreldrum og börnum: 

Til dæmis eiga allir nemendur að vera orðnir læsir þegar þeir klára 1. bekk 

og ef það gengur ekki upp hjá kennararnum að allir séu með hæstu einkunn 

í lestri miðað við viðmið menntamálastofnunar í dag þá getur það verið 

áhyggjuefni hjá kennararnum að hann finnist hann ekki vera standa sig í 

starf og þess háttar. 

Einnig vilja viðmælendur meina það að kvíðinn kemur yfir þá þegar álagið er 

orðið mikið þannig þetta helst greinilega allt í hendur. Karen talaði um að álagið 

væri of mikið og það hefur afleiðingar: Þegar álagið er of mikið, kvíðinn tekur yfir, 

þegar manni finnst maður vanmetin og allt sem maður reynir tilgangslaust. 

Allir viðmælendur töluðu um kvíða einhverstaðar í svörum sínum og því virðist 

kvíði vera eitthvað sem kemur fyrir hjá þeim öllum í tenglum við kennarastarfið.  

 

4.2.4 Viðhorf 

Neikvæðni er viðhorf af mörgu tagi til þeirra sem starfa í grunnskólanum. Það 

sem viðmælendur töluðu um varðandi viðhorf til kennarastarfsins eru aðallega 

launamálin hjá þeirra stétt. Karen sagði: Umræðan er alltaf í gangi að kennarar 

séu að berjast fyrir hærri launum enda er þetta orðið fimm ára háskólanám og þar 

af leiðandi útskrifast kennarar með meistaragráða að námi loknu. Viðmælendur 

töluðu um að viðhorf almennings til kennara í kjarabaráttu sinni væru neikvæð. 

Anna sagði: fólk segir að kennarar séu alltaf vælandi, endalaus frí sem kennarar fá 

og þau væla og væla og þetta finnst viðmælendum leiðinleg umræða úti á götu. 

Guðrún sagði að þegar hún tók ákvörðun um að fara í þetta nám hafi hún þurft að 

réttlæta það í hvert skipti sem hún var spurður hvað hún væri að læra: Alltaf kom 

sama runan á eftir, afhverju valdir þú þetta nám? Mér fannst ég alltaf þurfa að 

réttlæta ákvörðun mína um starfsval. Það er eins og það sé litið niður á fólk sem 

fer  í kennaranámið í dag, fannst henni: 

En það verður að segjast að auðvitað er kennarastarfið vanmetið bæði 

launalega og samfélagslega. Ég hef alveg oftar en einu sinni og oftar en 



 

 

tvisvar þurft að réttlæta það að ég sé í kennaranámi. Fólk leyfir sé alveg að 

segja við mig hvað ég sé að spá og hvort ég viti ekki hvað launun séu og 

fleira í þeim dúr. En ég kaus frekar vinnu sem mér þykir skemmtileg og 

gefur mér mikið frekar en há laun. 

 

4.3 Menning á vinnustað  

Höfundur ræddi við alla viðmælendur um hvernig menningin væri á 

vinnustaðnum. Karen sagði:  

Andinn á vinnustað skiptir gríðalega miklu máli upp á að öllum líði vel í 

starfi sínu.  Mismunandi er eftir fyrirtækjum hvað er gert til að hafa andann 

góðan innan stofnunarinnar. Við komum úr mismunandi menningarhópum 

og höfum ólíkar væntingar til hvors annars. Sum fyrirtæki leggja mikið upp 

úr hitting utan vinnu, önnur gera eitthvað innan vinnunar sem þjappar 

hópnum saman og þess háttar. En ég held að allir geti verið sammála um að 

þetta skiptir máli. 

  

Í mörgum fyrirtækjum og stofnunum eru starfsmannafélög sem standa fyrir því 

að gera eitthvað skemmtilegt til að viðhalda góðri vinnumenningu. Viðmælendur 

töluðu um að reynt væri að hafa uppákomurnar fjölbreyttar. Anna sagði: það eru 

ekki allir eins og það er mikilvægt að uppákomur höfði til sem flestra. 

Viðmælendur voru spurðir út í menninguna á vinnustaðnum þeirra og allir voru 

þeir sammála um að mikil tillitsemi skiptir gríðarlega miklu máli. Guðrún sagði: 

Menningin hjá okkur er þannig að fólkinu líður vel í starfinu sínu og að allir geti 

unnið saman.  

 

4.3.1 Starfsandi 

Höfundur kom inn á spurningu um mikilvægi góðs starfsanda á vinnustaðnum og 

allir viðmælndurnir voru sammála um að það væri eitthvað sem fyrirtæki og 

stofnanir ættu að vinna í hjá sér að hafa í lagi. Helga sagði starfsandann mjög 

góðan: Ég myndi segja að starfsandinn væri alveg frábær. Anna tekur í sama 

streng og segir: Já ég tel að það sé góður starfsandi á vinnustaðnum. Eins ólík og 



 

 

við erum, þá gengur okkur vel að vinna saman. Mér finnst starfsandinn einkennast 

af hlátri og gleði.  

Þó svo að starfsandi sé góður er einelti eitt að því sem virðist fylgja okkur 

mannfólkinu alla tíð. Viðmælendur komu inn á þann þátt í tengslum við 

starfsandann. Anna sagði: Þótt við verðum fullorðin þá virðist sem það viðgangist 

ennþá. Sumir leyfa sér einhvenveginn alltaf að vera vondir við aðra og það 

greinlega vex ekki af öllum því miður. Helga talaði um Olweus sem er 

eineltisáætlun sem notuð er innan margra grunnskóla í dag. Hún talar um að í 

þeim skólum sem fylgja Olweusaráætluninni séu eineltisteymi sem sjá um 

eineltismál sem koma upp innan skólans:  hvort sem það er hjá nemendum eða 

starfsfólkinu. Hún segir ennfremur: Það var einmitt Olweusarfundur 

(eineltisstefna)  hjá okkur um daginn og þá var rætt um starfsandann. 

Viðmælendur töluðu allir um að starfsandinn væri mjög mikilvægur og skiptir 

höfuð máli. Guðrún sagði:  

 Starfsandi á vinnustað skipti mjög miklu máli, þú ert hálfan sólarhringinn í 

vinnunni og með vinnufélögunum svo það væri hrikalegt ef starfsandinn væri 

slæmur. Ég hef heyrt um fólk sem hefur hætt í vinnunni vegna lélegs starfsanda, 

þá getur fólki ekki liðið vel í vinnunni og því verður vinnan lélegri fyrir vikið 

hlítur að vera.  

Anna tók í sama streng:  

Starfsandinn ? Hann er mjög mikilvægur - oft það sem heldur manni á floti 

ef hann væri slæmur þá væru fleiri vondir dagar. Góðir samstarfsfélagar 

sem geta hjálpað, huggað, staðið við bakið á manni og fengið mann til að 

taka lífinu ekki of alvarlega gera vinnustaðinn betri.  

 

4.3.2 Tengslamyndun  

Að kynnast fólki getur verið mjög skemmtilegt og gefandi í lífinu. Viðmælendur 

töluðu um að tengslamyndun þegar höfundur spurði þá um mikilvægi góðs 

starfsanda. Þeir töluðu um að tengslin við þá sem þeir starfa með væri einn af 

kostum starfsins. Helga sagði: 

Andinn á vinnustað skiptir gríðalega miklu máli upp á að öllum líði vel í 

starfi sínu.  Mismunandi er eftir fyrirtækjum hvað er gert til að hafa andann 



 

 

góðan innan stofnunarinnar. Sum fyrirtæki leggja mikið upp úr hitting utan 

vinnu, önnur gera eitthvað innan vinnunar sem þjappar hópnum saman og 

þess háttar. Þannig upplifi ég góða tengslamyndun. En allir geta verið 

sammála um að þetta skiptir máli. 

Sum starfsmannafélög leggja áherslu á að fólk sé að hittast fyrir utan vinnutíma 

þannig að fólk kynnist betur. Tveir viðmælendur vildu meina að það væri 

nauðsynlegt að gera eitthvað skemmtilegt saman. Karen sagði: Já ég tel það vera 

nauðsynlegt að hittast utan vinnu og gera eitthvað skemmtilegt saman svo við 

tengjumst líka utan vinnunar. Anna sagði: Já það er alveg nauðsynlegt til að létta 

andann og kynnast fólki á annan hátt. Það verða svona öðruvísi tengsl. 

Það sem skiptir einnig máli er hvernig vinnustaðurinn er þegar kemur að því að 

að bjóða nýtt fólk velkomið til starfa. Viðmælendur sögðust flestir hafa heyrt um 

vinnustaði þar sem allir eru í lokuðum hópum og endalaust af einkabröndurum 

sem enginn nema ákveðnir hópar skilja. Karen sagði: Á svoleiðis vinnustað er 

virkilega erfitt að reyna kynnast fólki og hvað þá að passa inn í einhvern hóp. Anna 

sagði: Það er mjög slæmt ef vinnustaðir séu svona, lokaðir, svona hópar,  

sérstaklega fyrir þennan nýja starfsmann sem var að byrja þá nær hann ekki að 

tengjast hópnum. Þetta var ekki upplifun Guðrúnar af sínum vinnustað: Þegar ég 

byrjaði að vinna þar sem ég vinn í dag þá var tekið mjög vel á móti mér. Fólk 

passaði upp á að ég kæmist inn í starfið og sýndi mér hvar allt væri og þess háttar. 

Anna átti erfiðara með tengslamyndun en taldi það vera hennar eigin feimni:  

Fyrst átti ég frekar erfitt með að tengjast fólkinu á staðnum - mín eigin 

feimni/einhverfa kannski. En eftir fæðingaorlof er þetta orðið að fjölskyldu minni.  

 

4.4 Áhugi  

Orðið áhugi kom skýrt í fram þegar viðtölin voru lesin yfir. Viðmælendur töluðu 

um hvað það var sem vakti áhuga þeirra á að fara í kennaranámið. Guðrún sagði 

að það hafi alla tíð blundað í henni að fara í kennaranámið og þetta starf hafi 

verið búið að heilla hana í einhvern tíma.  

Anna sagði: Að sjálfsögðu er eitt og annað sem verður til þess að fólk velur þetta 

nám frekar en eitthvað annað en þegar þetta er skoðað betur er það auðvitað 

áhuginn sem gerir það að verkum að ég fór í þetta nám á endanum. Karen sagði: 



 

 

Það segir sig sjálft að ef einstalingur hefur engan eða lítinn áhuga á náminu sem 

þú ert að byrja læra þá flosnar maður upp úr námi og snýr sér í þá átt sem 

áhugasvið manns liggur.  

Guðrún sagði: það reyndar þannig að það eru ekki allir sem geta hugsað sér að 

gerast kennari því það starfs krefst mikillar þolinmæði og þú þarft að geta tekist á 

við hin ýmsu mál sem koma upp. Helga sagði: Oft er líka talað um að við kennarar 

séum í raun uppalendur á móti foreldrunum og það er hreinlega bara ekki allra að 

sjá um það. Viðmælendur voru sammála um að fólk finni fljótt hvort þetta starf sé 

eitthvað sem það getur sinnt og hugsað sér að vinna við til framtíðar.  

 

4.4.1 Starfið  

Störf eru mismunandi að svo ótrúlega mörgu leiti. En það sem skiptir máli í starfi 

er að hafa góða yfirmenn og að yfirmenn og starfsmenn þeirra geti unnið saman 

og allir séu ánægðir.  

Viðmælendur töluðu um að þeim finnst kennarastarfið vera eitt af mikilvægustu 

störfum sem fólk vinnur. Helga sagði: Það sem gerir það að verkum að starf mitt  

er mikilvægt að það er grunnur alls náms hjá börnum og það skiptir alla miklu 

máli að börnunum gangi vel og líði vel. Höfundur spurði að því hvaða tilfinningar 

og viðhorf viðmælendur hefði til starfsins. Karen svaraði: Flesta daga elska ég 

starf mitt og hlakka til að mæta. Finnst starfið gefandi og skemmtilegt. Þó álagið 

segi alveg til sín sem kemur út í kvíða og áhyggjum.  

Guðrúnu finnst starfið sitt almennt skemmtilegt og er full tilhlökkunar að mæta í 

vinnuna á hverjum degi: Ég mæti í vinnu full tilhlökkunar og finnst starfið mitt 

mjög gott og hafa ákveðin tilgang. 

Guðrún sagði ennfremur: 

 En það verður að segjast að auðvitað er kennarastarfið vanmetið bæði 

launalega og samfélagslega. Ég hef alveg oftar en einu sinni og oftar en 

tvisvar þurft að réttlæta það að ég sé í kennaranámi. Fólk leyfir sé alveg að 

segja við mig hvað ég sé að spá og hvort ég viti ekki hvað launun séu og 

fleira í þeim dúr. En ég kaus frekar vinnu sem mér þykir skemmtileg og 

gefur mér mikið frekar en há laun. 



 

 

Helga sagði: Við sem störfum við að kenna börnum eða flestir held ég elska yfirleitt 

vinnuna sína því að öllum líkindum starfar fólk við kennslu sem elska það að vera í 

kringum börn og finnst gaman og gott að gefa af sér og gera góða hluti.  

Starfið felur einnig í sér sambandi milli skólastjórnenda og starfsmanna. 

Viðmælendur voru spurðir út í sálfæðilega samninginn hvort þeir hefðu heyrt 

um hann. Allir svöruðu neitandi en þegar höfundur útskýrði hvað merkingu þetta 

hugtak hefði, skyldu viðmælendur allir hvað var verið að meina þarna og vildu 

allir meina að þeir hefðu verið með ákveðnar væntingar í huga þegar þeir sóttu 

um, bæði til starfsins og vinnustaðarins. Guðrún sagði: Ég gerði mér ákveðnar 

væntingar til starfsins og bjóst við einhverju sem aldrei var rætt en var bara í 

huganum á mér örugglega. Einnig spurði höfundur að því hvort trúnaður væri á 

milli þeirra og stjórnenda og svöruðu allir þeirri spurningu játandi. Karen sagði: 

já það er trúnaður og ég treysti stjórnendum alveg. Þrír af fjórum höfði ekki orðið 

þess varir að einhversskonar munnlegur samningur hafi verið gerður þegar 

ráðningin átti sér stað nema Anna sagði að sjórnendur væru búnir að standa við 

allt sem talað var um: Já allt sem var rætt um var staðið við. 

 

4.4.2 Námið  

Kennaranáminu var breytt árið 2011. Höfundi lék forvitni á að vita afstöðu 

viðmælenda til kennarnámsins. Viðmælendur töluðu um væntingar sínar til 

námsins og hvernig þeir upplifðu námið og hversu gagnlegt það var.  

Guðrún svaraði og sagði: Ég var búin að kynna mér starfið sem leiðbeinandi árið 

áður en ég fór í námið þannig að ég var spennt að fá starfsheitið „kennari“ að námi 

loknu. Anna sagði: Ég veit að kennaranámið er hugsað til þess að undirbúa 

nemendur sína fyrir það að geta stigið inn í kennslustofu fulla af nemendum og 

byrjað að kenna þeim. Mér fannst námið ekki undirbúa mig nægilega vel. 

Viðmælendur voru þó sammála um að kennaranámið hefði undirbúið þá undir 

kennsluna að mestu leiti en það væri samt margt sem vantaði upp á.  

Karen hafði þetta að segja: 

„Nei ég myndi ekki segja það. Vettvangsnámið sem við fáum sem dæmi er til 

skammar, 3 vikur á ári. Það er alls ekki nægur tími til þess að kynnast því 

hvernig er að vera kennari finnst mér. Maður rétt fær nasaþefinn af 

starfinu, ég hef oft sagt að þetta væri svipað og að læra 



 

 

heilaskurðlækningar, svo þegar þú útskrifast þá er þér settur hnífur í hönd 

og gjörðu svo vel, en þú hefur aldrei fengið tækifæri til þess að gera 

heilauppskurð áður. Frekar ýkt dæmi en svona upplifi ég þetta, maður fær 

rétt svo að stinga stóru tánni inn í skólana og svo er bara gjörðu svo vel eftir 

útskrift, þú ert orðinn kennari! Maður lærir lítið af því að sitja við tölvuna 

og skila verkefnum, búa til kennsluáætlanir og skipuleggja verkefni sem 

fara svo ofan í skúffu. Maður lærir af því að vera í skólanum“.  

Helga talaði um hvað vantaði í námið:  

„Öööö .. sko. Kennaranámið undirbjó mig ágætlega undir faglega hluta 

starfsins. Hefði þurft mun meiri kennslu í agastjórnun og betri skilning á 

fleiri greiningum. Þó var farið í hverskyns unglingavandamál í náminu - en 

annað að upplifa það“.  

Anna talar um hvað hefði mátt fara frekar yfir í náminu:  

„Að vissu leyti en það eru áfangar sem ég tók í háskólanum sem hafði ekkert 

með kennarastarfið að gera. Margt sem þyrfti miklu frekar að kenna en það 

sem var gert þegar ég var í námi“.  

 

4.4.3 Viðmót kennara í starfi 

Þegar skoða á starf kennara er eitt af því mikilvægasta viðmót kennarans 

gagnvart nemendum, samstarfsmönnum og foreldrum. Í viðtölunum kom fram 

mikilvægi þess að sýna nemendum og foreldrum alúð og virðingu. Anna sagði: í 

erfðum málum finnst mér skipta öllu máli að vanda mig hvernig ég kem fram í 

samtali og hvað ég segi við nemendur og foreldra, skilurðu, ég vil fá virðingu og 

sýni þeim virðingu. Anna orðaði þetta á þennan hátt: Með því að koma fram við 

nemendur af áhuga og virðingu vonaði ég að, að ég yrði súper vinsæll og 

skemmtilegur kennari sem myndi ná að vekja áhuga, metnað og gleði í hjörtum 

unglinga, kannski virkar það ekki alltaf.  

Guðrún sagði:  

Til þess að ná til nemenda í grunnskólum þarf kennari eða starfsmaður sem 

er með krökkunum, að gefa af sér eitthvað sem kannski er ekki hægt að 

útskýra, veistu hvað ég meina, til þess að geta náð nemendum til að vinna 

með sér en ekki á móti. þá verður starfið svo erfitt og á endanum skilar það 



 

 

sér í óánægju bæði hjá kennurum,starfsfólkinu og auðvitað hjá nemendum 

líka. 

Karen sagði: ég veit ég þarf að vera mátulegur vinur krakkana en samt er það ég 

sem ræð, þannig myndi ná að hjálpa fullt að krökkum til að ná sínu markmiði. 

Viðmælendur voru á sama mál með að þeir hefðu hugsað sér hverskonar viðmót 

þeir vildu sýna sem ætti eftir að skila sér þegar vinnan í skólanum myndi byrja. 

Helga sagði: mér finnst skipta miklu máli að sýna foreldrum skilning þegar 

börnunum þeirra gengur ekki vel í skólanum, þá þarf maður að vera svona hlýlegur 

og vera opinn með jákvætt viðmót þá finnur maður frekar lausnir á málunum.  

 

 

 

 

  



 

 

5. Umræður 

Í umræðukaflanum verður farið í helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

dregnar saman og settar í samhengi við fræðilega kaflann. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvernig starf grunnskólakennarar er í dag úr frá 

birtingamynd sálfræðilega samningsins. Rannsóknarspurningin var: Hvernig 

birtist sálfæðilegi samningurinn í daglegu starfi kennara og hversu meðvitaðir 

eru þeir um hann? Höfundur vildi vita hversu mikið viðmælendur voru 

meðvitaðir um sálfræðilega samninginn þegar þeir réðu sig til starfa. Rannsóknin 

var unnin út frá rannsóknarspurningunni,  með það í huga hvað einkennir starf 

kennara í dag út frá sálfræðilegum hugtökum. Í rannsókninni var aðaláherlsa 

lögð á upplifun þátttakenda og frásagnir þeirra af þeim (Lichtman, 2013). Í 

umræðukaflanum verða þemun sem skrifað var um í niðurstöðum skoðuð og 

niðurstöður dregnar saman og skoðaðar í fræðilegu samhengi. Auk þess verða 

settar fram tillögur að frekari rannsóknum á sviði sem þessu.  

 

5.1 Ástæða starfsvals   

Þegar skoðuð eru svör viðmælenda um ástæður starfsvals er áhugavert að skoða 

hversu mikið utanaðkomandi þættir höfðu áhrif á það að þeir völdu 

kennarastarfið. Margir þættir sem snerta líf fólks eins og búseta, 

atvinnumöguleikar á staðnum og jafnvel foreldrar hafa mikil áhrif á val á starfi 

(Ackerman og Beier, 2003) og þeir þættir höfðu einnig áhrif á viðmælendur 

höfundar. Aðrir áhrifaþættir eins og áhugamál og persónuleiki spiluðu einnig 

stórt hlutverk í starfsvali viðmælenda (Rousseau og Venter, 2009). Allir 

viðmælendurnir höfðu orð á því að þar sem þeir búa er ekki fjölbreytt atvinnulíf 

og eru það helstu störf sem einkenna hvern bæjarkjarna sem eru til staðar svo 

fólk geti búið í þessum litlu bæjarkjörnum landsins. Viðmælendur nefndu að þeir 

vildu að starfið myndi skila þeim góðri reynslu væri áhugavert og tengdist 

menntun þeirra (Ingi Rúnar Eðvarsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 

2011). 

Áhugavert væri að skoða að búa til áhugasviðspróf til þess að kanna betur hvar 

styrkleikar og veikleikar fólks liggja því í dag gengur ekki að segja fólki að það 

þurfi að sinna ákveðnum störfum hvort sem þeim líkar það betur eða verr 

(Donnay, 1997). Einnig væri gott að sjá í annarri könnun hvernig allir þessir 



 

 

utanað komandi þættir eru að hafa áhrif á hvernig fólk myndar sér skoðun á því 

hvaða starf hentar og við hvað fólk vill vinna.  

 

5.2 Álag 

Allir viðmælendurnir virtust vera sammála um að álag væri að herja á 

kennarastéttina og það væri að aukast frá því sem áður var. Kröfurnar eru 

orðnar meiri úr öllum áttum og því verður álagið meira. Umhverfið er stærsti 

áhrifavaldur í streitu og álagi einstaklinga. Auk umhverfisþátta hefur innri streita 

og samansafn af þreytu og spennu mikil áhrif.  Allt helst þetta saman í hendur 

(Ingólfur Sveinsson, 1998). Að því sem viðmælendur sögðu má sjá að þeir telja 

sig verða fyrir miklu áreiti sem veldur álagi í starfi.  

Á heimasíðu virk.is um álag og stress í starfi kemur fram að álag og stress sé 

meira áberandi í dag heldur var áður fyrr. Einnig kemur þar fram að álag og 

stress í starfi sé vegna þess að kröfurnar eru orðnar meiri á fólk í dag (Ingibjörg 

H. Jónsdóttir, 2017) og því er erfitt að standast allar kröfur sem gerðar eru á fólk 

og virðist ætlast til að allir séu svokallaður „superman“ í öllu sem þeir taka sér 

fyrir hendur. Viðmælendur töluðu um að álag og stress sé eitt af því sem 

einkennir kennarastarfið. Þrír viðmælendur töluðu um að sú hugsun hafi komið 

upp að hætta í starfinu vegna þess hveru mikið álagið er orðið. Ljóst er að störf í 

dag eru flóknari og þau störf sem flokkuð voru sem „einföld“ störf eru mun færri 

en áður var. Þetta er þróun sem hefur orðið síðustu ár og ekki sér fyrir endan á.  

Þróunin í heiminum í dag og allt sem því fylgir verður til þess að gerðar eru meiri 

kröfur en áður og fólk verður þar af leiðandi mjög stressað og áhyggjufullt 

(Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2017).  

Upp á síðkastið hefur verið umræða um kulnun í starfi. Þetta orð er verið að nota 

þegar fólk er að brenna út í starfi og fólk er að gefast upp og getur hreinlega ekki 

meir. Fólk fær allskonar líkamleg einkenni og þetta er í raun einhversskonar 

uppgjöf í líkamanum sem á sér stað (Eggert S. Birgisson, 2004). Þrír 

viðmælendur sögðu að sú hugsun hefði komið upp í huga þeirra, þar sem álagið 

og stressið er orðið svo gífurlegt, að þeir óttuðust að brenna út og þar af leiðandi 

þurfa að hætta í því starfi sem þeir höfðu menntað sig í. Ekki er hægt að líta svo á 

að of mikið álag sé í raun ekki sjúkdómur heldur er hægt að segja að þetta sé 

samansafn af einkennum sem benda til þess að einstaklingar hafa lengi þurft að 



 

 

vinna starf þar sem álagið er mikið og streitan sem myndaðist út frá starfinu er 

farin að hafa alvarleg áhrif á vinnuánægju og líðan fólks. Þetta getur hafa verið 

drauma starfið sem fólk hefur verið að vinna en með auknu álagi og getur átt sér 

stað þessi svokallaða kulnun og einstaklinga verða því mjög óánægðir í starfi og 

það getur leitt til mikilla vanlíðan (Eggert S. Birgisson, 2004). Þetta tengist 

sálfæðilega samningnum að því leiti að stjórnendur gera ákveðnar kröfur til 

starfsmanna sinna og vilja að þeir skili ákveðinni vinnu. Stjórnendur eru búnir að 

móta með sjálfum sér hugmyndir um hvað það er sem starfsmaðurinn á að skila 

af sér í vinnu (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007). Þegar 

vinnan er ekki nógu vel skilgreind milli stjórnenda og starfsmanna er hætt við að 

upp komi misskilningur og til verði ástand sem leiðir til kulnunar (Eggert S. 

Birgisson, 2004). Þó svo viðmælendur höfundar hafi ekki verið meðvitaðir um 

hvað sálfræðilegi samningurinn er voru þeir þó allir meðvitaðir um þá þætti sem 

heyra undir hann.  

Mikil umræða er í samfélaginu um kennarastéttina. Háværust er hún þegar þeir 

eru að berjast fyrir launamálum sínum. Sú umræða hefur mikil áhrif og nefndu 

viðmælendur að þeir finndu til streitu vegna þess. Requena (2003) talar um að 

laun starfsmanna væru þáttur sem veitti fólki ánægju ef það er ánægt með launin 

sín og ætti því starfsánægja að aukast ef þá þáttur væri í lagi. Viðhorf kennara er 

að launin séu ekki í lagi og það eykur álag og ýtir undir kvíða einkum hjá 

kennaranemum sem fá sífellt að heyra að starfið sé ekki launanna virði. Þannig 

verður oft neikvæð umræða meðal almennings og viðmælendum fannst þessi 

umræða fremur döpur. Einnig fannst viðmælendum stressið í kringum starfið 

hafa aukist og það er líka kvíðavaldandi. Kvíði er oft undanfari kulnunar. 

 

5.3 Menning á vinnustað  

Eitt af því sem einkennir vinnustaði er starfsandinn og menningin á 

vinnustaðnum. Starfsandinn virðist geta verið misjafn eftir fyrirtækjum og 

hversu mikið er lagt upp með að hafa góðan anda í góðum farvegi þannig að fólki 

líði vel á sinnu starfstöð (Eyþór Eðvarðsson, 2005). Viðmælendur voru allir 

sammála um að starfsandinn á þeirra vinnustað væri góður og menningin snérist 

um tillitsemi og jákvætt viðhorf. 



 

 

Það virðist vera þannig að ef einstaklingum líður vel í starfi sínu hvort sem það 

er vegna félagslegra þátta eða út af einhverjum öðrum hlutum sem tengjast starfi 

viðkomandi og það skilar sér í vinnu (Eyþór Eðvarðsson, 2005). 

Höfundur skynjaði í ummælum viðmælenda sinna að starfsandann og menningin 

á vinnustaðnum skipti þá miklu máli og telur höfundur að ef félagslegi þátturinn í 

vinnu er góður og viðkomandi starfsmanni líður vel innan um samstarfsfólkið þá 

skili það sér í betra vinnuframlagi. Sálfræðilegi samningurinn fjallar um hluti eins 

og samband milli stjórnenda og starfsmanna og hvernig stjórnendur eiga að haga 

sér á faglegan hátt til þess að vera góðir stjórnendur (Þóru Hrólfsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

Fróðlegt væri að sjá hvernig spurningakönnun höfundar kæmi út hjá 

mismunandi fyrirtækjum þar sem starfsmannahópurinn væri stærri og hefði 

ólíkari viðfangsefni í vinnu sinni.  

 

5.4 Áhugi 

Áhugi var orð sem kom oft fyrir þegar viðmælendur voru í viðtalinu. Það er 

greinilegt að þeir hafa mikinn áhuga á starfi sínu sem kennara og vilja gera vel í 

starfi sínu. Þeir líta á starfið mjög alvarlegum augum og vilja mennta nemendur 

og hjálpa þeim eins vel og þeir geta. Höfundur komst að því að þegar ákvörðun 

um að hefja kennaranámið hafi verið tekin varð áhuginn hjá öllum mun meiri en 

þeir hefðu sjálfir trúað. Áhuginn varð þeim hvatning sem varð til þess að viðhorf 

þeirra til starfsins varð mun jákvæðara (Kovach, 1987).   

Starfið sem kennari kallar á mjög náið samstarf milli kennara og nemenda, milli 

kennara og kennara og milli kennara og foreldra. Samráð kennara þar sem fólk 

talar saman og fær ráð hjá hvort öðru varðandi mál sem koma upp veitir þeim 

styrk í starfi. Trúnaður verður að vera 100% milli allra sem starfa innan veggja 

skólanna. Allir viðmælendurnir sögðu að trúnaður væri á milli stjórnenda og 

kennara og slíkur trúnaður hafi aldrei verið brotinn. Í sálfræðilega samingnum 

um trúnað milli stjórnenda og starfsmanna og væntingar frá báðum aðilum 

verður að ríkja fullkomið traust. (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2007). Viðmælendur komu inn á að þeirra markmið í upphafi 

kennslu væri að viðmót þeirra í starfi kennari væri jákvætt. Komist var að 

niðurstöðu hjá viðmælendum að þeir eru mjög jákvæðir að nánast öllu leiti í sínu 



 

 

starfi og með sína starfsstöð. Í ljós kom að viðmælendur þekktu ekki sálfræðilega 

samninginn og hvernig hann tengdist þeirra daglegu störfum en þegar höfundur 

útskýrði í hverju hann fælist í ráðningu starfsmanna og þegar viðkomandi 

starfsmaður byrjar í nýju starfi, þá vildu allir viðmælendur kannast við þessa 

hluti og þeir komu allir inn á það að þetta hefði á einhvern eða annan hátt komið 

við sögu í þeirra ráðnigarferli og í starfi þeirra í dag. þeir viðmælendur sem 

höfundur talaði við eru orðnir meðvitaðir um hann eftir þessa rannsókn. En fyrir 

rannsóknina voru þeir ekki meðvitaðir um þessa hluti sem tengjast sálfræðilega 

samningum.  

 

 

  



 

 

6. Lokaorð  

Eins og fram kemur í ritgerðinni er kennarastarfið að breytast frá því sem var á 

árum áður. Það kemur fram í álagi, stressi, kulnun og fleiri þáttum sem kennara 

segjast vera að upplifa í starfi sínu í dag. Nokkur atriði úr niðurstöðum 

rannsóknarinnar voru í samræmi við fræðilega hlutann þar sem farið var í 

hugtök sem tengjast lífi og starfi kennara. Farið var í þá hluti sem gera það að 

verkum að kennarastarfið er orðið meira krefjandi og í kjölfarið koma alls konar 

sálfræðilegir hlutir sem þessi hugtök eins og kulnun og álag fjalla um. Einnig var 

fróðlegt að sjá hversu mikið viðmælendunum fannst vanta upp á að námið myndi 

undirbúa þá fyrir komandi starf. Það er eitthvað sem menntavísindasvið mætti 

skoða betur og jafnvel bæta úr. Það væri jafnvel gott fyrir menntavísindasvið að 

gera könnun hjá útskrifuðum nemendum sínum um hvað það væri sem vantaði 

upp á í náminu. Það myndi styrkja námið þeirra enn frekar og í kjölfarið væri 

hægt að undirbúa nýja kennara betur. Í framhaldi af því væri hægt að 

framkvæma rannsókn á reynslu og þörfum starfandi kennara.  

Hagnýtar upplýsingar verkefnisins eru niðurstöðurnar, þar getur Háskóli Íslands 

og Mennta- og menningarmálaráðuneytið sem setur saman aðalnámsskrá séð 

hvað það er sem kennarar í dag eru að fást við í sínu starfi. Mér fannst liggja í 

orðum viðmælenda minna að það þurfi að fara hugsa betur um þetta starf. Þeir 

sem stjórna hvernig þetta starf er unnið verða að fara minnka kröfurnar því þær 

eru það miklar að kennarar komast ekki yfir allt sem þeir þurfa að sinna og í 

kjölfarið er það farið að valda þeim kvíða og áhyggjum.  

Eftir að hafa lokið rannsókninni sá ég að það hefði verið gott að taka fleiri viðtöl 

til að fá víðara sjónarhorn. Einnig hefði verið gott fyrir rannsóknina að fara í fleiri 

skóla og taka viðtöl þar, því skólarnir eru með mismunandi áherslur og starfsemi 

innan sinna veggja. Einnig hafa nemendur í árgöngunum margt að segja í 

tengslum við starf kennara og það væri áhugavert að ræða þeirra sýn á starf 

kennara. Kennari sem er einungis með nemendur sem ekki eru með 

einhversskonar frávik eins og einhverfu, ADHD og þess háttar er í raun í minna 

krefjandi kennarastarfi heldur en sá sem er með mjög erfiða einstaklinga og 

erfiðan bekk. Það tekur mjög mikið á andlegu hliðina hjá þeim og kennarar verða 

andlega þreyttir eftir daginn. Ef þeir ná ekki að vinna úr henni fyrir næsta dag 

safnast hún upp og getur með tímanum valdið kulnun í starfi.  
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Viðauki 1  
 

Spurningalisti (viðtalsrammi) 

 

 Við hvað starfar þú ? 

 Afhverju valdir þú þér kennaranámið? 

 Hvaða væntingar gerðir þú til starfsins að loknu námi ? 

 Hefur kennaranámið undirbúið þig vel undir það sem tók við þegar þú 

hófs kennslu.  

 Hvað finnst þér einkenna kennararstarfið ? 

 Hvaða tilfinningar og viðhorf hefur þú til vinnunnar þinnar ? 

 Var staðið við þau loforð sem var talað um þegar þú varst ráðin inn sem 

kennari af þínum yfirmanni? 

 Er góður vinnuandi eða starfsandi á þínum vinnustað? 

 Hversu mikilvægt telur þú að góður vinnuandinn/starfsandinn sé á þínum 

vinnustað? 

 Líður þér vel í vinnunni og semur þér vel við starfsfélagana þína ? 

 Hefur þér verið tekið vel sem nýjum starfsmanni hér í grunnskólanum? 

 Finnst þér skipta máli upp á vinnuandann/starfsandinn á þínum 

vinnustað að hittast fyrir utan vinnutíma og gera eitthvað saman 

hópurinn ? 

 Þekkir þú eða hefur þú heyrt um hugtakið sálfræðilegi samningurinn ?  

 Ríkir trúnaður milli stjórnenda og starfsmanna ? 

 Þegar þu varst ráðin til starfa sem kennari þá var gerður einhversskonar 

munnlegur samningur milli þín yfirmanns þíns, hefur þessi munnlegi 

samningur ykkar á milli staðist eða með öðrum orðum hefur verið staðið 

við allt sem þú varst ráðin upp á ? (vinnutími, vinnuaðstaða, aðgengi að 

hinu og þessu, og fl. Sem er oft talað um þegar maður er ráðinn í nýtt 

starf)  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


