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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða þættir hafa áhrif á starfsánægju 

framhaldsskólakennara á Íslandi og einnig er leitast við að skilgreina einkenni 

þessara þátta. Í þessari eigindlegu rannsókn voru tekin viðtöl við tólf framhalds-

skólakennara úr þremur skólum.  

Niðurstöður gefa til kynna að samskipti kennara og nemenda séu sá þáttur sem 

hefur mest áhrif á starfsánægju viðmælenda. Viðmælendur lögðu ríka áherslu á 

mikilvægi þess að byggja upp, móta og viðhalda jákvæðum tengslum við 

nemendur. Jákvæð tengsl kennara og nemenda byggðust á gildum eins og trausti, 

umhyggju, virðingu og sanngirni. Aðrir mikilvægir áhrifaþættir á starfsánægju 

viðmælenda voru starfseinkennaþættir eins og sjálfræði, fjölbreytileiki, ábyrgð og 

tækifæri til að nýta sérfræðikunnáttu sína og fagmennsku.  

Ýmis einkenni kennarastarfsins virtust samsvara vel þörfum og væntingum 

viðmælenda og leiddu til ánægju þeirra í starfi. Innri þættir, sem fólgnir eru í 

kennarastarfinu sjálfu og framkvæmd þess, virðast hafa meiri áhrif á starfsánægju 

viðmælenda en ytri þættir, eins og laun og vinnuaðstæður. Ytri þættir í 

kennarastarfinu leiddu frekar til óánægju kennaranna en ánægju. Þessi rannsókn 

sýnir hvernig megi hvetja kennara áfram í starfi og stuðla að bættu starfsumhverfi 

þeirra hér á landi. 
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Abstract  

The aim of this study is to see what factors influence the job satisfaction of 

Icelandic secondary school teachers, and to identify characteristics of these 

factors. Twelve secondary school teachers from three schools were interviewed 

for this qualitative study. 

Results indicate that the interaction of teachers and students is the single most 

influential factor in teacher job satisfaction. Interviewees laid great emphasis on 

the importance of building, developing and maintaining positive relationships 

with students. Positive relationships between teachers and students are based on 

values like trust, caring, respect and fairness. Other important factors in 

respondents' job satisfaction included autonomy, variety, responsibility and 

opportunities to use their expertise and exercise professionalism. 

Several different characteristics of the job appeared to match the needs and 

expectations of respondents, leading to satisfaction in their work. Internal factors, 

intrinsic to the job itself and its implementation, seems to have more influence on 

respondents' job satisfaction than external factors such as wages and working 

conditions. External factors led to frustrations rather than pleasure. This study 

shows how teachers might be encouraged to continue in their positions and 

contribute to improvements in their working environment.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er 60 ECTS-eininga meistaraprófsverkefni í félagsfræði við 

Félags- og mannvísindasvið Háskóla Íslands. Megintilgangur þessa verkefnis er 

að fylgja eftir viðamikilli rannsókn á högum ríkisstarfsmanna sem framkvæmd var 

árin 1996 og 2006 á vegum fjármálaráðuneytisins og skilgreina nánar áhrifaþætti 

er stæðu að baki þeirri miklu starfsánægju sem framhaldsskólakennarar greindu 

frá í rannsókninni. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar vöktu forvitni mína á að skoða nánar áhrifaþætti á 

starfsánægju framhaldsskólakennara á Íslandi. Ég hef sjálfur starfað við grunn-

skólakennslu um langt skeið og hef áhuga á að taka þátt í fræðilegri umræðu um 

líðan og aðstæður kennara. Það er von mín að þessi rannsókn geti nýst sem 

innlegg í greiningu á starfsumhverfi kennara hér á landi. Ég vona að niðurstöður 

rannsóknarinnar nýtist kennurum, skólastjórnendum og öðru fagfólki á sviði 

menntamála við að greina, móta og bæta aðstæður kennara. Fáar rannsóknir eru 

tiltækar um þetta rannsóknarsvið og er þessari rannsókn ætlað að bæta þar úr.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, dr. Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur, prófessor við 

Háskóla Íslands, sérstaklega fyrir gagnlegar ábendingar og athugasemdir í öllu 

rannsóknarferlinu. Einnig þakka ég dr. Ómari H. Kristmundssyni, dósent við 

Háskóla Íslands, fyrir hjálpsemi sína og Bjarka M. Karlssyni, málfræðingi, fyrir 

góðar ráðleggingar um málfar og stíl. 
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1 Inngangur 

Vinnan skipar stóran sess í lífi nútímamannsins. Flestir verja drjúgum tíma af ævi 

sinni í vinnu. Á síðustu áratugum hafa viðhorf til vinnu breyst á þann hátt að 

tilgangur starfs eigi ekki að fela eingöngu í sér leið til tekjuöflunar og framfærslu 

heldur hafi störf annan og æðri tilgang fyrir starfsmenn. Í dag eru margir 

starfsmenn og stjórnendur sér meðvitaðir um mikilvægi þess að störf séu 

áhugaverð og auki líkur á almennri lífshamingju.  

Fræðimenn á sviði félagsvísinda hafa í auknum mæli beint sjónum að jákvæðum 

og neikvæðum viðhorfum fólks til starfs síns. Í byrjun síðustu aldar lögðu 

stjórnendur fyrirtækja áherslu á framleiðni og afköst starfsmanna en hugðu lítið að 

félagslegum aðstæðum fólks á vinnustað. Allt frá árinu 1930 hafa stjórnendur og 

fræðimenn veitt félags- og sálfræðilegum þáttum í starfsumhverfinu meiri athygli. 

Upplýsingar um líðan starfsfólks eru mikilvægar fyrri stjórnendur. Með þeim geta 

þeir lagt sitt af mörkum til að bæta starfsumhverfi fólks og auka þar með 

skilvirkni í framleiðslu. Rannsóknir hafa sýnt að starfsmenn ná mestum árangri í 

vinnu þegar þeir upplifa jákvæðar tilfinningar í starfi sínu (sjá t.d. Mottaz, 1985; 

Herzberg, Mausner og Snyderman 1959; Hackman og Oldham, 1980). 

Árin 1996 og 2006 var gerð viðamikil tölfræðileg rannsókn á högum ríkis-

starfsmanna undir forystu Ómars H. Kristmundssonar. Í ljós kom að starfsánægja 

framhaldsskólakennara var mikil samanborið við aðrar starfsstéttir hjá hinu 

opinbera. Sú niðurstaða kom nokkuð á óvart, einkum í ljósi umræðna í sam-

félaginu á síðustu árum um óánægju kennara með kjör sín og vinnuaðstæður. Að 

mínu mati er mikilvægt að fylgja eftir ofangreindum rannsóknum og skoða nánar 

áhrifaþætti á starfsánægju framhaldsskólakennara með viðtölum við nokkra 

kennara.  
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Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvað þættir í starfi framhaldskóla-

kennara á Íslandi hafa áhrif á líðan þeirra og einnig að greina eðli og innihald 

áhrifaþáttanna. Með viðtölum við tólf framhaldsskólakennara úr þremur skólum er 

leitast við að fá innsýn í starfstengd viðhorf og líðan kennara og að freista þess að 

dýpka skilning okkar á þeirri miklu starfsánægju sem kom fram í viðhorfum 

kennara í rannsókn Ómars H. Kristmundssonar frá árunum 1996 og 2006. 

Í öðrum hluta þessarar rannsóknar verður fjallað um fræðilegan bakgrunn hennar 

og gerð grein fyrir umfjöllun um starfsánægju fyrr og nú. Hugtakið starfsánægja 

er skilgreint og helstu rannsóknir á þessu sviði tilgreindar. Einnig er fjallað um 

þekktar rannsóknir á starfsánægju kennara. Í þessum hluta er fjallað um hlutverk 

og einkenni kennarastarfsins og rætt er um helstu þætti í starfsumhverfi kennara.  

Í þriðja hlutanum er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst, gerð er grein fyrir 

rannsóknarspurningum, viðmælendum, aðferðum við gagnaöflun, úrvinnslu og 

greiningu gagna. Að lokum er fjallað um takmörkun rannsóknarinnar og sagt frá 

siðferðislegum álitamálum.  

Í fjórða hluta er greint frá helstu niðurstöðum viðtala við framhaldsskólakennara. Í 

þeim koma fram helstu áhrifaþættir á starfsánægju viðmælenda. Í lok hvers 

niðurstöðukafla er umfjöllun viðmælenda dregin saman.  

Í lokahlutanum eru umræður og niðurstöður og rannsóknarspurningum er svarað. 

Helstu niðurstöður eru greindar og fjallað er um gildi rannsóknarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Starfsánægja 

2.1.1  Hugtakið starfsánægja  

Hugtakið starfsánægja hefur fest sig í sessi sem rannsóknarviðfangsefni í félags-

vísindum á síðustu áratugum. Ein helsta ástæðan fyrir miklum áhuga fræðimanna 

er trú manna á að starfsánægja hafi áhrif á framleiðni starfsmanna, fjarvistir, 

starfslok og þar með árangur stofnana og fyrirtækja. Ánægja í starfi er talin hafa 

jákvæð áhrif á starfsumhverfið og upplýsingar um starfsánægju eða starfsóánægju 

eru taldar mikilvægar fyrir stjórnendur. Önnur ástæða fyrir vinsældum hugtaksins 

er sú að menn telja starfsánægju geta haft þýðingamikil áhrif á andlega heilsu 

fólks og lífshamingju þeirra (Mottaz, 1985).  

Starfsánægja er flókið hugtak og margir þættir eru taldir geta haft áhrif á upplifun 

fólks í starfi. Mat á starfsánægju grundvallast á einstaklingsbundinni upplifun 

starfsmanna og aðstæðum þeirra hverju sinni.  

Rannsóknir á starfsánægju hafa nálgast viðfangsefnið út frá tvenns konar þáttum. 

Annars vegar hafa þær beinst að almennri upplifun fólks í starfi, það er þegar 

tilgangur rannsóknarinnar er að fá fram hvort fólk er yfirleitt ánægt í starfi eða 

ekki (e. global satisfaction). Hins vegar hafa viðhorf til tiltekinna þátta starfsins, 

eins og samskipta, launa, starfsanda eða stjórnunar, verið rannsökuð (e. facet 

satisfaction). Í flestum könnunum á þessu sviði er almenn starfsánægja metin. 

Fræðimenn hafa bent á takmarkað notagildi slíkra upplýsinga, sérstaklega ef finna 

á leiðir til að hafa áhrif á tiltekna hegðun starfsmanna. Þetta hefur leitt til þess að í 

mörgum könnunum er spurt bæði um almenna starfsánægju auk sértækra 

spurninga um afmarkaða þætti starfs. Mest rannsökuðu þættirnir eru laun og 

launatengd mál, samskipti við annað starfsfólk eins og nánustu samstarfsmenn og 

yfirstjórn, eðli starfsins og áhrif skipulagsheildar (Ómar H. Kristmundsson, 1999). 
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2.1.2  Sögulegur bakgrunnur rannsókna á starfsánægju 

Hugtakið starfsánægja fékk fyrst talsverða umfjöllun í byrjun þriðja áratugar 

síðustu aldar í kjölfar rannsókna Elton Mayo og Roethlishberger í Hawthorne-

verksmiðjunum í Bandaríkjunum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að til 

að auka framleiðslu starfsmanna og ánægju þeirra í starfi þurfti að huga að 

félagslegum þörfum og tengslum þeirra á vinnustaðnum (Watson, 2006). 

Stjórnendum varð í auknum mæli ljóst mikilvægi þess að mæta þörfum starfs-

manna á sanngjarnan hátt og af virðingu. Vænlegasta stjórnunaraðferðin fólst í því 

að leyfa starfsmönnum að hafa skoðanir á starfi sínu með þátttöku í ákvörðunum 

er varða störf sín og veita þeim meiri ábyrgð í starfi. 

Fram að þessum tíma hafði þörfum starfsmanna verið veitt lítil athygli og áhersla 

var lögð á stjórnunarhugmyndir í anda F. Taylor sem fólu í sér þau viðhorf að það 

væri hlutverk stjórnenda að móta starfsumhverfið. Hlutverk starfmanna var að 

sinna starfi sínu eftir leiðsögn stjórnenda. Hugmyndafræði Taylorismans gekk út 

frá því að starfsmenn hefðu þörf fyrir að láta stjórna sér og fyndu öryggi með 

eftirliti stjórnenda. Ekki var gert ráð fyrir mikilli sjálfsstjórn starfmanna (Watson, 

2006). 

Rannsóknir sýndu að á stríðsárunum töldu starfsmenn mikilvægast að hafa örugga 

vinnu og góð laun. Árið 1969 leiddu kannanir í ljós að starfsmenn lögðu mesta 

áherslu á að starf þeirra væri áhugavert og gefandi. Á þessum árum kom fram 

menntaðra vinnuafl með aðrar þarfir og væntingar til starfa en áður höfðu þekkst, 

vinnuafl sem lagði áherslu á fjölbreytni og gagnsemi starfs í stað einhæfni og 

stöðlunar (Hackman og Oldham, 1980).  

Á eftirstríðsárunum komu fram hugmyndir um að starfsmenn væru hvattir áfram 

af ólíkum þáttum og að hægt væri að gera störf bæði áhugaverð og merkingarbær 

til að auka ánægju starfsmanna.  

Kenningar Maslow, McGregor og Herzberg byggðust á því að skoða þyrfti ólíkar 

þarfir og hæfileika starfsmanna og að hlutverk stjórnenda væri að mæta þessum 

þörfum og hæfileikum einstaklinga í þeim tilgangi að auka hag þeirra og 
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vinnustaðarins. Áhersla var lögð á samsvörun á milli persónubundinna einkenna 

starfsmanna og krafna sem starfið fæli í sér (Huczynski og Buchanan, 2007). 

 Í byrjun sjöunda áratugarins komu fram hugmyndir um að vænleg leið til að auka 

afköst og ánægju starfsmanna fælist í endurhönnun starfa. Þekktasta starfs-

hönnunarkenningin er kenning Hackman og Oldham (Furnham, 2006). 

2.1.3  Skilgreining starfsánægju  

Flestar skilgreiningarnar hafa það sameiginlegt að þær líta á starfsánægju sem 

jákvæð persónuleg viðhorf sem endurspegla upplifun hvers og eins af starfi sínu. 

Þó hafa fræðimenn, sem rannsakað hafa starfsánægju, átt í erfiðleikum með að 

móta sameiginlega skilgreiningu á hugtakinu. Sumar skilgreininganna leggja 

áherslu á að persónubundnum þörfum og væntingum starfsmanna sé fullnægt en 

aðrar snúa að þeirri umbun sem starfið veitir og þeim gildum sem það felur í sér.  

Evans telur að rannsóknir á starfsánægju hafi verið á villigötum vegna óljósra 

skilgreininga á því hvað felist í hugtakinu starfsánægju. Hún telur þörf vera á 

endurskilgreiningu þess. Þessa skoðun byggir Evans á rannsókn sinni á 

starfstengdum viðhorfum grunnskólakennara í Bretlandi á árunum 1988–1993. 

Evans skoðaði sérstaklega starfstengd viðhorf til starfsánægju, starfsanda og 

starfshvatningar (Evans, 1998). 

Í rannsókn sinni árið 1988 spurði Evans kennara út í starfsánægjuþætti og voru 

spurningar hennar byggðar m.a. á kenningum Herzberg (1959) um starfsánægju-

þætti og starfsóánægjuþætti. Evans komst að þeirri niðurstöðu að það væru ólíkir 

þættir sem réðu starfsánægju kennara. Í framhaldinu fannst Evans nauðsynlegt að 

greina á milli þátta sem kennarar fengu ánægju af en þeir þættir vísuðu til innri 

starfshvatningar í anda kenningar Herzberg og þeirra þátta sem kennarar voru 

ánægðir með, en þeir þættir tóku til starfsþæginda í umhverfi kennarans. Í ljósi 

niðurstaðna úr fyrri rannsóknum sínum notaði Evans hugtökin starfsþægindi og 

starfsfyllingu við að aðgreina ólíka skynjun kennara á starfsánægju sinni. 
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Starfsánægju skilgreinir Evans sem einstaklingsbundið hugarástand sem ákvarðast 

hverju sinni af því að hve miklu leyti einstaklingar skynja að starfstengdar þarfir 

þeirra séu uppfylltar. 

Í þessari rannsókn verður skilgreining Locke (1976) höfð til hliðsjónar en hann 

skilgreinir starfsánægju sem jákvæða afstöðu til starfs sem grundvölluð er á eigin 

mati á starfi eða starfsreynslu. Skilgreiningin felur í sér tvo meginþætti. Annars 

vegar persónubundið mat einstaklinga í starfi, sem grundvallast á þeim gildum 

sem þeir telja mikilvægust í starfi, og hins vegar mat á þeim starfseinkennum sem 

einstaklingar upplifa og meta. Í þessum skilningi hugtaksins starfsánægja er tekið 

tillit til samspils einstaklings og vinnuumhverfis. Skilgreiningin tekur til ólíkra 

persónubundinna þátta starfsmanna og mikilvægis starfseinkenna í mati ein-

staklinga á starfsánægju sinni.  

2.2 Áhrifaþættir starfsánægju  

Rannsóknir á starfsánægju gefa flestar til kynna að um 80–90% starfsmanna séu 

tiltölulega ánægð í starfi sínu (Furnham, 2006). Þrátt fyrir að almenn ánægja 

mælist há er fólk misjafnlega ánægt í vinnu sinni. Að mati Furnham eru 

fræðimenn nokkuð sammála um áhrif starfstengdra þátta á starfsánægju en þeir 

deila um áhrif persónulegra einkenna á starfsánægju. Sumir fræðimenn (t.d. 

Locke, 1976), telja að persónuleg einkenni hafi lítil sem engin áhrif á starfsánægju 

en aðrir, eins og Kanfer og Ackerman (2000), telja þessi áhrif mikil. Hackman og 

Oldham (1980) leggja áherslu á að taka þurfi tillit til bæði persónubundinna 

einkenna starfsmanna og starfstengdra einkenna í rannsóknum á starfsánægju.  

Furnham (2006) telur að greina megi þrjá megin áhrifaþætti starfsánægju. Í fyrsta 

lagi eru það persónubundnir þættir. Í öðru lagi starfseinkennaþættir og í þriðja lagi 

starfsumhverfisþættir. Nánar verður fjallað um þessa þrjá þætti hér. 
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2.2.1  Persónubundnir áhrifaþættir 

Persónubundnir þættir eins og viðhorf, þekking, hæfni, væntingar, þarfir, aldur og 

kyn eru dæmi um þætti sem geta haft áhrif á hegðun einstaklinga í starfi. 

Rannsókn Shultz og Shultz árið 1998 greinir frá níu persónubundnum þáttum sem  

tengjast starfsánægju (Furnham 2006). Niðurstöður þeirra félaga eru þessar:  

1) Aldur: Starfsánægja eykst með auknum aldri, mögulega vegna þess að 

aldur færir mönnum meira sjálfstraust, betri samkeppnisstöðu, sjálfs-

hvatningu og ábyrgð. 

2) Kyn: Niðurstöður rannsókna eru ekki samhljóma en benda til þess að 

karlmenn hafi meiri starfsánægju en konur, hugsanlega vegna þess að þeir 

hafa yfirleitt hærri laun en konur og hafa fleiri tækifæri til starfsframa. 

3) Kynþáttur: Hvítir virðast hafa meiri starfsánægju en svartir sem sinna 

oftar láglaunastörfum þar sem færri möguleikar eru á starfsframa en hjá 

hvítum starfsmönnum. 

4) Menntun: Menntun hefur neikvæða fylgni við starfsánægju. Hugsanlegar 

skýringar eru þær að störf menntafólks hafi ekki staðið undir væntingum 

þess.  

5) Starfsreynsla (job experience): Ungir starfsmenn eru mest ánægðir með 

þær áskoranir, tækifæri og hvatningu sem einkenna störf þeirra. Síðan dregur 

úr mikilvægi þessara þátta en þeir birtast aftur um miðjan aldur. 

6) Nýting hæfileika: Starfsmenn sem nýta getu sýna og hæfileika í vinnu 

eru ánægðri en þeir sem geta ekki nýtt hæfileika sína í starfi. Því meir sem 

hæfileikar þeirra nýtast í störfum, því ánægðari eru þeir.  

7) Samsvörun í starfi (job congruence): Því betur sem kunnátta og færni 

starfsmanna svarar þeim kröfum sem starfið gerir til starfsmanna, því 

ánægðari eru starfsmenn.  

8) Stéttastaða: Stöður sem eru hærra settar í lagskiptingarkerfinu veita 

starfsmönnum meiri starfsánægju en lægra settar.  
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9) Persónuleiki: Einstaklingar sem hafa góða sjálfsstjórn og eru einbeittir og 

stöðugir upplifa meiri starfsánægju en óstöðugir einstaklingar með litla 

stjórn á tilfinningum sínum.  

Rannsóknir Rhodes árið 1983 og Zeits árið 1990 á persónubundnum áhrifaþáttum 

starfsánægju hafa leitt í ljós að algengast er að starfsánægja sé mikil meðal yngstu 

starfsmanna en minnki um miðbik starfsævinnar. Starfsánægjan eykst aftur á 

siðari hluta hennar. Slík U-laga kúrfa hefur komið fram í mörgum rannsóknum. 

Niðurstöður varðandi menntun hafa verið misvísandi og kynjamunur í 

starfsánægju er lítill sem enginn (Ómar H. Kristmundsson, 1999).  

Rannsóknir á þörfum einstaklinga voru vinsælar í byrjun 6. áratugar síðustu aldar. 

Þekktastar þeirra voru þarfakenning Maslow og starfshvatningarkenning 

Herzberg. Herzberg og Maslow lögðu áherslu á mikilvægi mannlegra þarfa sem 

áhrifavalds hegðunar einstaklinga og kenningar þeirra leituðust við að greina 

mannlegt atferli (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999).  

Herzberg o.fl. (1959) byggði kenningu sína á þarfakenningu Maslow og skoðaði 

hvers konar hvatningarþættir, sem byggðir væru á þörfum einstaklinga, örvuðu og 

stýrði athöfnum starfsmanna og leiddu til starfsánægju. Starfsánægja og starfs-

hvatning eru samofin fyrirbæri og erfitt er að fjalla um starfsánægju án þess að 

gera sér grein fyrir því hvað fái starfsmann til að hegða sér á tiltekinn hátt í starfi. 

Porter, Bigley og Steers (2003) skilgreina starfshvatningu sem þríþætt afl: 

drifkraftana sem ákvarða eða eru kveikjan að athöfnum fólks, öflin sem stýra 

hegðun fólks í átt að ákveðnum markmiðum og öflin sem viðhalda settum 

markmiðum einstaklinga. Mikilvægt er að skilja hvaða þættir fá einstaklinga til að 

ná markmiðum sínum í starfi og vekja áhuga þeirra. Greina þarf þá drifkrafta er 

liggja að baki hegðun starfsmanna, stefnu þeirra og hvernig best sé að viðhalda 

settum markmiðum þeirra.  

Líkt og með starfsánægju er starfshvatning flókið fyrirbæri þar sem margir 

mismunandi þættir, bæði í persónuleika starfsmanna og í starfsumhverfinu, geta 

haft áhrif. Starfsmenn hafa ólík viðhorf til vinnunnar og þarfir þeirra eru ólíkar. 

Hvati þeirra til að framkvæma tiltekið starf getur orsakast af innri og ytri þáttum.  
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Innri hvatning (e. intrinsic motivation) vísar til hins eðlislæga áhuga hvers 

einstaklings, forvitni hans og vilja til að skilja og nema þætti er hafa áhrif á hann. 

Í kenningum um innri hvatningu er leitast við að skilja þær aðstæður sem ákvarða, 

auka, draga úr eða viðhalda hugrænum viðbrögðum einstaklinga við umhverfi 

sínu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfræði einstaklinga, frelsi þeirra til að 

velja eigin leiðir í starfi og stýra starfi sínu eykur innri starfshvatningu þeirra. 

Nauðsynleg forsenda við að auka innri hvatningu einstaklinga er að þeir hafi 

áhuga á starfi sínu og upplifi krefjandi og fjölbreytt starf sem felur í sér áskorun 

(Porter, Bigley og Steers, 2003).  

Launakjör, starfsaðstæður og virðingarstaða eru ytri hvataþættir (e. extrinsic 

motivations) sem stýrt er af öðrum en einstaklingnum sjálfum. Niðurstöður rann-

sókna hafa sýnt að innri hvatning hefur þýðingameiri áhrif á starfshvatningu en 

ytri þættir (Huczynski og Buchanan, 2007). 

Klassísk rannsókn Blauner frá árinu 1960 sýndi að sérfræðistéttir upplifðu meiri 

starfsánægju en ófaglærðar stéttir. Blauner telur ástæður þessa munar liggja í ólíku 

virðingarstigi stéttanna, miklu sjálfræði fagstéttanna, ánægju faglærðra af því að 

vinna með jafningjum í hópum og möguleika á að beita þekkingu sinni og færni í 

starfi. Ánægja fagstéttanna var í rannsókn Blauner fólgin í innri hvatningarþáttum 

(Watson, 2006). 

Á mynd 1 má sjá muninn á innri og ytri starfsánægjuþáttum. Störf sem fela í sér 

áskoranir og hafa gildi fyrir starfsmanninn veita honum innri ánægju. Ein-

staklingurinn fullnægir þörfum sínum og væntingum í starfi en það hefur mikla 

þýðingu fyrir hann. Aðrir starfsmenn er fullnægðir af ytri þáttum í starfs-

umhverfinu, eins og t.d. launum og starfsöryggi. Eðli starfsins hefur þá ekki mikla 

þýðingu fyrir starfsmanninn. Starfið hefur einungis hlutbundna merkingu. Ytri 

þættir í starfsumhverfinu leiða oftar til starfsóánægju en starfsánægju (Watson, 

2006). 
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Starf sem veitir 

INNRI ÁNÆGJU (e. intrinsic 

satisfaction) 

 Starf sem veitir 

YTRI ÁNÆGJU (e. extrinsic satisfaction) 

   

Starfið er auðgandi upplifun  Eðli starfsins hefur ekkert gildi 

Starfið felur í sér áskoranir  Tilgangur starfs er framfærsla fyrir 

einstaklinginn 

Einstaklingurinn þróar og fullnægir 

sjálfsbirtingarþörf sinni í starfinu 

 Ánægja er sótt fyrir utan vinnu 

   

Starfið hefur þýðingarmikla 

merkingu 

 Starfið hefur einungis hlutbundna merkingu 

Mynd 1: Innri og ytri starfsánægja (Watson, 2006) 

 

Ein þekktasta starfshvatningarkenningin er tveggja - þátta kenning Herzberg (e. 

Herzberg two - factor theory). Kenningin er byggð á rannsókn Herzberg, Mausner 

og Snyderman á 203 endurskoðendum og verkfræðingum frá Pittsburg. Megin 

tilgangur rannsóknar þeirra félaga var að komast að því hvort ólíkir þættir 

orsökuðu starfsánægju eða starfsóánægju og að kanna eðli þessara þátta (Herzberg 

o.fl., 1959). 

 Niðurstöður sýndu að fáeinir þættir í starfi endurskoðenda og verkfræðinga 

orsökuðu góða tilfinningu starfsmanna fyrir starfi sínu og að þessir þættir tengdust 

allir framkvæmd starfsins sjálfs, eða heyrðu til hinna eðlislægu (e. intrinsic 

contents) hluta starfsins en tengdust ekki starfsaðstæðum. Jákvæðar tilfinningar og 

viðhorf starfsmanna tengdust því að ná árangri í starfi og að fá viðurkenningu 

fyrir vel unnin störf. Starfsmenn fundu fyrir persónulegum þroska í starfi og 

sjálfsbirtingarþörfum (e. self-actualization) þeirra var fullnægt.  

Kenning Herzberg o.fl. (1959) gerir greinarmun á hvatningaþáttum (e. 

motivational factors) og viðhaldsþáttum (e. hygine factors). Hvatningaþættir í 
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starfi, eins og viðurkenning, sjálfræði, starfið sjálft, ábyrgð og árangur, stuðla að 

starfsánægju en viðhaldsþættir, sem finna má í ytra umhverfi starfsins, s.s. laun, 

samskipti, starfsöryggi og vinnuaðstæður, veita ekki eiginlega starfsánægju en 

viðhald þeirra getur komið í veg fyrir starfsóánægju. Á mynd 2 sjást ólíkir 

starfsánægjuþættir og starfsóánægjuþættir, samkvæmt kenningu Herzberg 

(Greenberg og Baron, 2003). 

Að mati Herzberg mæta bæði hvatningaþættir og viðhaldsþættir þörfum starfs-

manna en þeir fyrrnefndu veita þeim fullnægjandi starfsánægju. Hvatningaþættir 

tengjast innihaldi og eðli starfsins. Þeir þættir fullnægja þörf einstaklinga fyrir 

sjálfsbirtingu í starfi sínu. Í hverju starfi þurfa verkefni starfsmanna að vera 

áhugaverð, skapandi og fela í sér ábyrgð og sjálfræði. Slík verkefni gera starfið 

auðgandi fyrir starfsmanninn og hann finnur til innri umbunar.  

Viðhaldsþættir þjóna þeim tilgangi að gera starfið í besta falli viðunandi og 

tryggja ekki endilega hvata á meðal starfsmanna. Ef þeir eru ekki ásættalegir fyrir 

starfsmenn leiðir það til starfsóánægju. Herzberg bendir á að aðgerðir stjórnenda 

til að bæta ytri skilyrði í starfsumhverfinu, eins og t.d. laun, leiði ekki til aukinnar 

starfsánægju starfsmanna en geti komið í veg fyrir starfsóánægju þeirra. 

Viðhaldsþættir Hvatningaþættir 

 

 Gæði stjórnunar 

 Laun 

 Stefna stofnunar 

 Vinnuaðstæður 

 Tengsl við samstarfsmenn 

 Starfsöryggi 

 

 Tækifæri til persónulegs þroska 

 Viðurkenning 

 Árangur 

 Ábyrgð 

 Framamöguleikar  

 Sjálfræði 

  

Mynd 2: Tveggja þátta kenning Herzberg; Starfsóánægjuþættir og starfsánægjuþættir (Greenberg og Baron, 

2003) 

   Starfsóánægja Mikil Lítil    Starfsánægja Lítill Mikil 
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Styrkleikar kenningar Herzberg eru einkum þeir að hún gefur skýra mynd af því 

hvaða þættir það eru sem líklegir eru til að hvetja starfsmenn áfram og veita þeim 

ánægju í starfi. Kenningin vakti mikla athygli þegar hún var sett fram í byrjun 

sjötta áratugar síðustu aldar og var af mörgum talin andsvar við hinni vísindalegu 

stjórnunarkenningu Frederick Taylor en hún skapaði einhæf og sérhæfð störf án 

innbyggðara hvatningaþátta fyrir starfsmenn. Umbun til starfsmanna var miðuð 

við fjárhagslegan ávinning en sjónum var ekki beint að innri þörfum starfsmanna. 

(Huczynski og Buchanan, 2007). 

Kenning Herzberg beindi sjónum hins vegar að mikilvægi þátta sem starfið sjálft 

býður upp á og með henni þróaðist hugtakið starfsauðgun. Með starfsauðgun er 

leitast við að hanna störf á þann veg að í þeim felist möguleiki fyrir starfsmenn til 

að ná persónulegum árangri og öðlast viðurkenningu með því að vinna fjölbreytt 

og krefjandi störf sem auka þroska og sjálfsvirðingu hvers starfsmanns. Starfs-

menn fá meiri ábyrgð og sjálfræði yfir skipulagningu, framkvæmd og eftirliti 

starfs síns og fá reglulega endurgjöf um frammistöðu sína (Furnham, 2006). 

Kenningin hefur nýst stjórnendum fyrirtækja vel við endurskipulagningu og 

endurhönnun starfa er taka mið af þeim áhrifaþáttum starfsánægju er koma fram í 

rannsókn Herzberg frá árinu 1959. 

Veikleikar kenningarinnar hafa birst m.a. með þeim hætti að rannsakendur hafa átt 

erfitt með að sannreyna hana með raungögnum. Sumir þættir starfa geta stundum 

verið hvatningaþættir en á öðrum tímum viðhaldsþættir og þannig hefur reynst 

erfitt að greina þættina. Sem dæmi um þetta er hægt að taka kaupauka sem ætti 

samkvæmt kenningunni ekki að vera hvatningarþáttur en ef hann þjónar þeim 

tilgangi að vera viðurkenning fyrir gott starf birtist hann sem hvatningarþáttur 

(Watson, 2006). 

Erfitt er að mæla og meta gildi einstakra þátta starfsins fyrir starfsánægju 

einstakra starfsmanna. Bakgrunnur og ólík viðhorf starfsmanna eru breytur sem 

orsaka ólíka upplifun til einstakra þátta starfsins. Sumir starfsmenn kjósa ekki 

mikla ábyrgð í starfi en vilja frekar stöðugleika og öryggi í starfi (Watson, 2006). 
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Kenning Herzberg var grundvölluð á viðhorfum sérfræðinga í störfum sem reyndu 

á fagkunnáttu en viðhorf ófaglærðra til starfs síns eru af mörgum talin ólík 

viðhorfum faglærðra. Þessi grundvallarmunur á viðhorfum starfstétta til einstakra 

þátta starfs veikir kenningu Herzberg. Laun og starfsöryggi hafa í rannsóknum 

reynst þættir sem ófaglærðir leggja mikla áherslu á fyrir starfsánægju sína. 

Niðurstöður sýna einnig að starfshópar sem eru hærra settir í lagskiptingarkerfinu 

vænta meiri innri starfsánægju en starfstéttir sem fást við líkamleg og stöðluð 

störf. Þeir sem vinna lágstéttastörf upplifa síður starfsánægju vegna eðlis og 

einkenna starfsins en t.d. faglærðar starfsstéttir. Starfsánægja þeirra markast meir 

af ytri hvatningaþáttum en innri (Watson, 2006).  

2.2.2  Starfseinkennaþættir 

Eðli starfsins er meðal þess sem hefur áhrif á ánægju starfsmanna. Rannsóknir 

sýna að ánægja þeirra með einstaka verkþætti er ólík. Sumir starfsmenn meta 

mikils að fá góð laun og starfsöryggi en aðrir leggja áherslu á að eiga góð sam-

skipti við samstarfsmenn. Áhugaverð, fjölbreytt og sjálfstæð störf sem krefjast 

færni, ábyrgðar og þekkingar fullnægja flestum starfsmönnum en stöðluð störf, 

sem fela í sér litlar áskorun og kröfur, eru líklegri óánægjuvaldar (Robbins, 2006). 

Hackman og Oldham (1980) telja mikilvæga forsendu starfsánægju vera þá að 

störf hæfi starfsmönnum og að ekki myndist misræmi á milli starfs og starfs-

manns. Starf sem hæfir vel þörfum starfsmanna eru líkleg til að veita þeim ánægju 

í starfi. Starfsmenn upplifa þá innri hvatningu (e. internal motivation) en þá eru 

tilfinningaleg viðhorf starfsmanna samofin frammistöðu þeirra í starfi. 

 Innri hvatning starfsmanna myndast við ákveðnar sálfræðilegar aðstæður sam-

kvæmt kenningu Hackman og Oldham (1980). Þær aðstæður sem þurfa að vera 

fyrir hendi eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi þarf starfsmaðurinn að hafa vitneskju um 

afrakstur vinnu sinnar. Hann þarf að vita hvort starf hans hefur verið vel eða illa 

unnið. Í öðru lagi þarf starfsmaður að upplifa ábyrgð í starfi sínu og finna að starf 

hans hafi gildi. Í þriðja lagi þarf starfsmaður að finna að starf hans hafi ákveðna 

þýðingu og gagnsemi fyrir aðra.  



 22 

Hackman og Oldham (1980) komast í kenningu sinni að þeirri niðurstöðu að 

hvatning í starfi velti meir á hönnun starfa og stjórnun þeirra en á ólíkum 

persónubundnum einkennum starfsmanna. Hanna þarf störf þannig að þau ýti 

undir innri hvatningu starfsmanna og skapa þær sálfræðilegu aðstæður sem greint 

var frá hér að ofan. Slík störf þurfa að fela í sér starfsþætti sem virka hvetjandi á 

starfsmanninn og hafa jákvæð áhrif á hann.  

Hackman og Oldham (1980) settu fram líkan (mynd 3) sem sýnir hvernig einstakir 

starfsþættir geta haft áhrif á starfsánægju og frammistöðu starfsmanna við 

tilteknar sálfræðilegar aðstæður (upplifað ástand).  

 

 

 

Mynd 3: Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (1980) 
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Starfseinkennaþættirnir hafa áhrif á það hvort starfsmenn upplifa mikla innri 

hvatningu sem er forsenda starfsánægju. Að mati Hackman og Oldham (1980) er 

mikilvægt er að hvert starf innihaldi alla þá fimm starfseinkennaþætti, sem fram 

koma í líkaninu, annars er hætta á að starfsmaður upplifi sálrænan skort.  

Þeir þættir sem hafa áhrif á að starfsmaður upplifi starf sitt sem merkingabært eru 

hæfnisvið (e. skill variety): að hve miklu leyti störf reyna á fjölbreytta hæfileika 

starfsmanns og þekkingu, starfssamsömun (e. task identity): að hve miklu leyti 

starfsmaður hefur yfirsýn á heildarmynd starfs síns og að hann upplifi framlag sitt 

sem einn þátt af mörgum þáttum verkferils og mikilvægi starfs (e. task signifi-

cance): að hve miklu leyti starf hefur áhrif á annað fólk, bæði innan og utan 

vinnustaðarins.  

Það starfseinkenni sem hefur áhrif á ábyrgð starfsmanna er sjálfræði (e. 

autonomy): að hve miklu leyti starfið veitir starfsmanni frelsi og sjálfstæði til að 

taka eigin ákvarðanir um það hvernig verk eru framkvæmd. Þekking á afrakstri 

starfsins verður vegna þess að einn af starfseinkennaþáttunum er endurgjöf (e. job 

feedback): að hve miklu leyti starfsmaður fær upplýsingar um árangur starfs síns 

og frammistöðu.  

Hackman og Oldham (1980) benda á að starfseinkennalíkanið taki á sig nokkuð 

flókna mynd vegna þess að þarfir og væntingar einstaklinga eru ólíkar í starfi. 

Sumir velja störf sem eru krefjandi og vilja bera mikla ábyrgð en aðrir kjósa það 

síður. Hinar sálfræðilegu þarfir fólks gegna veigamiklu hlutverki í að ákvarða 

hvort starfsmenn nýta alla þá hvatningarþætti sem starfið býður upp á.  

Sumir einstaklingar hafa ríka þörf fyrir persónulega þróun í starfi (e. growth need 

strength) og þróa með sér mikla innri hvatningu með krefjandi störfum er reyna á 

færni þeirra. Ef þeir eru einnig ánægðir með umhverfisþætti eins og laun, 

yfirmenn, starfsöryggi og stjórnunarstefnu má vænta mikillar starfsgleði, starfs-

hvatningar og góðrar frammistöðu, miðað við líkan Hackman og Oldham. Starfið 

samsvarar þá vel þeim hæfileikum og þörfum sem einstaklingurinn býr yfir og 

útkoman ætti að verða góð, bæði fyrir starfsmanninn og stofnunina. Grundvöllur 

fyrir árangri stofnunar og ánægju starfsmanna veltur á þekkingu og hæfileikum 
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starfsmanna, vilja þeirra til að eflast og þroskast í starfi og takast á við krefjandi 

verkefni í innihaldsríku starfi. Stofnunin þarf að koma á móts við þarfir 

starfsmanna og uppfylla væntingar þeirra. 

Að mati Hackman og Oldham (1980) geta skapast slæmar aðstæður í þeim til-

vikum þar sem starf felur í sér marga hvatningarþætti en starfsmaður hefur ekki 

mikla þekkingu eða færni til að sinna starfinu, hann hefur ekki mikla þörf fyrir 

persónulegan þroska í starfinu eða er ósáttur við marga þætti í starfsumhverfi sínu. 

Slíkt starf yrði óhentugt fyrir viðkomandi starfsmann og vænta mætti neikvæðrar 

útkomu fyrir starfsmann og stofnun. Í slíkum tilvikum væri best fyrir báða aðila 

að starfsmaðurinn sinnti einföldum og stöðluðu verkefnum í starfi sínu.  

Kenning Hackman og Oldham (1980) veitir stjórnendum handhægan leiðarvísi 

um hvernig best sé að skipuleggja störf þannig að þau verði áhugaverð, 

merkingarbær og fjölbreytt fyrir starfsmenn. Hún skýrir vel út hvaða 

starfseinkenni eru mikilvæg fyrir einstaka starfsmenn og er þannig að stofni til 

kenning um það hvernig megi hvetja einstaka starfsmenn áfram í starfi, líkt og 

kenning Herzberg (Lau og Shani, 1988). 

 Kenningin beinir sjónum að störfum sem eru unnin af einstaklingum, sem vinna 

meira og minna einir, en kemur að litlu gagni við að skipuleggja störf sem eru 

unnin sameiginlega af hópi fólks. Veikleikar kenningarinnar felast í því að hún 

tekur ekki tillit til félags-, tæknilegra eða umhverfisþátta sem hafa áhrif á störf 

(Lau og Shani, 1988). 

Fræðimenn hafa einnig gagnrýnt aðferðafræðilegan – og kenningarlegan –vanda 

rannsóknar Hackman og Oldham. Til dæmis það hvernig orsakasamhengi sé 

háttað, þ.e. hvort starfið virkar hvetjandi á starfsmennina eða hvort ánægðir 

starfsmenn meta starf sitt örvandi og hvetjandi. Einnig hafa gagnrýnendur sett 

fyrirvara við mælingu starfseinkennaþátta (Furnham, 2006). 

Tveggja - þátta kenning Herzberg o.fl. (1959) og kenning Hackman og Oldham 

(1980) um starfseiginleika (e. job characteristics theory) eiga það sameiginlegt að 

báðar byggja þær á þeirri grundvallarforsendu að uppbygging og skipulag starfs 
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gegni lykilhlutverki í því að hvetja einstaklinga áfram í starfi. Vel hönnuð störf, 

sem samræmast vel þörfum starfsmanna, eru þýðingarmikil við að hvetja 

einstaklinga í starfi. 

2.2.3  Starfsumhverfisþættir 

Þriðji áhrifaþátturinn á starfsánægju felst í starfsumhverfisþáttum. Þættir í starfs-

umhverfinu, sem geta haft áhrif á starfsánægju, eru t.d. umbunarkerfi, samskipti á 

vinnustað, stjórnunartengdir þættir og vinnuaðstæður. 

Rannsóknir á áhrifum starfsumhverfisþátta á vellíðan starfsfólks má rekja allt 

aftur til þriðja áratugar síðustu aldar þegar umræður um félagslegan aðbúnað 

starfsmanna áttu fylgi að fagna. Hugmyndir um vinnustaði sem fullnægðu félags-

legum þörfum starfsmanna í þeim tilgangi að auka framleiðni þeirra og 

starfsánægju fengu vaxandi hljómgrunn meðal stjórnenda (Watson, 2006).  

Nálgunin á rætur að rekja til samskiptastefnunnar (e. Human relations school of 

management) sem þróaðist í kjölfar Hawthorne-rannsókna Elton Mayo og 

Frederick Roethlishberger árið 1939. Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu 

að breytingar á vinnuaðstæðum eins og birtumagni á vinnustað, lengd 

hvíldarstunda og vinnudegi höfðu ekki tilætluð áhrif við að draga úr starfsleiða og 

auka framleiðslumagn starfsmanna (Watson, 2006). 

Það sem jók ánægju fólks, þvert á tilgátur rannsakanda, var að komið var til móts 

við félagslegar þarfir starfsmanna. Stjórnendur fóru í kjölfar rannsóknanna að 

huga betur að stjórnunarstíl sínum í átt að meiri umhyggju fyrir starfsmönnum 

sem fengu aukna hlutdeild í ákvörðunartöku um málefni vinnustaðarins. Niður-

staðan fólst í þeirri kenningu að viðleitni stjórnenda til þess að bæta starfs-

umhverfið gæti haft bein áhrif á vellíðan starfsmanna og dregið úr starfsleiða og 

brottfalli starfsmanna af vinnustað (Watson, 2006). 

Hackman og Oldham (1980) telja að öll viðleitni til að bæta vinnuaðstæður hafi 

þó einungis skammtímaáhrif á framleiðni og starfsánægju og sé ekki álitleg lausn 

til lengdar. Að mati þeirra félaga aðlagast fólk fljótlega slíkum endurbótum á 

vinnustaðnum og tekur þeim sem sjálfsögðum réttindum sínum í starfi. Þeir séu 
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þvert á móti líklegir til að upplifa streitu og óánægju ef starfsþægindi eru ekki 

fyrir hendi á vinnustaðnum.  

Þessi skoðun Hackman og Oldham (1980) á áhrifum umbótastarfsemi samræmist 

vel kenningu Frederick Herzberg o.fl. (1959) um að viðleitni stjórnenda til þess að 

bæta starfsumhverfisþætti, sem hann kallar í kenningu sinni viðhalds-þætti ( e. 

hygiene-factors), leiði ekki endilega til starfsánægju en umbætur í starfs-

umhverfinu geti hins vegar komið í veg fyrir starfsóánægju.  

Áhrif starfsumhverfisþátta eins og umbunakerfis hafa vakið athygli fræðimanna 

en þeir eru ekki sammála um tilætluð áhrif slíks kerfis. Einstaklingar á vinnustað 

hafa ólíkar þarfir og væntingar varðandi umbun, t.d. í formi aukinna tekna. 

Rannsóknir á mikilvægi launa fyrir starfsánægju eru ekki einhlítar. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að launaánægja sé meðal mikilvægustu þátta starfsánægju. 

Þó virðast laun sjaldan nefnd sem ástæða ánægju í starfi en ónóg laun oftar nefnd 

sem ástæða óánægju. Tengsl launa og starfsánægju virðast fara eftir stöðu starfs-

manna innan stofnunar á þann hátt að áhrif afstöðu til launa á starfsánægju virðast 

minnka eftir því sem starfsmaður er hærra settur innan stofnunar (Ómar H. 

Kristmundsson, 2007).  

Stofnanir nota ýmsa hvata til að auka framleiðni starfs og starfsþægindi. 

Algengustu hvataþættirnir eru þeir að stjórnendur hrósi starfi einstaklinga en 

einnig laun og launatengdir þættir. Áhrifamáttur slíks umbunakerfis veltur á að 

ákveðnum aðstæðum sé fullnægt að mati Hackman og Oldham (1980). 

 Í fyrsta lagi þarf umbunin að hafa gildi fyrir einstaklinginn. Ef starfsmaður hefur 

ekki þörf fyrir meiri peninga er ólíklegt að slík umbun leiði til aukinnar framleiðni 

eða starfsánægju til lengri tíma. Peningar hafa oft verið ofmetin leið til 

starfshvatningar vegna þess að ekki er alltaf samræmi á milli vinnuframlags og 

launa. Flestir starfsmenn vilja hærra kaup en myndu ekki vilja hærra kaup gegn 

því að leggja meira af mörkum og eyða meiri tíma í starfi sínu.  

Í öðru lagi þarf umbun eða styrking að vera markviss þ.e. starfsmanni er umbunað 

um leið og hann hefur sýnt þá æskilegu hegðun sem af honum er vænst. 
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Tilviljunarkennd úthlutun umbunarþátta til handa starfsmönnun er ekki vænleg 

leið til að auka afköst þeirra. Starfsmanni þurfa að vera ljós tengsl á milli afkasta 

sinna og umbunar og hann þarf að þekkja gildi starfsþátta í starfi sínu fyrir 

stofnunina (Furnham, 2006). 

Hackman og Oldham (1980) lýsa því hvernig umbunarkerfi geti verið vanvirk ef 

starfsmenn upplifa sig of skuldbundna slíku kerfi á vinnustaðnum og að slíkt kerfi 

geti dregið úr sjálfræði þeirra. Þeir verði háðir samstarfsmönnum til að ná 

ákveðnum markmiðum og of háðir þeim umbunarþáttum sem lagðir eru til 

grundvallar æskilegri hegðun á vinnustað. Sem lausn við slíkum vandamálum 

benda þeir kollegar á þá leið að stjórnendur ættu að leitast við að hafa starfsmenn 

með í ráðum þegar umbunakerfi eru hönnuð. Einnig telja þeir mikilvægt atriði að 

skoða ólíkar þarfir og væntingar starfsstétta með tilliti til umbunarkerfis. 

 Rannsóknir sýna að laun eru ekki það mikilvægasta í hvatningu þekkingar-

starfsmanna. Með því að auka vægi slíkra ytri þátta sem hvatningartækis fyrir 

starfsmenn sem leggja fremur áherslu á mikilvægi áhugaverðs og merkingarbærs 

starfs er sú hætta fyrir hendi að dregið sé úr áhuga slíkra starfsmanna. Of mikil 

áhersla á ytri umbun getur þannig haft neikvæð áhrif á innri hvatningu 

starfsmanna, þ.e. þá persónulegu ánægju þeirra við að áorka einhverju í starfi sínu 

(Furnham, 2006). 

Í kjölfar Hawthorne-rannsóknanna var lögð áhersla á að bæta félagslegar aðstæður 

starfsmanna á vinnustaðnum, samvinna starfsfólks var aukin og samskipti yfir- og 

undirmanna voru endurskoðuð. Þörfum starfsmanna á að tilheyra hópi annarra 

starfsmanna var og mætt í auknum mæli. Mikilvægi óformlegra hópa á vinnu-

stöðum náði athygli fræðimanna og rannsóknum var í kjölfarið beint að hlutverki 

einstaklinga innan nánasta samstarfshóps. Hinn óformlegi hópur starfsmanna 

myndast með innbyrðis samskiptum þeirra. Rannsókn Ackroyd og Thompson árið 

1999 sýndi að óformlegir hópar leitast við að styrkja hagsmuni sína, þróa sjálfræði 

og sjálfsímynd í þeim tilgangi að auka sjálfsstjórn sína innan vinnustaðarins 

(Huczynski og Buchanan, 2007). 
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Fyrir flesta starfsmenn fullnægja störf félagslegum þörfum. Í könnun sem Félags-

vísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir Vinnueftirlit ríkisins 1993 kom í ljós að 

góður starfsandi og félagsskapur á vinnustað var langmikilvægasti þáttur starfsins 

að mati fólks. Úrtakið náði til 1500 manns á aldrinum 18–75 ára (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999).  

Elton Mayo og aðrir Hawthorne-rannsakendur lögðu áherslu á að það væri 

hlutverk stjórnenda að koma til móts við félagslegar þarfir starfsmanna með því 

að veita þeim þá ánægju að vinna saman í hópum og með því að beina sjónum að 

mikilvægi þeirra fyrir starfsemi stofnunar og með því að sýna áhuga á 

persónulegum vandamálum þeirra. Einnig áttu stjórnendur að veita starfsmönnum 

vaxandi hlutdeild í þeim ákvörðunum er vörðuðu starfsemi stofnunar (Watson, 

2006). 

Stjórnendur sem virkja starfsmenn til þátttöku í ákvörðunartökum um hag 

stofnunar geta aukið starfsánægju á meðal starfsmanna. Áhrif starfsmanna á 

ákvarðanatöku innan stofnunar og framlag þeirra til þróunar hennar hafa sýnt 

jákvæð tengsl við starfsánægju (Ómar H. Kristmundsson, 2007).  

Með þátttökustjórnun er verið að virkja sérfræðiþekkingu starfsmanna og reynslu 

þeirra við ákvörðunartökur. Að mati Huczynski og Buchanan (2007) telja sumir 

stjórnendur að meira vald fyrir starfsmenn þýði minna vald fyrir þá sjálfa. Aukinn 

þátttaka starfsmanna virkar bæði sem umbun og hvatning og getur um leið styrkt 

stöðu stjórnandans og tengsl hans við aðra starfsmenn. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að stjórnunarstíll, sem einkennist af umhyggjusemi 

og lýðræðislegum vinnubrögðum, sé árangursríkari en ópersónulegur skipanastíll. 

Hinn umhyggjusami stjórnandi hefur áhuga á skoðunum undirmanna og hlustar á 

þær, leyfir þátttöku í ákvörðunarferli, er vingjarnlegur og auðvelt er að ná í hann. 

Hann styður starfsmenn bæði í vinnu og í einkalífi. Hegðun hins umhyggjusama 

stjórnanda einkennist af hlýju, virðingu og trausti. Slíkt viðmót leiðir til aukins 

sjálfstrausts starfsmanna og starfsánægja þeirra er líklegri til að verða meiri 

(Huczynski og Buchanan, 2007). 
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Vinnuaðstæður geta haft áhrif á starfsánægju. Aðstæður á vinnustað felast t.d. í 

birtuskilyrðum, hljóði, húsnæði og tæknilegum búnaði. Slíkir þættir þurfa að vera 

viðunandi á vinnustaðnum og rannsóknir sýna að starfsmenn kjósa vinnuumhverfi 

sem er hvorki líkamlega hættulegt né óþægilegt. Flestir starfsmenn kjósa að vinna 

í hreinlegu og nútímalegu umhverfi með fullnægjandi tæknilegum aðbúnaði 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999). 

2.3 Starfsánægja kennara 

Erlendar rannsóknir á viðhorfum grunn- og framhaldsskólakennara hafa almennt 

sýnt fram á að kennarastéttin upplifir mikla starfsánægju. Á Bretlandseyjum upp-

lifðu 91.7% grunnskólakennara mjög mikla eða mikla ánægju með starf sitt. 

72.5% framhaldsskólakennara upplifðu nokkuð mikla og mikla starfsánægju 

(Borg og Riding, 1991).  

Rannsóknir á starfsánægju kennara hafa beinst að innri starfshvatningarþáttum í 

kennarastarfinu eins og að ná árangri með nemendum og hafa áhrif á þá, upplifa 

viðurkenningu fyrir störf sín og finna til ábyrgðar og áskorana í starfi. Ennfremur 

hafa rannsóknir beinst að áhrifum ytri þátta í starfsumhverfinu eins og launum 

kennara, stjórnunarstíl skólastjórnenda og starfsaðstæðum en þeir þættir hafa oftar 

en ekki reynst áhrifaþættir á starfsóánægju kennara (Zembylas og Papanastasiou, 

2004). 

Evans (1998) greinir frá rannsókn Bredeson frá árinu 1983 og Mclaughlin árið 

1986, á starfsánægju bandarískra framhaldsskólakennara sem leiddu í ljós 

mikilvægi innri starfshvatningar sem forsendu starfsánægju kennaranna. 

Rannsókn Bredeson á starfsánægju bandarískra framhaldsskólakennara leiddi í 

ljós að áhrifamestu þættirnir í starfsánægju kennarana fólust í innri 

hvatningarþáttum eins og að ná árangri í starfi með nemendum. Ánægja 

kennaranna grundvallaðist á góðum tengslum við nemendur og þeirri vitneskju að 

starf þeirra skilaði tilætluðum árangri. Aðrir mikilvægir þættir í starfsánægju 

kennarana voru möguleikar til að þroskast í starfi og efla fagmennsku sína. 

Rannsókn McLaughlin sýndi svipaðar niðurstöður. Það sem veitti kennurum 
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ánægju í starfi var sú tilfinning þeirra að geta stuðlað að auknum þroska og 

árangri nemenda. 

Spear (2000) skýrir frá þeirri niðurstöðu sinni að flestar rannsóknir á viðhorfum 

kennara sýni að innri starfshvatning sé forsenda starfsánægju þeirra. Megináhrifa-

þátturinn á starfsánægju kennara fólst í vinnu með nemendum og umhyggju-

sömum, persónulegum samskiptum við þá. Aðrir áhrifaþættir voru þær faglegu 

áskoranir sem starfið felur í sér, sjálfræði og sjálfstæði. Starfsóánægja kennara 

kom fram með þáttum eins og vinnuálagi, lágum launum og virðingaleysi annarra 

gagnvart kennarastarfinu. Rannsóknir hafa einnig sýnt að kennarar, sem hafa 

miklar væntingar í starfi, verða oft fyrir vonbrigðum vegna þess að starfið hefur 

ekki samsvarað þörfum þeirra.  

Kenningar Frederick Herzberg um starfsánægjuþætti og starfsóánægjuþætti hafa 

verið mikið notaðar í rannsóknum á starfsánægju kennara (Evans, 1998). Jennifer 

Nias (1981) notaði kenningarlegan bakgrunn Herzberg við rannsókn sína á 

starfsánægjuþáttum og starfsóánægjuþáttum á meðal 100 grunnskólakennara í 

Bretlandi. Niðurstöður leiddu í ljós að grunnskólakennarar höfðu mikla ánægju af 

vinnu með börnum. Það sem kom Nias á óvart var hversu mörgum kennurum 

líkaði að vinna með börnum, einkum af þeirri ástæðu að nemendur styrktu 

fagmennskuímynd kennarans. Kennslan mætti fleiri þörfum kennara en einungis 

tilfinningasambandi við nemendur. Fyrir marga kennara mætti kennslan þörfum 

þeirra til starfsþróunar og aukins persónulegs þroska í starfi. Þeim fannst kennslan 

örvandi, skapandi og fjölbreytileg og starfið veitti þeim sjálfræði í að velja eigin 

leiðir.  

Að mati Nias (1981) voru allir þessir þættir samhljóma kenningu Herzberg um að 

raunverulega starfsánægju megi finna vegna áhrifa af starfinu sjálfu og sérstaklega 

af þeim tækifærum sem starfið veitir til persónulegs árangurs, viðurkenningar og 

þroska. Um þriðjungur kennara upplifði starfsánægju af ytri þáttum í 

starfsumhverfinu, sem Herzberg kallaði viðhaldsþætti, þættir sem sbr. kenningu 

hans leiddu ekki til raunverulegrar starfsánægju. Kennararnir voru sumir ánægðir 

með vinnutímafyrirkomulag og samskipti við samstarfsmenn. Margir 

óánægjuþættir kennara voru ekki ytri þættir, sbr. skilgreiningu Herzberg, en 
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stöfuðu frá starfinu sjálfu, t.d. út frá vinnu með nemendum eða að áskoranir í 

starfi voru undir væntingum. Nias vill flokka slíka óánægjuþætti sem neikvæða 

ánægjuþætti (e. negative satisfiers). Aðrir starfsóánægjuþættir voru klárlega sam-

hljóma viðhaldsþáttum í anda Herzberg eins og t.d. laun, óvinveittir 

samstarfsmenn og starfsaðstæður.  

Nias telur brýnt að endurskoða þá þætti sem hingað til hafa verið skýrðir sem ytri 

þættir í starfsumhverfi kennara og líta frekar á þá sem innri hvatningarþætti sem 

skortur er á í starfi viðkomandi kennara. Hún telur veikleika kenningar Herzberg í 

rannsóknum á starfsumhverfi kennara felast í of skörpum skilum í kenningu hans 

á milli hvatningarþátta af eðli starfsins og ytri viðhaldsþátta sem finna má í starfs-

umhverfinu. Að mati Nias felur kennarastarfið í sér þátttöku kennarans í skóla 

sem félagskerfi þar sem margir þættir hafa þýðingu fyrir starf kennarans. 

Samvinna og samstarf við samkennara er þannig innri hvatningarþáttur í starfi 

kennarans, að mati Nias, þó svo að hann teljist til ytri þáttar í því 

viðskiptaumhverfi sem kenning Herzberg er sprottinn upp úr. Nias telur þessa 

endurskoðun starfsánægju- og óánægjuþátta nauðsynlega í rannsóknum á 

starfsánægju kennara.  

Evans (1998) telur niðurstöðu Nias vera byggða á röngum forsendum. Hún telur 

að þeir kennarar í rannsókn Nias sem upplifðu starfsánægju frá ytri þáttum í 

starfsumhverfinu hefðu einungis upplifað ánægju með þá þætti en ekki af þeim 

þáttum. Að mati Evans er hér um grundvallarmun að ræða með tilliti til raunveru-

legrar starfsánægju sem hún kallar starfsfyllingu (e. job fulfillment). Starfsfylling 

fæst vegna reynslu einstaklinga af starfsþáttum sem eru auðgandi. Að upplifa 

ánægju með starfsþætti uppfyllir vellíðunartilfinningu (e. job comfort) á vinnustað 

en í því felst þó ekki raunveruleg starfsánægja að mati Evans. Evans telur að 

rannsóknir Herzberg og Nias séu ófullnægjandi vegna óljósra skilgreininga 

fræðimanna á því hvað felist í hugtakinu starfsánægja. Evans telur starfsfyllingu 

og vellíðunartilfinningu á vinnustað vera tvo ólíka fleti starfsánægju sem 

nauðsynlegt sé að gera greinarmun á í rannsóknum. 

Að mati Sergiovanni og Starratt (1983) er ein af forsendum árangursríks 

skólastarfs ánægðir kennarar sem líta á starf sitt merkingarbært, mikilvægt og 
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áhrifaríkt. Kennarar telja mikilvægt að hafa sjálfræði í starfi sínu, ábyrgð og 

tækifæri til að hafa áhrif á starf sitt og útkomu þess. Einnig telja kennarar mjög 

mikilvægt að geta haft áhrif á námsárangur nemenda með fagmennsku sinni og 

persónulegum eiginleikum. 

Niðurstöður Sergiovanni og Starratt eru samhljóma niðurstöðum Örnu H. 

Jónsdóttur (2003) á starfsánægju leikskólakennara. Mesti áhrifavaldur 

starfsánægju kennarana reyndist vera persónulegur árangur þeirra í starfi með 

börnunum, byggður á mati á eigin frammistöðu.  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á starfsánægju íslenskra grunn- og 

framhaldsskólakennara. Guðjón Ágúst Gústafsson og Trausti Hafsteinsson gerðu 

könnun á starfsánægju íslenskra grunnskólakennara 2006. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að 91% kennara greindi frá ánægju í starfi á móti 9% óánægðra, ef ekki var 

tekið tillit til launa. Í rannsókninni mátu kennarar mikils þætti eins og samskipti, 

stuðning og samvinnu frá samstarfsfólki. Meirihluti kennara taldi sig vera 

sjálfstæðan í starfi.  

Sólveig Björg Hansen gerði eigindlega rannsókn á starfsánægju, streitu og kulnun 

meðal íslenskra grunnskólakennara (2008). Ein af niðurstöðum hennar var sú að 

kennarar telja starf sitt krefjandi, fjölbreytt og lifandi og þeim líkar vel þau 

samskipti sem fylgja starfinu. Nemendur og árangur þeirra var mesta hvatningin í 

starfinu að mati þeirra en megin starfsóánægjuþættirnir fólust í lágum launum, 

vinnuálagi og virðingarleysi fyrir starfi kennarans. 

Ólafur Jónsson (2007) hefur rannsakað starfsánægju og starfsumhverfi framhalds-

skólakennara á Íslandi. Í úrtaki hans voru 520 framhaldsskólakennarar og fengust 

svör frá 464 þeirra. Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að starfsánægja 

framhaldsskólakennara sé almenn og mælist hún há. Um 95% kennara voru frekar 

eða mjög ánægð í starfi. Tæpur helmingur kennara var mjög ánægður í starfi. 

Starfsánægja mældist mest meðal yngsta og elsta aldurshópsins en það er í 

samræmi við kenningar fræðimanna um U-laga samband á milli aldurs og 

starfsánægju. Kynjamunur mældist óverulegur varðandi starfsánægju. Þeir sem 

höfðu mestu menntun í starfi reyndust hafa almennt minni starfsánægju en þeir 
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sem höfðu minni menntun. Kennararnir töldu sig almennt eiga góð samskipti við 

samkennara, skólastjórnendur og nemendur. Þeir upplifðu sjálfstæði í starfi og 

töldu sig hafa mikil áhrif á hvernig starf þeirra væri unnið. Um 65% kennara eru 

sammála fullyrðingunni um að yfirstjórn skólans hafi almennt lítil afskipti af starfi 

kennara í skólanum. Aðeins 29% kennara eru mjög eða frekar ánægð með laun 

sín.  

Niðurstöður úr rannsókn Ólafs eru samhljóma niðurstöðum úr rannsókn Ómars H. 

Kristmundssonar (2007) á högum ríkisstarfsmanna. Í niðurstöðum Ómars kemur 

fram að starfsánægja framhaldsskóla- og háskólakennara mælist 87% en 79% hjá 

öðrum opinberum starfsmönnum. Framhalds- og háskólakennarar meta sjálfstæði 

sitt mest í starfi samanborið við aðra ríkisstarfsmenn. Fjölbreytni starfs er mikið 

að mati kennara og þeir gefa samskiptum starfsmanna og stjórnenda góða 

einkunn. Framhaldskólakennarar reyndust almennt mjög ánægðir með 

samstarfsfólk sitt. 

2.4 Hlutverk kennara og einkenni kennarastarfsins 

2.4.1 Hlutverk framhaldsskólans og framhaldsskólakennarans 

Samkvæmt 2. grein laga um framhaldsskóla er eitt af meginhlutverkum hans að: 

- „stuðla að alhliða þroska nemenda svo að þeir verði sem best búnir undir 

að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemenda 

nám við hæfi” (Lög um framhaldsskóla 2008). 

Hlutverk framhaldsskólans felst ekki einvörðungu í að miðla þekkingu heldur að 

skapa skilyrði til alhliða persónuþroska nemandans. Að mati Jóns Torfa Jónas-

sonar (1992) hefur framhaldsskólinn fengið sama hlutverk og grunnskólinn hefur 

haft: að þroska nemandann og búa hann undir starf í lýðræðisþjóðfélagi.  

Jón Torfi Jónasson (1992) telur að framhaldsskólinn hafi smám saman fengið 

þetta almenna hlutverk. Hann segir enn fremur:  
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„þetta er almennt markmið af því tagi sem barnastigið hefur haft nánast frá 

upphafi og svipað því markmiði sem grunnskólinn fékk með lögunum frá 

1974, til þess að leysa gagnfræðastigið úr þeim formlegu ógöngum sem það 

var þá í. Framhaldsskólinn verður því hreint milliskólastig. Varla þarf að 

bíða langt fram yfir næstu aldamót þar til framhaldsskólinn verður í reynd 

búinn að fá það almenna viðfangsefni án nokkurs fyrirvara“. 

Már Vilhjálmsson (2008) segir að framhaldsskólinn sé ekki lengur skóli fyrir 

útvalda. Að mati Más hefur framhaldsskólinn á undanförnum áratugum þurft að 

mæta vaxandi kröfum frá samfélaginu um almenna menntun við hæfi hvers og 

eins. Auk þess fer fjöldi nemenda sem vilja stunda nám á framhaldsskólastigi ört 

vaxandi. Hann telur að með breyttu samfélagi séu auknar kröfur gerðar um 

uppeldishlutverk framhaldsskólanna.  

Framhaldsskólanum ber að taka við ólíkum einstaklingum og bjóða þeim nám við 

hæfi samkvæmt lögum. Atli Harðarson (2008) telur að allir skólar, frá leikskólum 

til háskóla, hafi uppeldishlutverk. Hann telur þá stefnu yfirvalda, að bjóða öllum 

nám við hæfi, hafi átt sinn þátt í margvíslegum framförum í skólum og leitt til 

fjölbreyttari kennsluhátta sem taka mið af einstaklingsbundnum þörfum nemenda. 

Hann telur að sú stefna megi þó ekki afvegaleiða skólamenn og fá þá til að líta á 

framhaldsskólann eingöngu sem þjónustustofnun sem keppist um „viðskipta-

vinina“. 

Með opnari framhaldsskóla, sem mætir þörfum fjölbreyttari hóps nemenda, þurfa 

kennarar að sinna uppeldishlutverki í víðari skilningi en áður og þjónustuhlutverk 

þeirra við t.d. foreldra og nemendur hefur aukist.  

Nefnd sem skipuð var af þáverandi menntamálaráðherra, Ólafi G. Einarssyni, og 

fjallaði um mótun menntastefnu telur að breytt hlutverk framhaldsskólans og 

breyttar áherslur í skólamálum hafi leitt m.a. til þess að meiri kröfur eru gerðar til 

þátttöku kennara í heildarskipulagningu skólastarfs, t.d. við gerð skólanámskrár 

og áætlana. Auk þess þurfa kennarar að viðhalda starfshæfni sinni og temja sér 

nýjungar á sviði náms og kennslu, taka þátt í samstarfi við aðra kennara, vinna að 

þróunarstörfum í tengslum við kennslu og hafa umsjón með námi, velferð og líðan 
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nemenda. Nefndin telur einnig mikilvægt að með breyttu hlutverki kennara þurfi 

að bæta starfsaðstæður þeirra og launakjör. Starfsánægja kennara og áhugi á 

menntun uppvaxandi kynslóðar skipti miklu máli fyrir öflugt og árangursríkt 

skólastarfs (Nefnd um mótun menntastefnu, 1994). 

Að mati Ragnhildar Bjarnadóttur (1993) gerir fjölbreytt starf kennarans og 

margþætt hlutverk hans það að verkum að hann þarf að sinna mörgum hlutverkum 

í senn. Hann er aðallega í hlutverki fræðarans en stundum í hlutverki uppalanda 

og stjórnanda sem þarf að vera í nánu samstarfi við foreldra, samkennara og 

fagfólk innan og utan skólans. Mörg hlutverk kennarans gera kröfur um hæfni í 

mannlegum samskiptum.  

Ólafur Proppé (1992) leggur einnig áherslu á mikilvægi þess að kennarinn þrói 

með sér samskiptahæfileika og leikni í mannlegum boðskiptum vegna tengsla 

hans við nemendur, foreldra, samkennara og aðra sérfræðinga sem tengjast 

skólastarfinu. Kennarar þurfa einnig að geta beitt ólíkum kennsluaðferðum, mis-

munandi kennslutækni og kunna skil á ólíkum aðferðum við námsmat og 

endurgjöf til nemenda. Að mati Ólafs hafa aðstæður í nútímasamfélagi breyst á 

byltingarkenndan hátt á nokkrum áratugum en það lýsir sér í því að upplýsinga-

flæði er mikið, fjölskyldumynstur hefur breyst og fjölmiðlun af öllu tagi hefur 

stóraukist. Hefðbundnar kennslubækur eru að víkja og kennarar þurfa að tileinka 

sér nýja tækni við að velja námsefni sem er í takt við breyttar aðstæður og ólíkar 

þarfir og áhuga nemenda. 

2.4.2  Sérfræðiþekking og fagmennska kennara 

Að mati nefndar um mótun menntastefnu þarf kennarastéttin að auka virðingu 

sína á meðal almennings með því að styrkja fagímynd sína. Kennarar þurfa að efla 

fagmennsku sína með því að vera reiðubúnir til að takast á við auknar kröfur 

samfélagsins til skóla og menntunar með góðri sérfræðiþekkingu, vönduðum og 

faglegum vinnubrögðum og jákvæðum viðhorfum til nemenda auk vilja til sam-

starfs við foreldra og aðra aðila utan skólans. Kennarar verða einnig að vera 

reiðubúnir að gangast undir mat ýmissa aðila samfélagsins á vinnubrögðum þeirra 

(Nefnd um mótun menntastefnu, 1994).  
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Auknar samfélagslegar kröfur til kennara um að sinna ólíkum hlutverkum sínum 

hafa gert það að verkum að kennarar hafa þurft að auka þekkingu sína og leikni, 

t.d. í þeim tilgangi að geta veitt nemendum sem besta þjónustu. Kennarinn þarf að 

geta greint ólíkar þarfir nemenda og hafa vald á árangursríkum kennsluháttum. 

Hann þarf að hafa sérfræðiþekkingu í starfi sínu til að uppfylla þessar þarfir sem 

best (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). 

Ragnhildur Bjarnadóttir (1993) gerir grein fyrir því að gjarnan sé rætt um 

kennarann sem sérfræðing á sínu sviði og að sumir fræðimenn hafi lagt áherslu á 

að kennarar líti á sig sem sérfræðinga í kennslumálum. Aðrir líta á kennslu sem 

nokkurs konar listgrein þar sem kennarinn er í hlutverki listamannsins, hvort sem 

hann býr yfir hæfileika til að kenna eða ekki. Að mati Ragnhildar hafa þeir sem 

fjalla um skólamál ekki verið sammála um skilgreiningu á stöðu kennarans í 

samfélaginu en þó sé ljóst að starfið krefjist fagmennsku. Í fagmennsku kennara 

felst ábyrgð á skjólstæðingum, hann þarf oft að taka flóknar ákvarðanir og stendur 

frammi fyrir erfiðum málefnum í starfinu. Kennarinn þarf einnig að geta beitt 

fagmannlegri þekkingu í starfi. Hann þarf vera sjálfstæður í starfi og taka mið af 

eigin sannfæringu sem byggð er á þekkingu hans og dómgreind. 

Kennarar hafa jafnan átt erfitt með að öðlast faglega viðurkenningu að mati 

Trausta Þorsteinssonar (2002) þrátt fyrir viðleitni opinberra aðila til að telja 

starfsgrein kennara til fagstétta með lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum. 

Að mati Trausta virðist þó starf kennara falla vel að skilgreiningu fræða á 

fagstéttum en þar er lögð áhersla á mikilvægi starfsins fyrir samfélagið, þjónustu 

við skjólstæðinga (nemendur), sjálfstæði stéttarinnar og sérfræðikunnáttu.  

Ólafur Proppé (1992) telur að eigi kennarar að geta mætt vaxandi kröfum sam-

félagsins og tekið að sér fleiri hlutverk en áður þurfi þeir jafnhliða að auka 

fagmennsku sína og fagímynd. Ólafur segir að kennarar geti með kennarafræðum 

bætt fagmennsku sína og gert sig hæfari til að mæta breyttum áherslum í 

skólamálum. Kennarafræði vísar til undirbúningsnáms og símenntunar við að 

sinna uppeldis- og menntunarstarfi og nær til allra þeirra fræðasviða sem 

kennurum er nauðsynlegt að þekkja. Slík þekking veitir þeim tæki til að greiða 

fyrir auknum þroska og námi nemenda með faglegum og markvissum hætti. 
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Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005) taka í sama streng og Ólafur. Að mati þeirra þurfa 

kennarar á Íslandi að ræða kennslufræðileg málefni meira en gert hefur verið. 

Mikil tími kennara fer í að ræða stefnu skólans og skipulag og samskipti 

starfsmanna en þörf er á að kennarar ræði oftar kennsluaðferðir sínar og 

námsaðferðir nemenda. Kjarninn í fagmennsku kennara byggist á kennslu-

fræðilegri sérþekkingu og kennarar þurfa að huga markvisst að þeim tækjum sem 

þeir nota við nám og kennslu.  

Í rannsókn sinni á breskum grunnskólakennurum greindi Evans (1998) mun á fag-

mennskuviðhorfum kennara í starfi. Evans komst að þeirri niðurstöðu að sumir 

kennarar höfðu mikinn metnað og áhuga í starfi, leituðust við að þróa sig áfram 

með endurmenntun og nýjum kennsluaðferðum og tóku að sér aukna ábyrgð í 

starfi í samvinnu við stjórnendur með krefjandi verkefnum sem fólu í sér áskorun. 

Þessir kennarar höfðu ríka þörf til að ná árangri í metnaðarfullu skólastarfi og þeir 

höfðu sterk fagmennskuviðhorf. Aðrir kennarar höfðu takmarkaðri þörf fyrir 

fagmennsku og í augum þeirra var kennslan meira eins og hvert annað starf sem 

fullnægði framfærsluþörfum. Kennarar með takmörkuð fagmennskuviðhorf (e. 

restricted professionals), höfðu litla þörf fyrir ábyrgð í starfi, sinntu ekki 

endurmenntun og höfðu ekki mikinn áhuga á nýbreytni í skólastarfi. Evans komst 

að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að nauðsynlegt væri að stjórnendur skóla 

byggðu upp skólamenningu sem styður við þarfir kennara með sterk fagmennsku-

viðhorf. Skólinn þarf að koma til móts við þarfir þessara kennara og gefa þeim 

tækifæri til að takast á við öflugt og metnaðarfullt skólastarf sem felur í sér 

áskoranir og árangursmælingar. Að mati Evans geta óvirkir stjórnendur og 

staðnað starfsumhverfi skóla leitt til starfsóánægju meðal áhugasamra kennara.  

2.4.3  Samskipti 

Eitt af einkennum kennarastarfsins felst í nánum samskiptum við annað fólk. Fyrir 

vikið er kennslan tilfinningabundið starf þar sem mikilvægt er fyrir kennarann að 

gera sér grein fyrir eigin tilfinningum með þekkingu og skilningi á sjálfum sér og 

gera sér einnig grein fyrir tilfinningum annarra með því að setja sig í spor þeirra 

og vera næmur á þarfir og óskir þeirra. Kennarinn þarf að þróa með sér færni í 

samskiptum með því að sýna lipurð í málamiðlunum og geta samstillt og virkjað 
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aðra til vinnu og samstarfs. Slíkir kostir gera menn félagslega sterka og vinsæla 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). 

 Í skólastarfi á kennarinn m.a. í samskiptum við stjórnendur, samkennara og 

nemendur. Hér verður fjallað nánar um þessa þætti og tengsl þeirra við 

starfsánægju kennara. 

Samskipti kennara og stjórnenda 

Margir fræðimenn hafa skoðað áhrif hegðunar og framkomu stjórnenda á 

starfsánægju kennara. Í mörgum þessara rannsókna hefur sjónum verið beint að 

tengslum stjórnunarstíls skólastjórnenda, ákvörðunartökuferils innan stofnunar og 

starfsánægju kennara.  

Stjórnunarstílar yfirmanna eru ólíkir. Sami stjórnunarstíll er ekki viðeigandi við 

ólíkar aðstæður og margar rannsóknir (t.d. Sergiovanni og Starratt, 1993), styðja 

þá skoðun að árangursríkur stjórnunarstíll þurfi að taka tillit til umhverfisins og 

vera í samhengi við þætti er varða skipulag og starfsemi stofnana. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að stjórnunarstíll leiðtoga sem einkennist af umhyggjusemi og 

lýðræðislegum vinnubrögðum (e. transformational Leadership) sé árangursríkari 

en ópersónulegur skipanastíll (e. autocratic style). Hinn umhyggjusami leiðtogi 

hefur áhuga og hlustar á undirmenn, leyfir þátttöku í ákvörðunartökuferli, er 

vingjarnlegur og auðvelt er að ná í hann. Hann styður starfsmenn bæði í vinnu og 

einkalífi. Hegðun hans einkennist af hlýju, virðingu og trausti. Slíkt viðmót 

leiðtogans leiðir til aukins sjálfstrausts undirmanna auk þess sem starfsánægja 

þeirra er líklegri til að verða meiri og starfsmannavelta minni (Huczynski og 

Buchanan, 2007). 

Að mati Wu Keung-fai (1996) sýndu niðurstöður rannsókna á tengslum 

stjórnunarstíls skólastjórnenda og starfsánægju kennara í byrjun áttunda áratugar 

síðustu aldar fram á óánægju kennara með þætti tengda skólastjórnun. Hann telur 

að þessar niðurstöður ættu í sjálfu sér ekki að koma á óvart vegna þess 

stjórnskipulags sem tíðkaðist á þeim tíma. Stjórnskipulagið var þá mjög miðstýrt 

og skólastjórinn hafði óskorað vald. Kennarar tóku almennt ekki þátt í 

ákvörðunum um stjórn skólans. Þeir áttu að framfylgja ákvörðunum án umræðu 
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sem leiddi oft til óánægju þeirra og valdleysis. Keung-fai telur að með 

lýðræðislegri vinnubrögðum við skólastjórnun hafi kennarar fengið meira vald og 

aukin áhrif innan skólans og að það hafi leitt til meiri starfsánægju þeirra.  

Umbreytingastjórnunarstílnum, sem Huczynski og Buchanan (2007) fjalla um hér 

á undan, svipar til stjórnunarstíls sem M. Hrönn Ríkharðsdóttir (2006) nefnir 

framsækna forystu. Hún kemst að þeirri niðurstöðu að kennarar telji framsækna 

forystu mikilvæga fyrir skólastarf. Framsækin forysta felur það í sér að 

skólastjórinn virkar út á við sem fyrirmynd, nýtur virðingar og trausts 

starfsmanna. Hann eflir hópanda með hvatningu sinni og bjartsýni, vekur áhuga 

og tiltrú með framkomu sinni og hvetur til umræðu við lausn vandamála. Hann 

leggur sérstaka rækt við hvern einstakling og störf hans. Hann reynir að átta sig á 

sterkum og veikum hliðum hvers kennara og á persónuleg samskipti við þá. 

Stjórnunarhættir sem fela í sér afskiptaleysi skólastjóra, ákvarðanaleysi og ónóga 

hvatningu til starfsmanna eru ekki líklegir til árangurs í skólastarfi. Kennarar 

þurfa að vita til hvers er ætlast af þeim og að finna stuðning í starfi frá 

skólastjórnendum.  

Eitt af hlutverkum skólastjórnenda er að virkja þekkingar- og reynslubrunn 

kennara til góðs fyrir skólastarfið. Hann stuðlar að samvinnu kennara og lítur á 

samstarf kennara sem auðlind er geti stuðlað að auknum árangri nemenda. 

Skólastjórnandi hvetur kennara til umræðu um sameiginleg kennsluviðmið, 

námsmat og viðurlög við agabrotum nemenda (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). 

Sergiovanni og Starratt (1993) telja að skólastjórnendur geti haft til hliðsjónar 

starfseinkennalíkan Hackman og Oldham þegar þeir huga að þeim þáttum er 

hvetja kennara áfram í starfi og leiða til aukinnar ánægju þeirra. Stjórnendur geta 

opnað fyrir möguleika á að kennarar sýni hæfileika sína og færni í starfi til þess að 

þeir upplifi starf sitt sem merkingarbært og ábyrgðarfullt og fái vitneskju um áhrif 

af starfi sínu. Þessir þættir eru grundvallarforsendur hvatningar í starfi samkvæmt 

Hackman og Oldham. Einnig ætti að virkja kennara í verkefnum sem gera þeim 

kleift að skynja betur heildarmynd starfsins (e. task identity) og sýna þeim fram á 

hvers virði framlag þeirra er fyrir stofnunina. Skólastjórinn sýnir kennurum 

hvernig þeir hafa haft áhrif á árangur nemenda (e. task significance), hvernig 
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kennarar hafa sjálfræði um val á kennsluaðferðum og kennsluskipulagi (e. 

autonomy) og veita þeim viðurkenningu fyrir vel unnin störf (e. feedback).  

Í rannsókn sinni á viðhorfum grunnskólakennara á Bretlandseyjum kemst Evans 

(1998) að þeirri niðurstöðu að leiðtogahæfileikar skólastjórnenda gegni lykil-

hlutverki fyrir starfsánægju kennaranna. Þeir leiðtogahæfileikar sem höfðu jákvæð 

áhrif á kennara byggðust á persónulegum eiginleikum skólastjórnenda, 

samskiptahæfni þeirra, skýrri framtíðarsýn, fagmennsku og stjórnunarhæfileikum. 

Að mati Evans þurfa skólastjórnendur að huga að einstaklingsbundnum þörfum og 

væntingum kennara í starfi, veita þeim er þess óska aðgang að ákvörðunartöku um 

hag skólastofnunar og taka eftir starfi kennara í skólanum með því að fylgjast með 

því sem fram fer í kennslustofunni. Skólastjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um 

að hrósa og umbuna kennurum fyrir vel unnin störf hvenær sem tækifæri gefst. 

Þetta geta þeir gert með skriflegum athugasemdum til kennara, með þakklætis-

orðum til kennara þegar hann t.d. hefur náð árangri með nemendur eða með því að 

taka eftir öflugu bekkjarstarfi kennara og grípa þá tækifærið til að hrósa kennara 

og nemendum í kennslustofunni. Öflugur skólastjóri metur vinnuframlag kennara 

og sýnir þeim áhuga, hann er leiðtogi sem leiðir kennara í átt að sameiginlegu 

markmiði. Hann skynjar að kennarar hafa ólíkar þarfir í starfi sínu og mætir 

þörfum hvers og eins á þeim grundvelli.  

Í rannsókn á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna á Íslandi, sem gerð var árið 2006, 

kemur fram töluverð ánægja meðal framhalds- og háskólakennara með stjórnun 

stofnunar þeirra. Í samanburði við aðrar ríkisstarfsstéttir eru framhalds- og 

háskólakennarar ánægðastir með stjórnendur en sem svar við fullyrðingunni: 

„Þegar á heildina litið er ég ánægð(ur) með stjórnun stofnunarinnar“ sögðust 61% 

kennara vera ánægðir. Ánægja með stjórnendur var minnst á meðal heilbrigðis-

starfsmanna, eða 31% (Ómar H. Kristmundsson, 2007). 

Samskipti kennara 

Innan hvers skóla eru ólíkir hópar einstaklinga sem hver um sig hefur mismunandi 

þarfir og viðhorf til kennslunnar. Sumir kennarar vilja vinna sem mest einir og 
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kunna að meta sjálfræði sitt í kennslu en aðrir hafa ríka þörf fyrir samstarf og 

samskipti við aðra kennara.  

Samskipti, samvinna og stuðningur samkennara eru þættir sem stuðla að jákvæðu 

andrúmslofti. Að mati Sergiovanni og Starratt (1993) hafa rannsóknir sýnt að 

kennarar verði ánægðari í starfi ef þeir finna fyrir jákvæðum stuðningi 

samstarfsfólks og góðri samvinnu. Trausti og opnum samskiptaleiðum á milli 

kennara er haldið á lofti og litið er á samskipti og samráð sem grundvöll 

námssamfélags í skóla. 

Í framhaldsskólum hafa kennarar margvísleg samskipti og samstarf sín á milli, 

bæði innan sinnar deildar og einnig á milli deilda. Kennarar taka þátt í deildar-

fundum þar sem efnistök eru rædd, námsefni skipulagt og yfirferð námsefnis í 

hverjum námsáfanga er ákveðin. Kennarar vinna saman að námsefnisgerð og 

skiptast á námsefni. Á almennum kennarafundum taka kennarar þátt í hópastarfi 

og móta sameiginlega stefnu í ýmsum málefnum er varða skipulag skólastofnunar 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Að mati Hafdísar Ingvadóttur (2006) felur ofangreind lýsing á samstarfi kennara í 

sér tæknilegt samstarf, það er samstarf um skipulag kennslu, námsefnis, yfirferðar 

og námsmats. Hafdís telur að slíkt samstarf ekki tryggja frjótt samstarf, er byggi á 

gagnrýnni umræðu á milli kennara um starf sitt, og sé ekki til þess fallið að rjúfa 

einangrun kennarans í starfi sínu. Kennarar þurfi að skilgreina inntak samstarfs 

síns sem leið til að þróa kennsluhætti sína. Hafdís segir að kennarar þurfi 

markvisst að efla samstarf sitt án þess þó að skerða það sjálfræði og þá ábyrgð er 

finna megi í eðli kennarastarfsins en margir framhaldsskólakennarar líta á 

sjálfræði (e. autonomy) sem helstu kosti starfs síns. Sjálfræði kennara getur þó 

leitt til einangrunar þeirra og einmanaleika, að mati Hafdísar, en til að auka 

samvinnu gætu kennarar fundið sér bandamenn. Bandamenn eru samkennarar sem 

vinna markvisst saman að þróun kennsluhátta. Þörf þeirra er sjálfssprottin, þeir 

ígrunda og ræða starf sitt á gagnrýninn hátt án þess að samstarfið ógni sjálfræði 

þeirra.   
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Ráðgjafahópur er fjallað hefur um umbætur í skólamálum á Íslandi (AGN-

verkefnið) leggur áherslu á að störf kennara séu samhæfð stefnu skólans. Áhersla 

er lögð á samvinnu kennara við að samhæfa umbótastarf innan skólans. Hópurinn 

telur ekki einfalt mál að koma á samvinnu kennara vegna þess að sumir þeirra telji 

það skerðingu á sjálfstæði sínu í starfi. Starfshættir í íslenskum skólum hafi lengst 

af einkennst af lítilli samvinnu og samábyrgð kennara sem voru áður fyrr oft 

einangraðir með nemendum sínum í kennslustofum. Breyttar áherslur í innra starfi 

skóla, t.d. með aukinni þátttöku kennara í mótun skólastarfs, hefur leitt til meiri 

samskipta og samvinnu kennara en áður Að mati hópsins er nauðsynlegt, samhliða 

áherslum um aukna samábyrgð, að gefa kennurum svigrúm til að fara eigin leiðir í 

starfinu og taka frumkvæði. Taka ber tillit til óska þeirra, ekki síst vegna þeirrar 

staðreyndar að þeir þurfa oft að hafa svigrúm til að taka skjótar ákvarðanir, t.d um 

málefni einstakra nemenda (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). 

Tilraunir til að auka samstarf eru ekki alltaf auðveldar að mati ráðgjafahópsins, 

t.d. vegna félagslegrar „lagskiptingar“ sem myndast í sumum skólum en þá vinna 

afmarkaðir hópar vel saman en eiga fátt sameiginlegt með öðrum hópum innan 

skólans. Slík hópamyndun innan skóla getur dregið úr metnaði kennara og leitt til 

þess að þeir taki ekki áhættu með of miklum samskiptum. Erfitt getur reynst að 

brjóta niður ósýnilega múra sem myndast hafa á milli ólíkra hópa og deilda innan 

skóla á löngum tíma. Aukið samstarf getur leitt til myndunar hópsálar. Þá er 

markmið hópsins fyrst og fremst félagsleg samvera og skilyrðislaus samstaða. 

Gagnrýnisraddir um eigið starf eru taldar ógn við hópinn og skólaþróun litin 

hornauga. 

 Ribbins segir frá því í rannsókn sinni árið 1990 hvernig kennarar hafa á síðustu 

áratugum leitað frá einyrkjahlutverki sínu í skólastofunni í átt til „samvirkra“ 

starfshátta, m.a. með samkennurum. Hann nefnir þessa þróun kennara sem „hina 

samvirku fagmennsku“ er byggi á heildarsýn að settu markmiði og samstarfi 

fagmanna við lausn verkefna. Sumir fræðimenn telja þessa nýju fagmennsku 

kennara vera hreyfingu frá hefðbundnum yfirráðum og sjálfstæði kennara í átt að 

nýrri tegund samskipta milli samkennara og við aðra aðila, eins og t.d. nemendur 

og foreldra. Með samvirkri fagmennsku einangrar kennarinn sig ekki frá öðrum 
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kennurum heldur gerist hluti af starfslegri heild. Kennarinn fær tækifæri til að 

hafa áhrif á fleiri sviðum skólastarfsins en áður í samvinnu við aðra kennara. Það 

gerir auknar kröfur til hans sem fagmanns enda er þess vænst að hann leggi til 

hugmyndir um markmið og leiðir í skólamálum. Með samvirkri fagmennsku 

skiptir liðsheildin miklu máli, samstarf á milli kennara og valddreifing eru lykil-

þættir í skólastarfi og kennarinn tekur ákvarðanir út frá faglegri umræðu á milli 

samkennara og stjórnenda í samræmi við heildarstefnu skólans. Samkennarar læra 

hver af öðrum og sameiginleg lausn er fundin um málefni er varða nám og 

kennslu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993).  

Samskipti kennara og nemenda 

Hin margþættu hlutverk kennarans tengjast samskiptum hans við nemendur. Hann 

þarf að sinna uppeldishlutverki sínu gagnvart þeim, gegna þjónustuhlutverkinu 

með því t.d. að mæta einstaklingsbundnum þörfum þeirra og nota fjölbreyttar 

aðferðir við að miðla þekkingu til nemenda á sem árangursríkastan hátt. Öll þessi 

hlutverk gera ríka kröfu til samskiptahæfileika kennarans og áhuga hans á að 

vinna með nemendum. 

Kennarinn þarf að gefa sig að kennslunni af heilum hug ef starfið á að bera 

árangur og takast á að tendra áhuga nemenda. Að mati Ragnhildar Bjarnadóttur 

(1993) er áhugi kennara á starfi sínu og nemendum sá grunnur sem allt hvílir á. 

Áhugasamur einstaklingur býr yfir innri krafti sem endurnýjast með samskiptum 

og áhugi hans verður það afl sem býr að baki tengslum og samskiptum við annað 

fólk. Forsenda aflsins og orku kennarans er að samskiptin hafi gildi og merkingu. 

Kennarar verða að skynja að þeir geri gagn og verða einnig að finna að eigin 

þörfum sé fullnægt í starfinu, t.d. þörf fyrir viðurkenningu. 

Í rannsókn Thomas Ziehe árið 1991 er greint frá þeirri niðurstöðu að kennarar 

verði að átta sig á því að tengsl þeirra og nemenda byggist á „stofnanauppeldi“ og 

eru frábrugðin tengslum barna og foreldra. Ziehe telur að kennarar eigi að stefna 

að innlifun í samskiptum sínum við nemendur og taka af heilum hug þátt í námi 

þeirra og líðan. Kennarinn fylgist með framförum nemenda, styður þá og hvetur í 
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námi. Hann grípur tækifæri sem gefast til að skapa jákvæð tengsl við nemendur, 

tengsl sem eru í senn fagleg og persónuleg (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). 

Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005) greina frá því að niðurstöður margra rannsókna á 

árangursríku skólastarfi sýni að samband kennara og nemenda sé mikilvægur 

áhrifavaldur í námi og kennslu. Þær hafa meðal annars leitt í ljós framför í hegðun 

og ástundun nemenda þegar kennarar sýna nemendum virðingu og sanngirni og 

láta sér annt um þarfir og velferð þeirra. Kennarar mótuðu samskipti við 

nemendur sem byggðust á samstarfi og stuðningi á jafnréttisgrundvelli þar sem 

báðir aðilar höfðu sín réttindi og skyldur. Kennarar og nemendur litu á sig sem 

samverkamenn í átt að árangursríkri starfsemi.  

Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (2007) lögðu grunnskólakennarar áherslu á 

að ein forsenda þess að líða vel í skólastarfi og ná árangri væri að eiga samskipti 

við nemendur sem byggðust á gagnkvæmri virðingu, trausti, væntumþykju og 

öryggiskennd. Sigrún útskýrir góð samskipti kennara og nemenda með eftirfarandi 

hætti: 

Samskipti kennara og nemenda sem byggjast á gagnkvæmri virðingu og 

trausti stuðla að því að nemendum finnist þeir klárir, skapandi og færir í 

flestan sjó. Í þannig bekkjarbrag sýnir kennarinn hverjum nemenda áhuga, 

laðar fram hugmyndir, hæfileika og tilfinningar hvers og eins og virðir þessa 

þætti, styrkir og staðfestir. Hann tekur eftir því sem nemandinn gerir og 

getur og lætur hann finna að hann gleðst yfir því. Hann hlær með nemendum 

en ekki að þeim, vinnur með þeim og veitir endurgjöf á framfarir þeirra. 

Tengsl kennara og nemenda, nándin sem skapast á milli þeirra, umhyggjan 

sem nemendur upplifa hjá kennaranum skiptir miklu máli um líðan þeirra og 

öryggiskennd, jafnt viðhorf þeirra til kennarans og skólastarfsins (2007). 

Sigrún veltir upp þeirri spurningu hvort þessir þættir í samskiptum kennara og 

nemenda gildi líka um kennslu á framhaldsskólastigi. Í framhaldsskólanum eru 

nemendur eldri, kennarar sérhæfðari á ákveðnum sviðum eftir sinni faggrein og 

kenna mörgum ólíkum bekkjum og aldurshópum. Þeir verja minni tíma með sömu 

nemendum en grunnskólakennarar og ætla mætti að framhaldsskólakennarar geri 
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minna úr mikilvægi góðra samskipta við nemendur en grunnskólakennarar 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Rannsókn Hafdísar Ingvadóttur (2004) á 15 framhaldsskólakennurum, sem kenna 

erlend tungumál og raungreinar, leiddi annað í ljós. Kennararnir lögðu allir, líkt 

og kennarar á yngri stigum, áherslu á mikilvægi góðra samskipta við nemendur. 

Þeir leituðust við að ná góðu sambandi við nemendur og byggðu upp tengsl sem 

voru grundvölluð á gagnkvæmu trausti og virðingu. 

Jóna Guðbjörg Torfadóttir gerði starfendarannsókn í framhaldsskóla þar sem 

markmiðið var m.a. að fá innsýn í það hvernig kennari byggir upp tengsl við 

nemendur. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að næmni kennara til að 

skynja þarfir nemenda og kunnátta hans í að leiða samræður farsællega til lykta 

voru þættir sem gátu skipt sköpum við að byggja upp gagnkvæmt traust á milli 

kennara og nemenda en það er forsenda góðra samskipta þeirra á milli. Jóna telur 

að slíkt innsæi byggist meðal annars á reynslu kennarans og að þar skilji á milli 

reyndra kennara og nýliða í kennslu (Jóna Guðbjörg Torfadóttir og Hafdís 

Ingvadóttir, 2008) 

2.4.4  Laun og launatengdir þættir 

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar á launakerfi ríkisstarfsmanna. 

Breytingarnar má rekja til breyttrar stefnumörkunar og nýskipanar í ríkisrekstri frá 

árinu 1993. Þær fólust meðal annars í að auka sjálfstæði og sveigjanleika stofnana 

ríkisins með því að færa ábyrgð og ákvarðanir um stjórnun stofnana til þeirra 

sjálfra með það að markmiði að auka hagkvæmni í ríkisrekstri. Lykilþættirnir í 

þessu breytingarferli voru kröfur um meiri árangur, skilvirkni, ábyrgð og 

dreifstýringu í ríkisrekstri þar sem stuðst var við aðferðir einkageirans við að ná 

fram þessum markmiðum (Ómar H. Kristmundsson, 1999). 

Mannauðskerfi, eins og árangurstjórnun, var innleitt með því að tengja árangur í 

þjónustu við betri nýtingu fjármuna. Árangurstjórnun ríkisins fólst í formlegum 

samningum á milli ríkisstofnunar og hlutaðeigandi ráðuneytis. Stofnunum ríkisins 

var uppálagt að setja fram mælanleg markmið og skilgreina þá mælikvarða sem 
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nota átti við mat á árangri. Leitast var við að skilgreina mikilvæg ferli í starfsemi 

stofnana og bæta innri starfsemi þeirra með árangursmælikvörðum. 

Mælikvarðanir tóku t.d. til ánægju starfsmanna, frammistöðu, frumkvæði, 

starfsreynslu, menntunar, starfsþróunar og þátttöku í ýmsum verkefnum innan 

stofnunar. Einnig tóku mælikvarðanir mið af því hve góða þjónustu stofnunin var 

fær um að veita (Ómar H. Kristmundsson, 1999).  

Markmið árangurstjórnunar fólust í skýrri markmiðssetningu ríkisstofnana í 

rekstri sínum og mælingu á afrakstri hennar. Hlutverk forstöðumanna var að 

hvetja starfsmenn, meðal annars með fjárhagslegum ávinningum, til að ná 

skilgreindum markmiðum stofnunar og fá þá til að vinna saman sem ein heild. 

Reynt var að laða fram bestu hæfileika starfsmanna og virkni þeirra með það fyrir 

augum að ná metnaðarfullum markmiðum. Árangursmælikvörðum var ætlað að 

veita mikilvæga innsýn í rekstur stofnana með því að skoða hvaða leiðir væru 

hagkvæmar og hverjar ekki. Lögð var áhersla á þróunarstarfsemi í rekstri þar sem 

litið var á hagkvæman rekstur sem lærdómsferli er þarfnaðist sífelldrar 

endurskoðunar (Fjármálaráðuneytið, 2003). 

Áætlanir ríkisins um að færa ákvarðanir sem næst vettvangi og ná með því 

hagkvæmni í rekstri og betri þjónustu leiddu til breytinga á útfærslu 

kjarasamninga árið 1997. Samningagerð um breytt launakerfi fól í sér breyttar 

áherslur, eins og hér kemur fram á vef fjármálaráðuneytisins (2004): 

„Við samningsgerðina verði lögð áhersla á það að breyta uppsetningu og 

áherslum kjarasamnings þannig að útfærsla einstakra ákvæða hans verði sem 

mest í höndum stofnunar annars vegar og fulltrúa starfsmanna viðkomandi 

stofnunar hins vegar. Dregið verði úr áherslum samskipta stéttarfélags og 

fjármálaráðherra við útfærslu og daglega framkvæmd kjarasamninga.“ 

Við endurnýjun kjarasamninga árið 2001 var að finna í 11. kafla svokallaðan 

stofnanasamning sem var samningur milli stofnunar og viðkomandi stéttarfélags 

þar sem ýmsir þættir hins miðlæga kjarasamnings voru aðlagaðir þörfum stofnana 

með hliðsjón af þeirri starfsemi sem þar fór fram. Stofnanasamningur hafði það 

meginhlutverk að segja til um hvernig skyldi ákvarða mánaðarlaun hvers 
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starfsmanns fyrir dagvinnu. Hann átti að byggjast á starfsmanna- og launastefnu 

viðkomandi stofnunar og stuðla að skilvirku launakerfi innan hennar er tæki mið 

af þörfum og verkefnum. Með stofnanasamningum var forstöðumönnum stofnana 

veitt heimild til að semja við einstaka starfsmenn um launaflokkahækkanir sem 

meðal annars voru grundvallaðar á mati á persónubundnum þáttum einstaklings, 

eins og viðbótarmenntun og starfsreynslu; tímabundnum þáttum, eins og ábyrgð 

vegna sérstakra verkefna; hæfni og frammistöðu í starfi, svo sem sérstökum 

árangri á ákveðnu sviði. Breytt launakerfi gerði miklar kröfur til stjórnenda 

stofnana um flokkun starfa og starfsmanna í launa- og álagsflokka sem byggðust á 

markmiðum stofnana og stefnumiðaðri mannauðsstjórnun (Fjármálaráðuneytið, 

2006). 

Árin 2000, 2003 og 2006 efndi Félag framhaldsskólakennara til könnunar meðal 

félagsmanna sinna um viðhorf, meðal annars til dreifstýrðs launakerfis og 

stofnanasamninga. Launakerfi fyrir kennara tók gildi með kjarasamningum árið 

2001. Þá voru samningar að hluta til gerðir af samninganefnd stéttarfélags 

Kennarasambands Íslands en að hluta til voru þeir vinnustaðasamningar í hverjum 

skóla fyrir sig.  

Könnunin árið 2000 náði til allra félagsmanna, eða 1360 kennara og ráðgjafa, og 

var svarhlutfall um 60%. Árið 2000 voru álíka margir félagsmenn innan 

framhaldsskólans hlynntir dreifstýrðu launakerfi og voru andvígir því. Um 

fjórðungur félagsmanna var hlutlaus gagnvart hinu nýja dreifstýrða launakerfi. 

Árið 2003 voru stofnanasamningar komnir inn í kjarasamning framhaldsskóla-

kennara. Niðurstöður könnunarinnar árið 2003, sem send var út til allra 

félagsmanna (1457 kennarar og ráðgjafar, svarhlutfall 58%), sýndu meðal annars 

að um 54% kennara voru frekar eða mjög andvíg að samið yrði um hluta af 

launakjörum þeirra í skólanum. 46% kennara sögðust frekar eða mjög hlynnt 

þeirri ráðstöfun. Niðurstöðurnar voru nokkuð sambærilegar niðurstöðum könnun-

ar frá árinu 2000 um þetta atriði. Athygli vekur að um 61% kennara sagðist þekkja 

illa til þeirra viðmiða sem ráða einstaklingsröðun (alúðarröðun) kennara í 

skólanum í launaflokka. Árið 2006 var könnunin send rafrænt til 164 félagsmanna 

eða 10% af framhaldsskólakennurum. Alls svöruðu 89, eða 55% af úrtakinu. Í ljós 
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kom að meirihluti þátttakenda var mjög eða frekar hlynntur stofnanasamningum í 

framhaldsskólum um nýtt launakerfi. Meirihluti þátttakenda taldi framhalds-

skólann sinn mjög eða frekar vel í stakk búinn til að taka upp stofnanasamninga 

um nýtt launakerfi (Kennarasamband Íslands, 2009).  

Rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur (2008) á líðan og starfsumhverfi framhalds-

skólakennara á Íslandi sýnir að meirihluti kennara, sem tóku þátt í rannsókninni, 

er hlynntur stofnanasamningum í skólum. Um 52% félagsmanna í Félagi 

framhaldsskólakennara tóku þátt í rannsókninni sem hafði það meðal annars að 

markmiði að bera saman líðan og lífshætti bók- og verknámskennara. 64% 

bóknámskennara og 56% verknámskennara voru hlynnt samningunum. Meirihluti 

bóknámskennara (58%) var á því að stofnanasamningar hefðu komið sér til góða 

en 54% verknámskennara voru ósammála þeirri staðhæfingu. Meirihluti 

verknámskennara (61%) var þeirrar skoðunar að stofnanasamningarnir hefðu leitt 

til togstreitu innan skólans. Meirihluti bóknámskennara var ósammála þessari 

staðhæfingu en um 47% þeirra töldu þó að samningarnir hefðu leitt til togstreitu á 

sínum vinnustað.  

Kjarasamningur Félags framhaldsskólakennara við ríkisvaldið, sem gerður var 

árið 2001, tryggði félagsmönnum umtalsverða kjarabót að mati Aðalheiðar 

Steingrímsdóttur, formanns félagsins. Með honum tókst að koma launum 

félagsmanna á svipaðan stað og hjá sambærilegum hópum innan bandalags 

háskólamenntaðra manna (BHM) (Kjaramálaráðstefna, 2004). 

Könnun á högum ríkisstarfsmanna var framkvæmd árið 1998. 1002 starfsmenn 

framhaldsskóla (um 60% af þýði) voru spurðir um ánægju með laun sín og leiddu 

niðurstöður í ljós að 72% þeirra voru frekar eða mjög óánægð með laun fyrir 

starfið. Um 75% starfsmanna voru ósammála þeirri fullyrðingu að laun þeirra 

væru í samræmi við vinnuframlag (Ómar H. Kristmundsson, 1999).  

Könnunin var aftur framkvæmd árið 2006 og var svarhlutfall starfsmanna fram-

haldsskóla um 70%. 50% þeirra sem svöruðu reyndust frekar eða mjög óánægð 

með laun sín. 26% voru frekar eða mjög ánægð með laun sín en 24% aðspurðra 

voru hlutlaus í afstöðu sinni (Ómar H. Kristmundsson, 2007). 
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Samanburður á könnun á högum ríkisstarfsmanna frá árunum 1998 og 2006 

varðandi ánægju starfsmanna framhaldsskóla með laun sín sýnir að á átta ára 

tímabili hefur töluvert dregið úr óánægju starfsmanna. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við þær vísbendingar sem Ómar H. Kristmundsson (2007) telur sýna að 

starfsmenn framhaldsskóla séu umtalsvert ánægðari með starfsumhverfi sitt árið 

2006 en árið 1998. Í mörgum öðrum ríkisstofnunum hefur sambærileg þróun ekki 

átt sér stað. 

2.4.5  Vinnuaðstæður kennara 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á vinnuaðstæðum kennara á Íslandi. Með vinnu-

aðstæðum kennara er átt við ytri þætti í starfsumhverfinu sem geta haft áhrif á 

líðan og heilsufar. Þættir sem geta haft áhrif á vinnuaðstæður kennara eru m.a. 

vinnutímaskipulag, raddheilsa, stærð og aðbúnaður kennslustofu, tækjakostur, 

stærð nemendahópa, hávaði, birta og loft.  

Í rannsókn Herdísar Sveinsdóttur, Hólmfríðar K. Gunnarsdóttur og Hildar 

Friðriksdóttur á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi kvenkyns grunnskólakennara 

(2003) kemur fram að 47% kennara segjast bæði vinna dag- og kvöldvinnu. Ætla 

má að þessir kennarar sinni undirbúningi og verkefnavinnu á kvöldin og um 

helgar. Vinnutími kennara virtist sveigjanlegur að vissu marki þar sem fullt starf 

kennara krefst alla jafna ekki fullrar viðveru á vinnustað. Um 12% kennara voru í 

meira en 100% starfi og um fimmtungur kennara sagðist vera í launuðu aukastarfi. 

Einungis 11% kennara sögðust oft eða alltaf finna fyrir hæsi og innan við 10% 

fundu oft eða alltaf fyrir hósta, hálsbólgu eða kvefsóttum. Þau atriði í 

vinnuumhverfinu sem höfðu valdið kennurunum mestum óþægindum voru þurrt 

og þungt loft, þrengsli, hávaði, hiti, ryk og óhreinindi. 

Ingólfur Á. Jóhannesson (1987) telur að vinnutímaskipan kennara geri starf þeirra 

ólíkt flestum öðrum störfum. Stutt viðvera á vinnustað og heimavinna kennara er 

einkennandi fyrir kennarastarfið. Það leiðir til frjálsræðis um vinnulag og 

skorpuvinnu en dregur úr samvinnu meðal kennara. Þessi vinnutímaskipan og 

vinnutilhögun margra kennara hefur verið dragbítur á þróunarstarf, að mati 

Ingólfs, og samvinna kennara innan veggja skólans verður minni fyrir vikið.  
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Rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur (2008) á viðhorfum framhaldsskólakennara á 

Íslandi til starfs síns sýnir að flestum bók- og verknámskennurum fannst 

kennarastarfið vera líkamlega létt, 67% bóknámskennara töldu of stóra 

nemendahópa vandamál í sínum skóla, meirihluti kennara fann stundum fyrir 

þungu eða þurru lofti í skólahúsnæðinu. Í um og yfir helmingi tilvika olli 

skólahúsnæðið kennurum óþægindum. Spurt var um þætti eins og þrengsli, 

kennslustofur og hlaup á milli kennslustofa. Meirihluti kennara (51% 

verknámskennara og 65% bóknámskennara) fann stundum fyrir óþægindum 

vegna þess hve vinnufriður var lítill í kennslustofunni, t.d. vegna hávaða.  

Kennarar voru nokkuð sáttir við þau tæki sem þeir þarfnast í kennslu sinni og 

flestir þeirra telja sig hafa svigrúm til að sinna fjölbreyttum kennsluháttum. Um 

89% bóknámskennara og 80% verknámskennara vinna starfstengd verkefni heima 

hjá sér.  
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3  Aðferð 

Þessi kafli lýsir aðferðinni sem var notuð í rannsókninni, markmiði 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. Einnig verður greint frá við-

mælendum, frá öflun upplýsinga og úrvinnslu gagna. Í lokin verður sagt frá 

aðferðafræðilegum vanda - og takmörkunum rannsóknarinnar.  

3.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða, með eigindlegri aðferðafræði, áhrifaþætti 

starfsánægju framhaldsskólakennara á Íslandi. Rannsóknarspurningarnar, sem 

hafðar eru að leiðarljósi, eru eftirfarandi:  

1)  Hvaða þættir leiða helst til starfsánægju framhaldsskólakennara á 

Íslandi?  

2)  Hafa innri hvatningarþættir í starfsumhverfinu meiri áhrif á 

starfsánægju kennara en ytri þættir? 

Til að svara fyrri spurningunni var höfð til hliðsjónar könnun á högum 

ríkisstarfsmanna sem gerð var árin 1997 og 2006 á vegum fjármálaráðuneytisins 

(Ómar H. Kristmundsson 1998 og 2007). Seinni spurningin tekur til innri og ytri 

áhrifaþátta starfsánægju samkvæmt kenningu Herzberg o.fl. (1959). Innri 

áhrifaþættir á starfsánægju eru skilgreindir sem þættir sem finna má í starfinu 

sjálfu, eins og t.d. áhugavert, sjálfstætt og gefandi starf sem felur í sér ábyrgð og 

viðurkenningu og gefur starfsmönnum tækifæri til að þróa sig og þroska í starfi. 

Starfið er sniðið að þörfum starfsmanna og uppfyllir væntingar þeirra og jákvæð 

viðhorf til starfsins. Ytri þættir eru t.d. laun, samskipti, vinnuaðstaða og 

vinnufyrirkomulag. Samkvæmt kenningunni leiða ytri þættir ekki til starfsánægju, 

heldur geta þeir í besta falli komið í veg fyrir starfsóánægju. Ánægður starfsmaður 

er hvattur áfram af innri þáttum starfsins.  
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3.2 Rannsóknaraðferð 

Aðferðin, sem notuð er í þessari rannsókn, er eigindleg eða túlkandi. Aðferðin 

felst í að kanna hvaða mat fólk leggur á aðstæður í lífi sínu. Kastljós þessarar 

aðferðar beinist að upplifun og reynslu einstaklinga í félagslegum aðstæðum. 

Eigindlegir rannsakendur leitast við að leggja til hliðar sín eigin sjónarmið og 

sjónarhorn með það fyrir augum að skilja huglæg sjónarmið fólks og skynjun þess 

á veruleikanum (Taylor og Bogdan, 1998). 

Algengustu eigindlegu aðferðirnar eru þátttökuaðferð og viðtalsaðferð. Til að fá 

fram upplýsingar um t.d. félagslega hegðun fólks taka rannsakendur þátt í lífi þess 

eða fylgjast með sem áhorfendur. Með viðtalsaðferð eru tekin opin eða hálfopin 

viðtöl (e. semi-structural) við þá sem rannsóknin nær til.  

Opin viðtöl eru ein algengasta aðferðin við öflun gagna í eigindlegum rann-

sóknum. Hún felst í því að rannsakandi og þátttakandi eiga samtal sem hefur það 

að markmiði að skilja betur sjónarhorn þátttakandans, líf hans, reynslu og 

félagslegar aðstæður. Spurningar spyrils eru ekki fyrirfram fastmótaðar, hann 

lærir að spyrja viðeigandi spurninga á réttan hátt með því að skynja hvað 

þátttakendum þykir mikilvægt. Kostir opinna viðtala umfram þátttökuathugun 

felast m.a. í því að þau eru ekki eins tímafrek og síðarnefnda aðferðin og 

auðveldara er að ná til breiðari hóps (Taylor og Bogdan, 1998). 

Meginmunurinn á þátttökuathugun og opnum viðtölum felst í félagslegum að-

stæðum þar sem rannsóknin fer fram. Með þátttökuathugun fer rannsakandi á 

vettvang með það að markmiði að ná tengslum við þátttakendur og verða hluti af 

félagslegum aðstæðum þannig að fólk nánast gleymi því að rannsakandinn er á 

svæðinu til þess að rannsaka. Rannsakandinn lærir af reynslu fólks og fær innsýn í 

hugsanir, tilfinningar og lífshlaup þess. Styrkur þátttökuathugunar felst í því að 

hún veitir rannsakandanum milliliðalaust aðgengi að rannsóknarefninu (Taylor og 

Bogdan, 1998).  

Í þessari rannsókn er viðtalsaðferðinni beitt. Með viðtölum við einstaka kennara er 

hægt að fá miklar upplýsingar um reynsluheim þeirra í starfi sem erfitt væri að fá 
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með þátttökuathugun þar sem upplýsingarnar yrðu yfirborðskenndari og 

almennari. Með viðtölum við kennara fæst fyllri skilningur á því hvaða merkingu 

kennarar leggja í starfsánægjuþætti en fengist með þátttökuathugun á stórum hópi 

kennara. 

3.3 Viðmælendur og skólar 

Við val á viðmælendum var notað markvisst úrtak (e. purposive sampling). Til-

gangurinn með því var að fá sem fjölbreyttasta mynd á viðfangsefninu. Markvisst 

úrtaki er þannig valið að tryggt sé að viðmælendur endurspegli þann markhóp sem 

rannsókninni er ætlað að ná yfir. Fjölbreytni viðmælendahópsins nær t.d. til 

lýðfræðilegra einkenna, eins og aldurs, kyns og starfsreynslu (Taylor og Bogdan, 

1998).  

Viðmælendur voru tólf framhaldsskólakennarar sem kenna við þrjá framhalds-

skóla á Íslandi. Við val á kennurunum tólf var haft til hliðsjónar að gæta jafnvægis 

og fjölbreytni í vali með tilliti til kynferðis, aldurs, starfsreynslu og 

faggreinakennslu. Valdar voru sex konur og sex karlar á ólíkum aldri og með 

ólíka kennslureynslu. Kennarar þessir kenndu flestir á félagsvísindasviði og raun-

vísindasviði.  

Við val á framhaldsskólum var fjölbreytni einnig höfð til hliðsjónar og ólíkar 

stofnanir valdar hvað varðar stærð, skipulag og umhverfi. Einn þeirra var 

fjölmennur skóli með áfangakerfi, annar fámennur skóli með bekkjarkerfi og sá 

þriðji meðalstór áfangakerfisskóli í gamalgrónu hverfi.  

Á mynd 4 má sjá starfsaldur viðmælenda. Á myndinni og í rannsókninni er 

nöfnum kennara breytt með það fyrir augum að gögnin séu ópersónugreinanleg.  
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 Mynd 4: Starfsaldur viðmælenda (nöfn eru búin til af rannsakanda) 

3.4  Gagnaöflun 

Öflun gagna fór fram með hálfopnum viðtölum við tólf framhaldsskólakennara. 

Viðtölin voru flest tekin heima hjá viðmælendum en í tveimur tilvikum voru þau 

tekin í skóla viðkomandi kennara. Gagna var aflað á tímabilinu 22. september til 

11. nóvember 2008. Viðtölin stóðu yfir í u.þ.b. klukkustund og voru þau 

hljóðrituð. Viðmælendum var í upphafi viðtals heitið fullum trúnaði og nafnleynd.  

3.5 Viðtöl 

Viðtalsrammi var notaður með það að markmiði að ná yfir ákveðin meginþemu í 

rannsókninni er tóku mið af kenningum um starfsánægju. Viðtalsrammi er ekki 

skipulagt plagg heldur listi af almennum atriðum sem rannsókninni er ætlað að ná 

yfir. Í viðtalinu ákveður rannsakandinn hvernig og hvenær hann ber fram spurn-

ingar. Viðtalsramminn er minnisplagg fyrir rannsakandann og þjónar þeim til-

gangi að minna hann á að spyrja út í tiltekin efnisatriði. Viðtölin við viðmælendur 

voru hálfopin, þ.e. hvorki alopin samræða né fyrirfram skipulagður spurningarlisti
 

(Kvale, 1996).  
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Eftir hvert viðtal var viðtalsramminn endurskoðaður með hliðsjón af nýjum 

og/eða breyttum upplýsingum. Viðtalsramminn var þannig ekki fastmótaður frá 

byrjun heldur voru nýjar spurningar teknar inn og óviðeigandi spurningar teknar í 

burtu ef svo bar undir. Í upphafi var haft að leiðarljósi að spyrja út í afmarkaða 

þætti rannsóknarinnar en með tímanum voru sumar spurningar lagðar til hliðar og 

umræða viðmælenda látin ráða ferðinni að einhverju leyti, ásamt tilteknum 

meginþemum í viðtalsrammanum. Að þessu leyti má segja að viðtalið sé hálfopið 

(Kvale, 1996).  

Leitast var við að hafa opnar lýsandi spurningar í viðtölum með það fyrir augum 

að fá viðmælendur til að gefa greinargóð svör. Reynt var að forðast lokaðar 

spurningar sem auka líkurnar á stuttum svörum. Viðtalsramminn var þannig 

hannaður að leitast var við að fara frá hinu almenna til hins sértæka. Það þýðir að í 

upphafi viðtals var spurt út í almenn efnisatriði, t.d. um störf viðmælenda og í lok 

viðtals var spjótunum beint að sértækari atriðum á sviði starfsánægju. 

3.6 Úrvinnsla og greining gagna 

Viðtölin voru skrifuð upp eftir hljóðupptöku eftir að þau voru tekin og hlustað var 

vel eftir áherslu og blæbrigðum í orðum viðmælenda. Samhliða skráningu færði 

rannsakandi inn hugleiðingar og persónulegar athugasemdir til þess að auðvelda 

greiningu gagna. Ítarlegri greining á rannsóknargögnum fór fram seinna eftir að 

öllum viðtölum var lokið en þá var gerð kóðun, flokkun og samanburður. Leitast 

var við að finna ákveðin meginþemu í gögnunum.  

Greining rannsóknargagna fólst m.a. í því að greina hvert viðtal fyrir sig og síðan 

að bera saman rannsóknargögnin á skipulegan og kerfisbundinn hátt með það að 

markmiði að öðlast skilning á þeim þáttum sem þar koma fram, flokka þá og búa 

til „kóðalista“. Finna sameiginleg þemu og hugtök í gögnunum og tengja þau 

saman í þeim tilgangi að finna ákveðinn frásagnarþráð og bera hann saman við 

þær kenningar sem hafðar eru til hliðsjónar. Aðferðafræðin, sem einkum er stuðst 

við og er lýst hér að ofan, hefur verið skilgreind sem sífelldur samanburður (e. 

constant comparative method). Gögnin eru greind samhliða gagnaöflun, leitast er 
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við að finna þemu og þróa þau. Enn fremur er leitast við að safna gögnum sem 

gefa sem fjölbreyttasta mynd af viðfangsefninu (Taylor og Bogdan, 1998). 

3.7 Takmarkanir gagna og rannsóknar 

 Styrkleiki eigindlegra rannsókna felst í innra réttmæti gagnanna því að þeirra er 

aflað milliliðalaust frá þátttakanda til rannsakanda. Rannsakandinn getur leyft 

frumgögnum að standa fyrir sig sjálf. Hugtök og kenningarlegur rammi mótast á 

meðan rannsókninni stendur. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á merkingu og mikilvægi þess sem 

er rannsakað og því er nauðsynlegt að samræmi sé á milli gagna og þeirra 

ályktana sem hægt er að draga af gögnunum. Gögnin þurfa að vera lýsandi og 

niðurstöður rannsóknarinnar í eðlilegu samræmi við þau (Taylor og Bogdan, 

1998).  

Innra réttmæti rannsóknarinnar gerir þá kröfu að mælitækin séu í samræmi við þá 

skilgreiningu á starfsánægju sem lögð er til grundvallar og að gögnin endurspegli 

aðstæður framhaldsskólakennara. 

Skilgreining á hugtakinu starfsánægja hefur reynst fræðimönnum erfið og flókin. 

Sumir þeirra hafa talið hugsmíðarétt (e. construct validity) starfsánægju 

ófullnægjandi og benda á að forsendur slíks mats séu persónubundnar og háðar 

aðstæðum á hverjum tíma. Flestar kannanir, sem fást við starfsánægju, meta 

almenna starfsánægju. Slíkar kannanir hafa oftar en ekki gefið til kynna mjög 

mikla (80% - 95%) starfsánægju. Sumir fræðimenn benda á að ástæður þess séu 

meðal annars þær að fólk eigi erfitt með að viðurkenna að því líki ekki störf sín 

þar sem það sé ógnun við sjálfsvirðingu þess (Ómar H. Kristmundsson, 1999). 

Aðrir hafa þó bent á að hið almenna mat á starfsánægju sé í raun áreiðanlegt og 

tæmandi. Evans (1998) hefur bent á ógnina sem steðjar að fræðimönnum, sem fást 

við  starfsánægju, hvað varðar hugsmíðarétt. Evans bendir á að fræðimenn hafi 

ekki getað komið sér saman um skilgreiningu á starfánægjuþáttum og 

starfsóánægjuþáttum. Slík sundrung dregur úr áreiðanleika mælinga á því hvaða 
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þættir leiði til starfsánægju. Til þess að greiða úr þessum vanda með hugsmíðarétt 

leggur Evans til að orðið starfsþægindi (e. job comfort) verði notað yfir ytri þætti í 

starfsumhverfinu, s.s. laun, samskipti og yfirmenn, en orðið starfsfullnægja (e. job 

fulfillment) verði notað um innri þætti starfs. Innri þættir starfs eru líklegir, sbr. 

kenningu Evans og Herzberg o.fl. (1959), til að stuðla að starfsánægju en ytri 

þættir eru líklegir til að leiða af sér starfsóánægju og til að fullnægja ekki innri 

ánægjuþörf starfsmanna. 

Umræða ofangreindra fræðimanna vekur upp vangaveltur um hvort skilgreining á 

viðfangsefninu ásamt hugtökum og spurningum, sem verða notaðar, muni reynast 

áreiðanleg og réttmæt fyrir rannsóknina. Mun þessi rannsókn meta það sem henni 

er ætlað að meta? Geta kerfisbundnar villur leynst í forsendum rannsóknarinnar, 

orðalagi spurninga, mati og mælingum á svörunum sem fram koma í viðtölunum? 

Til að meta áreiðanleika rannsóknarinnar þarf að vera ákveðin samkvæmni í 

svörum þátttakenda og nauðsynlegt er að takmarka eins og kostur er 

tilviljunarkennd svör. 

Í rannsókninni verður sjónum beint að mun sértækari þáttum og einkennum í starfi 

viðmælenda og kafað verður dýpra í viðhorf viðmælenda með það að markmiði að 

öðlast betri skilning á viðhorfum einstaklinganna. Innihald spurninga og orðalag 

þeirra verður endurskoðað í rannsóknarferlinu með hliðsjón af þeirri þekkingu og 

skilningi sem fram kemur í viðtölunum. Svör viðmælenda gætu miðað að því að 

þóknast rannsakandanum með því að þau eru sett í ákveðin búning sem gefur ekki 

raunsanna mynd af veruleikanum.  

3.8 Aðferðafræðilegur vandi og siðferðisleg álitamál 

Í þessari rannsókn þarf að hafa til hliðsjónar siðferðisleg álitamál. Rannsóknar-

aðferðin felur í sér félagsleg samskipti við viðmælendur. Samskipti rannsakanda 

og þátttakanda þurfa að byggjast á ákveðnum grundvallarsiðareglum þar sem 

traust, ábyrgð og heiðarleiki rannsakandans er í fyrirrúmi. Sérhverjum þátttakanda 

í rannsókninni þarf að vera ljóst hvert markmið og tilgangur hennar er og hann á 
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rétt á að vita hvernig upplýsingar, sem hann veitir, verði notaðar í þágu 

rannsóknarinnar.  

Nærvera rannsakandans er augljós, hann tekur viðtölin og greinir og túlkar 

gögnin. Hann dregur sig ekki í hlé og skilur sjálfan sig frá rannsókninni, heldur er 

hann hluti af henni. Reynsla hans og viðhorf fylgja honum en rannsakandinn 

leitast við að vera heiðarlegur og hlutlaus eins og kostur er. Hann gerir sér grein 

fyrir áhrifum af nærveru sinni en vinnur með hana af skynsemi og ábyrgð 

(Bogdan og Biklen, 2006).  

Ég hef starfað við grunnskólakennslu í 15 ár. Sú staðreynd getur haft áhrif á með 

hvaða hætti og frá hvaða sjónarhóli rannsóknin er gerð. Reynsla mín af kennslu 

mótar innsýn mína og viðhorf til kennslustarfsins. Slík viðhorf geta haft áhrif á 

rannsóknarferlið, mótað spurningar til viðmælenda og haft áhrif á úrvinnslu 

gagna. Kennslureynsla mín getur haft bæði kosti og galla fyrir rannsóknina. 

Kostirnir geta falist í innsýn í upplifun viðmælenda og skilning á viðhorfum 

þeirra. Gallarnir geta einkum verið þeir að fyrirfram mótuð reynsla mín loki að 

einhverju leyti fyrir þann möguleika að túlka veruleika viðmælenda af hlutleysi.  

Eins og áður hefur komið fram voru þátttakendur valdir á markvissan hátt. Leitast 

var við að fá fjölbreytta mynd af viðmælendum, t.d. út frá aldri, kyni og reynslu 

þeirra. Í upphafi viðtalanna var öllum þátttakendum heitið trúnaði og nafnleynd 

varðandi rannsóknargögn.  

Markmiðið með því var meðal annars að vernda þátttakendur og upplýsingar 

þeirra og forðast það að svör þeirra yrðu persónugreinanleg. Upplýsingar 

viðmælenda gætu talist viðkvæmar, t.d. þar sem viðmælendur lýsa skoðunum 

sínum á yfirstjórn síns skóla. Persónugreinanlegar upplýsingar gætu þannig reynst 

skaðlegar ef viðkomandi yfirmenn kæmust að því hvaða tiltekna einstakling þær 

snúast um.  

Til þess að forðast þetta gaf ég viðmælendum mínum ný nöfn. Annað í 

upplýsingum viðmælenda, sem gæti auðveldað persónugreiningu, fékk sömuleiðis 

ný nöfn eða heiti. 



 59 

Áður en ég aflaði mér rannsóknargagna hafði ég lesið nokkrar kenningar um 

viðfangsefnið. Slíkt hefur bæði kosti og galla. Kostirnir eru þeir að ég veit 

nokkurn veginn hvaða upplýsingar geta skipt máli. Spurningarnar eru hálfmótaðar 

út frá þekkingu minni á viðfangsefninu og þannig er efnið afmarkað frá upphafi. 

Gallarnir geta verið þeir að efnistök verði fyrirfram of mikið mótuð og svör 

viðmælenda þvinguð inn á ákveðin svið rannsóknarinnar.  

Ég hef, eins og fram hefur komið, reynt að leysa þetta vandamál með því að 

endurskoða viðtalsrammann í ljósi þess umræðuefnis sem fæst fram, bera saman 

niðurstöður viðtala, túlka þær, greina og móta spurningar og umræðufleti miðað 

við þá nýju þekkingu sem kemur fram hjá viðmælendum.  
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4  Niðurstöður  –  Áhrifaþættir starfsánægju 

kennarana 

4.1 Samskipti 

Samskipti, einkum við nemendur, bar mjög á góma þegar rætt var við kennarana 

um líðan og ánægju í starfi. Kennararnir töldu mikilvægt að mynda jákvæð tengsl 

við nemendur, byggð á gildum eins og umhyggju, sanngirni, trausti og virðingu í 

samskiptum. Einnig töldu kennarar mikilvægt að vekja áhuga nemenda á 

námsgreininni og ná árangri á sviði námsins. 

4.1.1 Samskipti kennara og nemenda: „Að ná jákvæðum tengslum við 

nemendur“ 

Kennurum var tíðrætt um mikilvægi þess að ná góðum tengslum við nemendur og 

finna hvernig sú vinna skilaði sér með bættu andrúmslofti í kennslustofunni og 

auknum námsáhuga nemenda. Lára segir: „ ...stundum kemur maður inn og allir 

ganga í takt, sko og manni líður bara vel, þú veist, og þeim líður ofsalega vel, það 

er frábært andrúmsloft. Það næst bara svona kemestry. Það sem gerir starfið 

ómetanlegt eru góð tengsl við nemendur, það er það sem mér finnst ómetanlegt”.  

Haukur telur að með því að ná tengingu við hópa verði starfið í kennslustofunni 

auðveldara: „Þá verður þetta svo skapandi sko, og maður kemst á flug og það er 

algjört grundvallaratriði að ná tengingu við hópa. Þá gengur allt upp einhvern 

veginn“. Haukur líkir þessum tengslum við nemendur við leiklistina: „Þetta er 

kannski ekkert ólíkt leiklistinni, maður er alltaf að performera og stundum er 

salurinn svona eða einhvern veginn öðruvísi og þegar það næst góð tenging á milli 

leikara og salarins þá gengur þetta allt upp. Kennslan er oft eins og listgrein, eða 

það finnst mér, manni tekst ekki alltaf nægilega vel upp að ná þessari tengingu og 
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það er mjög mikilvægt atriði á önninni hvort maður nær því eða ekki. Ef það næst 

þá er þetta yfirleitt mjög skemmtilegt starf og gefandi“.  

Sif telur samskipti við nemendur mikilvægasta þátt starfs síns og leggur áherslu á 

að skapa gott andrúmsloft í skólastofunni. Að mati Sifjar skiptir reynsla kennarans 

máli við að byggja upp jákvætt andrúmsloft. Sif segir: „Það skiptir máli að byggja 

upp þannig anda að manni líði vel þegar maður kemur inn í bekkinn. Þegar ég 

byrjaði að kenna fannst mér erfitt að labba inn í fyrstu tímana, en það er eitthvað 

sem er ekki lengur og er löngu farið. Ég er farinn að kunna þetta núna, kann að 

labba inn í bekkinn og einhvern veginn bara að ná honum án vandræða“.  

Baldur átti erfitt með að byggja upp góð tengsl við nemendur á sínum fyrstu árum 

í kennslu og segir: „Þetta var svakalegt fyrst þegar maður byrjaði sem ungur og 

óreyndur kennari. Þegar ég kom í framhaldsskólann í gamla daga var ég að taka 

hlutina miklu meira inn á mig ef hlutirnir voru ekki að ganga upp. Ef það var 

eitthvað vesen og vinnumórallinn ekki að ganga upp og þá tók maður það heim 

með sér og maður sofnaði út frá þessu. Þú skilur ekki vinnuna eftir í skólanum 

þegar þú ert að kenna. Svo fór ég að fatta að það var ekki bara ég, það koma 

nemendur sem hafa engan áhuga og ég hef líka fattað að þú nærð ekki til allra – 

sem er kannski eðlilegt í mannlegum samskiptum“.  

Baldur leggur einnig áherslu á að fleiri þættir skipti máli til að ná góðum tengslum 

við nemendur, eins og stærð nemendahópa og aldur nemenda. „Ég er stundum 

rosalega strangur í þessum fyrstu áföngum því að þeir eru svo rosalega stórir og 

þá þarf maður að vera með svolítið agavald og ef þetta er það eina sem ég kenni 

þeim þá er ég ábyggilega hálfgert monster sko, en ef ég kenni þeim áfram, þá eru 

þau hissa þegar þessi grimmi kall er allt í einu orðinn afslappaður og þá er ég með 

10 – 15 nemendur sem hafa áhuga á því sem ég er að kenna og þá nær maður oft 

vel til þeirra, þegar maður þekkir krakkana og þau þekkja mig og vita hve miklar 

kröfur maður gerir til þeirra og þau eru að sinna og skila verkefnum – þá er þetta 

bara draumastarf. En svo er það líka martröð ef það tekst ekki“. 

Anna telur einnig að aldur nemenda hafi áhrif á samskipti við kennara og hlutverk 

hans. Hún segir: „Það er miklu auðveldara að vinna með krakka í þriðja og fjórða 
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bekk vegna þess að þau hafa meiri þroska og skilja að þau læra fyrir sjálf sig – en 

í fyrsta og öðrum bekk þarf kennarinn að passa upp á að nemendur læri heima og 

það er miklu meiri vinna með nemendur í fyrsta og öðrum bekk“. Valdimar segir: 

„kennarar sem eru að kenna fyrsta árs nemendum kvarta miklu meira undan 

hegðun og agamálum, það verður mikill þroski á þessum árum, það er munur á 17 

og 20 ára nemendum“. Tómas segir um þetta: „ ...í fyrsta bekk þarf bara mikla 

vinnu í að skóla krakkana því að þau koma úr ólíkum grunnskólum þar sem 

greinilega hafa verið ólíkar reglur og sumir eru þarna bara af því að það er ætlast 

til að þeir fari í framhaldsskóla...“. 

Baldur kemur inn á það hér á undan að það taki tíma að kynnast krökkunum og 

byggja upp traust. Hann leggur áherslu á gildi eins og traust, virðingu, sanngirni 

og réttlæti í samskiptum við nemendur. Hann telur að yngri nemendur hafi mikla 

réttlætiskennd og meti mikils að kennarinn sé sanngjarn. Anna leggur einnig 

áherslu á að skapa traust í samskiptum við nemendur. Það taki sinn tíma að byggja 

upp traust: „ ...ef ég sýni að ég vil hjálpa þeim þá finna þau að hægt sé að treysta 

mér. Það tekur tíma að kynnast krökkum en það er mikilvægt að kynnast vel“.  

Ólafur leggur áherslu á að „eiga gott viðmót við nemendur“. Og vera „sanngjarn 

og jákvæður og taka öllu vel sem frá nemendunum kemur, sama hvort þau eru að 

skilja eða skilja ekki“. Hann telur mikilvægt að nemendur finni ekki að kennarinn 

sé pirraður eða reiður út í þá og beiti skynsemi og jákvæðni í samskiptum sínum 

við nemendur.  

Sif leggur áherslu á að kennarinn beri virðingu fyrir nemendum. Hún segist 

stundum hafa verið búin að ákveða að vera ströng við nemendur en það hafi ekki 

borið árangur. Hins vegar hafi verið árangursríkt að: „ég reyni að vera vinsamleg, 

það er aðallega það að bera virðingu fyrir þeim og það skiptir máli að tala ekki 

niður til þeirra eins og að þeir væru einhverjir kjánar. Mér finnst ég ná vel til 

þeirra án þess að vera ströng. Ég er ágætlega ákveðin við þau og hvetjandi en ekki 

svona leiðinlega ströng“. 

Guðni telur einnig mikilvægt að ná til nemenda og segir: „það sem skiptir máli er 

að ná til nemenda og verða að einhverju marki hluti af hópnum og náttúrlega líka 
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að halda uppi aganum og vera leiðandi en félagslega hliðin skiptir máli og að ræða 

málin við krakkana“. Sonja telur að kennarinn þurfi að búa yfir ákveðnum 

samskiptahæfileikum og tækni við að skapa góð tengsl við nemendur. Tækni 

hennar byggist á áhuga hennar á fræðigreininni og tækifærum til að hafa áhrif á 

viðhorf nemenda með nánd og virðingu í garð þeirra.  

Samantekt: 

Svo virðist sem viðmælendur leggi mikla áherslu á að byggja upp jákvæð tengsl 

við nemendur, eigi vinsamleg samskipti og árangursríkt nám að eiga sér stað í 

kennslustofunni. Kennarinn leitast við að skapa og móta þessi jákvæðu tengsl í 

samskiptum við nemendur. Persónuleg einkenni í fari kennarans, þekking hans og 

reynsla eru þættir sem hafa áhrif á það hvernig tekst til við að skapa tengsl er 

byggjast á trausti, umhyggju, virðingu og sanngirni. Svo vitnað sé til orða Sonju 

hér á undan þarf kennarinn að búa yfir samskiptahæfileikum og ákveðinni tækni 

við að skapa góð tengsl við nemendur. Kennarinn þarf að bera virðingu fyrir 

nemendum og sýna þeim áhuga og nærgætni. Hann byggir smátt og smátt upp 

traust í samskiptum sínum við nemendur. Traust á milli kennara og nemenda 

mótast á löngum tíma og því virðist mikilvægt að kennari fylgi nemanda eftir í 

skólagöngu hans. Í viðtölum við kennara kemur fram að það taki tíma að byggja 

upp traust í samskiptum við nemendur og að skapa andrúmsloft sem byggir á 

vinsamlegum tengslum. Aldur nemenda, fjöldi þeirra í kennslustund, val þeirra á 

sérgreinum og áhugasvið kennara og nemenda eru þættir sem virðast einnig hafa 

áhrif á samskipti kennara og nemenda. Að mati viðmælenda þarf að sýna 

nemendum á fyrstu árum framhaldsskólans meiri umhyggju og stuðning en eldri 

nemendum og fyrsta árið fer samkvæmt Tómasi m.a. í að „skóla“ nemendur til.  

4.1.2 Samskipti kennara, stuðningur og starfsandi: „Að hafa bakland í 

starfsmannahópnum“ 

Kennarar leggja mikla áherslu á að eiga góð samskipti við samstarfsmenn. Þeir 

telja mikilvægt að hafa stuðning af starfsmannahópnum og að góður starfsandi 

ríki á vinnustaðnum. Kennarar í skólunum þremur nefna þó að starfsandinn hafi 

ekki alltaf verið með besta móti.  
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Tómas segir það ákjósanlegt að geta komið inn á kaffistofuna og „blásið út“ eftir 

erfiða kennslustund: „...þetta er mjög góð aðferð við að hreinsa hugann við 

pirringi og ef það hefur verið erfitt í kennslustund og þetta er bara ... maður blæs 

út og ef maður tekur ekki þátt í þessu þá tekur maður bara þátt í einhverju öðru 

því að það eru svo margir á kaffistofunni og alltaf einhver til að spjalla við en 

almennt er metnaður í þessum hópi, fólkið er margt mjög faglega fært í sinni 

grein“. 

Lára segir starfsandann og stuðning með samstarfsfólks „einstakan“ í vetur og 

segir mikilvægt að hafa alltaf „bakland í starfsmannahópnum“. Hún segir þetta um 

samstarf og stuðning kennara: „... alltaf þegar eitthvað kemur upp, þá getur maður 

leitað til viðkomandi, þú veist, maður kemur bara og pústar, þú átt erfiðan tíma og 

allt það og þú kemur bara og pústar, það er alltaf einhver sem hlustar, þannig að 

þegar að það er búið þá er maður dálítið búinn að laga og það er líka ef einhver er 

í aðstæðum sem hann hefur ekki lent í áður, þú veist, hefur áhyggjur af 

einhverjum nemenda eða eitthvað svona, það eru alltaf svona tengiliðir sem maður 

getur rætt við...“. Og um starfsandann segir Lára : „... af því að ég veit að 

baklandið í starfsmannahópnum er svo gott. Ef ég væri í skóla ... og það hefur 

komið inn hjá okkur einhver sem leist ekki vel á að vinna með skólanum og það 

var allt galið og þegar viðkomandi hætti, þá var eins og mein hefði verið skorið í 

burtu, það var í eina skiptið sem það kom svona ömurlegur mórall ... ég hugsaði 

þá, þetta var í fyrsta og eina skiptið þar sem ég var alveg til í að fara að gera 

eitthvað annað“. 

Haukur upplifir yfirleitt góð samskipti í Perluskóla en finnst nokkuð mikið um 

„smákónga“ á sínum vinnustað sem baktala hver annan. Þeir vita allt best og 

Haukur talar um að það hafi ekki verið gott andrúmsloft á vinnustaðnum. Hann 

reynir þó að sneiða hjá vandamálum í samskiptum og reynir að eiga góð samskipti 

við sem flesta. Haukur segir þetta um starfsandann: „Ég myndi lýsa honum, ja, frá 

mínum bæjardyrum séð þá hef ég ekkert undan honum að kvarta. En ég veit það 

og það hefur verið kvartað undan því í þessum skóla ... að starfsandinn hefur ekki 

alltaf verið góður, menn dálítið að baktala hver annan... . Það virðist vera einhver 
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metingur á milli manna, ég veit ekki hvað það er. Ég skil það ekki alveg, því ég er 

ekki að pota mér svona áfram, sko“.  

Guðbjörg og Baldur í Norðurbæjarskóla tala einnig um að á tímabili hafi starfs-

andinn verið ófullnægjandi og Guðbjörg talar um „skemmd epli“ sem geti haft 

áhrif á starfsánægju sína og segir: „... það eru alls staðar skemmd epli og hérna 

þau geta eyðilagt verulega allan starfsanda ... einstakir kennarar, starfsmenn, 

stjórnendur ... það þarf ekki nema einn einstakling til þess að geta umturnað 

starfsánægju og maður hefur alveg fundið það á þessum tólf ára ferli hvað það 

skiptir miklu máli“. 

Baldur tengir óánægju á milli kennara við innleiðingu stofnanasamninga við 

skólann sem að hann segir að hafi: „skapað togstreitu, afbrýðisemi, öfundsýki. 

Hann telur einnig að samskipti starfsmanna hafi breyst vegna fjölgunar 

starfsmanna og breytinga á kaffistofu þeirra í þá veru að nú deildu ekki allir sömu 

kaffistofu, „... í gamla skipulaginu vorum við með kaffiaðstöðu miðsvæðis en nú 

er búið að aðgreina þessi svæði. Ég veit svolítið um samskipti og þetta er ekki 

nógu sniðugt. Svona aðstaða er yfirleitt höfð miðsvæðis, fólk sem kemur í 

heimsókn er kannski vaðandi um alla ganga að leita að skrifstofunni og þetta 

hefur áhrif á samskipti og það sem skilur að í rými hefur tilhneigingu til að skilja 

að í félagslegum samskiptum. Mér fannst andinn breytast í stofnuninni þegar var 

verið að aðskilja kaffistofur deilda. Áður fyrr voru allir á sömu kaffistofunni“. 

Nokkrir kennarar lögðu áherslu á að stuðningur og skilningur stjórnenda væri 

þeim mikilvægur. Guðbjörg segir það skipta sig miklu máli að yfirmenn taki eftir 

því sem hún sé að gera í starfi sínu og veiti henni frelsi til að prófa ýmsar 

nýjungar í starfi. Kennarar eru almennt á því að stjórnendur skipti sér ekki mikið 

af starfi kennarans í kennslustofunni. Guðni segir gott að yfirmenn treysti sér fyrir 

því sem honum er ætlað að gera og sér ekki mikla ástæðu til þess að 

skólastjórnendur fylgist með því sem fram fer innan veggja kennslustofunnar.  

Önnu finnst mikilvægt að skólastjórnendur treysti kennurum til að vinna starf sitt. 

Hún metur það mikils að yfirmenn veiti henni töluvert frelsi í starfi en Anna hefur 

áður upplifað mikið eftirlit stjórnenda með kennsluháttum þegar hún vann eitt 
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sinn í öðru landi. Tómas leggur áherslu á að stjórnendur byggi upp menningu sem 

byggir á metnaðarfullri starfsemi og stuðningi við málefni hvers og eins kennara 

og hann heldur áfram: „... og að styðja menn í því sem að þeir eru að gera og 

þvinga menn inn á betri brautir og að þú hafir bakland í yfirmönnum ... þetta eru 

þættir sem skipta feikilega miklu máli“. 

Samantekt: 

Stuðningur frá yfirmönnum og öðrum samstarfsmönnum og góð samskipti skiptir 

viðmælendur máli í starfinu. Í viðtölum við kennara kom fram að starfsandinn 

hafi ekki alltaf verið góður. Kennarar Laugaskóla, þau Lára og Tómas, greindu frá 

kennara sem gekk ekki í takt við starfsmannahópinn. Að mati þeirra hafði sá 

kennari mikil og neikvæð áhrif á starfsandann. Þau telja starfsandann mjög góðan 

í dag. Í Norðurbæjarskóla virðist starfsandinn hafa verið slæmur á tímabili og 

óánægju gætti meðal kennara með tiltekna stjórnendur og í deilum um 

framkvæmd stofnanasamninga. Af umræðunni má skilja að andrúmsloft eða 

starfsandi í skólunum þremur hafi verið breytilegur frá ári til árs og að hann geti 

breyst til góðs eða ills á skömmum tíma.  

4.2 Starfið sjálft 

4.2.1 Fagmennska og sérfræðiþekking: Áhugi á fræðigreininni og 

gagnsemi starfs 

Áhugi á fræðigreininni og tækifæri til að koma þekkingu á framfæri voru þættir 

sem viðmælendur lögðu áherslu á sem mikilvæga í starfi sínu. Sumir kennarar 

fundu vel hvernig þekkingin sem þeir miðluðu gagnaðist nemendum og hafði 

áhrif á árangur þeirra. 

Anna sagði eftirfarandi um mikilvægustu atriðin í starfi sínu: „... ég hef sjálf 

áhuga á faginu og hef áhuga á því að kenna. Ef nemandi skilur ekki þá verð ég svo 

spennt að hjálpa honum til að skilja. Þá fæ ég eitthvað jákvætt til baka ... svona já! 

fattarðu! Þá er það mikill plús að ég gerði eitthvað gott. Ég held að það sé mjög 

mikilvægt að maður hafi áhuga á starfinu og vinni með það sem maður hefur 
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gaman af“. Anna hefur mikinn áhuga á faggrein sinni og hefur þörf fyrir að miðla 

henni til nemenda. Hún telur einnig mikilvægt að kennarinn hafi námsefnið á 

hreinu og geti miðlað því til nemenda á áhugaverðan hátt. 

Anna segir: „Kennari þarf alltaf að vita mikið um efnið, hann þarf að geta leyst 

verkefni og dæmi nemenda hratt og örugglega. Kennarinn finnur að það kemur 

eitthvað jákvætt að lokum. Stundum koma þau til mín segja hvað heimadæmin eru 

skemmtileg ... ef ég heyri svona jákvæð orð þá fer ég upp til himna“. 

Fagmennskuviðhorf Önnu eru sterk og hún leitast við að ná árangri í samstarfi við 

nemendur. Ánægja hennar er mikil þegar henni tekst að kveikja áhuga þeirra á 

fræðigreininni. Faglegur áhugi hennar er mikill og hún finnur stundum hvernig 

kennslan leiðir til árangurs og skilnings hjá nemendum. Starfið verður 

merkingarbært og gagnlegt. Anna fær viðurkenningu frá nemendum þegar hún 

hefur „gert eitthvað gott“ eins og hún kemst að orði. 

Haukur hefur einnig mikinn faglegan áhuga sem skilar sér stundum til nemenda 

en þó ekki til allra. Hann segir: „Mér finnst sjálfum mjög skemmtilegt og 

spennandi efni sem ég er að kenna og ég reyni að gefa af mér. Stundum tekst það 

en stundum tekst það miður ... sumir hópar eru erfiðari en aðrir“. Haukur talar um 

kennsluna sem skemmtilegt starf og gefandi en leggur áherslu á að til að koma 

fræðigreininni vel á framfæri sé forsendan sú að ná góðri tengingu við 

nemendahópinn. Haukur leggur einnig áherslu á að kennarinn þurfi að beita 

fjölbreyttum kennsluháttum með umræðutímum, verkefnavinnu, kvikmyndum og 

gestum til að lífga upp á námið og vekja áhuga nemenda. Kennarinn þarf að gefa 

af sér ætli hann að uppskera eins og til var sáð. 

Guðni telur mikilvægt fyrir sig að geta miðlað fræðigrein sem jafnframt er 

áhugmál hans og segir: „[Faggreinin] er áhugamál sem mér finnst spennandi og 

gefandi ... ég er að fást við hugðarefni mín ... þannig að mér leiðist aldrei að fjalla 

um þau“. 

Baldur hefur stundum þurft að kenna áfanga sem liggja utan við sérfræðisvið hans 

og hann segir það geta verið mjög leiðinlegt. Hann hafði tekið að sér áfanga sem 

hann: „hafði ekki neinn áhuga á að kenna“. Baldur ákvað að draga úr því að taka 
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að sér slíka áfanga og segir: „...en þá fór ég að ákveða að ég tæki ekki að mér 

vissa hluti heldur einbeitti mér að því sem ég er góður í og ég hef nokkurn veginn 

komist upp með það og það er ekki laust við að síðustu þrjár annir hafi verið bara 

mjög skemmtilegar“. 

Sonja hefur mikinn áhuga á starfi sínu og segir starfsánægju sína felast m.a. í 

gagnsemi starfs síns. Hún getur nýtt þekkingu sína og hæfileika í starfi og það 

metur hún mikils. Sonja segir: „... grundvallarviðhorf mitt til starfsins er að mér 

finnst ég vera að gera mikið gagn á hverjum degi. Ég hef stundum verið að grínast 

með það að mér finnist ég vera í starfi þar sem ég bjarga heiminum. Ég er að auka 

líkurnar á að fólk verði hamingjusamt, leysa upp fordóma þeirra og mér finnst ég 

vera í skemmtilegasta starfi í heimi. Ég get ekki ímyndað mér að það sé annað 

starf sem myndi henta mér betur þar sem ég fæ að njóta eins vel styrkleika minna 

og þar sem ég fæ að njóta eins mikillar ánægju út úr vinnunni“. 

Samantekt: 

Í viðtölum við kennara koma fram sterk fagmennskuviðhorf. Áhugi þeirra á 

fræðigreininni virðist mikill og þeir meta mikils að fá tækifæri til að miðla 

þekkingu sinni til nemenda og geta fylgst með afrakstri kennslu sinnar í bættum 

árangri nemenda. Með því verður starfið merkingarbært og gagnlegt. Sérfræði-

þekking kennarans, sem kveikir áhuga nemenda og eykur árangur þeirra í námi, 

virðist vera ferli sem stuðlar að aukinni ánægju kennara í starfi. Þeir geta nýtt 

þekkingu sína og hæfni í starfi sem þeir hafa áhuga á. Þeir leitast við að gefa af sér 

í starfi og að ná tengingu við nemendur með því að miðla fræðum sínu á 

áhugaverðan og skilvirkan hátt út frá fjölbreyttum kennsluaðferðum er kennarinn 

hefur mótað og þróað með reynslu sinni í starfi.  
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4.2.2 Fjölbreytileiki starfs og starfsþróun: „Maður verður að vera 

dálítið núna“. 

Almennt töldu kennarar starf sitt fjölbreytt og krefjandi. Þeir kenndu ólíkum 

nemendahópum og áföngum. Kennarar lögðu einnig áherslu á mikilvægi 

starfsþróunar og nauðsyn þess að halda sér við í fræðunum. 

Guðbjörg segir kennarastarfið mjög fjölbreytt: „þú ert ekki að kenna það sama frá 

einu ári til annars, það er mismunandi hvernig nemendahópa þú færð, hvaða 

áfanga þú færð að kenna og hvernig áherslur skólinn er með“. Sif segir að ólíkir 

áfangar og mismunandi nemendahópar kalli á aukna starfsþróun kennara. Hún 

segir: „... núna er ég að kenna fjögur ólík fög, öll í einu, fimm hópum, maður er 

með alla anga úti að halda sér við í þessum fögum. Það er alltaf eitthvað nýtt að 

gerast í hverju fagi og eftir kannski þrjú ár þegar þú ert að kenna þeim næst ... þú 

getur kannski hent bókinni því að hún er orðin úrelt og í dag er eitthvað allt annað 

og allt önnur þekking í gangi og það gildir um margt af þessu. Maður verður að 

vera dálítið núna“. 

Valdimar telur kennarastarfið í raun mjög breytilegt starf og „hlutirnir aldrei alveg 

eins ... maður er að vinna með fólk og það getur verið mismunandi frá önn til 

annar og svo framvegis“. „...skapandi kennarar eru aldrei með sömu 

kennslustundina og breyta alltaf, jafnvel þótt þeir séu að kenna sömu áfangana, þá 

eru þeir með breytilega kennsluhætti, allir sem hafa fengist við kennslu vita að 

nemendaárgangarnir geta verið mismunandi og mismunandi andrúmsloft innan 

þeirra.“ Valdimar leggur áherslu á að kennarar breyti kennsluháttum sínum í takt 

við þarfir ólíkra nemendahópa.  

Baldur telur kennarastarfið breytilegt og dýnamískt starf og tekur í sama streng og 

Valdimar varðandi nemendahópa og segir: „...það er svo misjafnt hvernig hópa þú 

ert með og hvað þú ert að kenna og svo raðast það eftir tilviljunarkenndum 

aðstæðum, stundum fer maður inn á leiðinlegar annir og bæði leiðinlegir 

nemendur og leiðinlegir áfangar sem maður er að kenna og þá getur þetta verið 

alveg ferlega einhæft og „boring“ en svo koma tímar þar sem þetta snýst við og 

maður er að kenna áfanga sem manni líkar við og er heppinn með nemendur“.  
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Baldur leggur áherslu á að þróa sig í starfi og segir m.a. eftirfarandi þegar hann 

talar um kennsluaðferðir: 

 „Ég hef þróað og endurskoðað mínar kennsluaðferðir, passa mig á því að 

verða ekki þræll glærunnar og með þetta show sem fylgir þeim. Ég teikna 

mikið á töfluna, ég held að það sé betra að vera með illa teiknaða mynd á 

töflunni heldur en rosalega flotta mynd í PowerPoint, ég held að krakkarnir 

taki betur eftir, ég tala hratt og fór of hratt með glærunni og er meðvitaður 

um þetta og hægði á mér. Þetta er þróun sem gerist ekki í einhverjum 

kippum.....ég endurhugsa áfanga, kemst í efni og breyti kennsluaðferðum út 

frá því. Það er hægt að festast í hlutunum“.  

Auk kennsluaðferða leggur Baldur áherslu á að breyta innihaldi námsins svo fremi 

að það sé innan ramma kennsluáætlunar. Hann bendir á að ekki sé nauðsynlegt að 

fylgja kennslubókunum frá a til ö ef það sem í þeim stendur höfðar ekki til 

kennarans: 

Ég t.d. breytti einum áfanga sem var martröð. Ég hugsaði: ég nenni ekki að 

kenna þetta svona og geymi þennan leiðinlega kafla í bókinni þar til síðast 

og byrjaði að kenna það skemmtilega úr bókinni og svo þegar koma að 

þessum kafla í lokin, þá bara sleppti ég honum, ég fór að skoða kaflann og 

það var ekkert í námskránni sem sagði að ég ætti að vera að kenna þetta 

tiltekna efni sem var í lokakaflanum, þetta var bara einhver blinda í mér, ég 

setti mér það markmið að gera krakkanna læs á [fagið ] ... breytti markmiði 

sem var að drepa allan áhuga, ég var sáttastur við að breyta þessu, með 

þessum breytingum fór ég að hugsa um margt annað, hvar eru þröskuldarnir, 

þú getur breytt þinni kennsluáætlun ef það er ekki að henta og maður spyr 

sig er það þess virði að fá algera slokknun hjá þeim út á tiltekið efni, maður 

var krítískur á kennslumarkmið. 

Samantekt: 

Fjölbreytileiki kennarastarfsins virðist mikill og viðmælendur þurfa að stöðugt að 

þróa og viðhalda þekkingu sinni í starfi til að mæta ólíkum nemendahópum og 

áföngum. Kennarar þurfa að fylgjast með nýjungum í faggrein sinni og semja 

kennsluefnið sem oft er sniðið að þörfum ólíkra nemenda. Kennarar eins og 
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Baldur hafa þróað með sér breytta kennsluhætti sem byggjast á reynslu í starfi. 

Kennarar hafa þannig valkosti til að þróa með sér árangursríka kennsluhætti í 

viðleitni þeirra til að kveikja áhuga nemenda á námsefninu. Þeir hafa einnig 

töluvert sjálfræði til að velja hentugt námsefni og geta valið um ólíkar leiðir í 

framsetningu þess. 

4.2.3  Sjálfræði og samvinna: „Við vorum sérfræðingarnir“ 

Í umræðu Valdimars og Baldurs hér að ofan leggja þeir áherslu á aðlögun 

kennsluhátta að ólíkum nemendahópum. Þeir höfðu sjálfræði til að breyta ýmsu í 

starfi sínu miðað við þarfir nemenda og viðhorf sín til árangursríkra kennsluhátta.  

Tómas telur sjálfstæði sitt mikið innan ramma skólanámskrár og aðalnámskrár 

framhaldsskóla. Hann metur sjálfstæði sitt mjög mikils og er sammála Valdimar 

og Baldri um að kennslan þurfi að taka mið af þeim hópi sem kennarinn hefur 

hverju sinni og sníða kennsluna að nemendahópnum. Hann segir frá dæmi þar 

sem nauðsynlegt hafi verið að kenna áfanga með ólíkum áherslum miðað við 

ólíkar forsendur bekkja og segir: „...vegna þess að þessir bekkir hafa ólíka 

undirstöðu ... það stóð nú svolítið í skólameistara að hafa ólík próf í sama áfanga 

fyrir ólíka bekki ... við fengum ákvörðunarvald vegna þess að við vorum 

sérfræðingarnir og við gátum rökstutt það af hverju við vildum taka svona á þessu 

og við fengum það“. Tómas metur mikils að geta beitt sérfræðiþekkingu sinni í 

starfi og hafa svigrúm til að: „nota þau gögn sem ég tel líkleg til árangurs“. Hann 

telur þetta mjög mikilvægt fyrir starfsánægju sína ásamt því að: „finna að það sem 

ég er að gera skipti einhverju máli“. 

Fleiri kennarar töldu sjálfræði sitt í starfi mikið og mikilvægt en töldu sig þó 

bundna innan ramma námskráa. Lára telur sjálfræði í starfi vera einn af 

grundvallarþáttum starfsánægju sinnar. Hún telur framhaldsskólakennara hafa 

mun meira sjálfræði um námsefni en grunnskólakennarar og telur brýnt að 

kennarar hafi frelsi til að móta kennsluhætti og námsefni eins og þeim einum 

þykir vænlegt til árangurs.  
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Haukur talar einnig um mikið sjálfstæði með námsefnið og segir: „... get alveg 

mótað það eftir mínu höfði. Hvað ég kenni og hvernig ég geri það og svo 

framvegis. Og mér finnst það mikill kostur“. Hann segir það þægilega tilfinningu 

að vera sjálfstæður í starfi og hann metur það mikils. Hann telur samvinnu á milli 

kennara innan sinnar deildar ekki mikla en finnst það vera í góðu lagi vegna þess 

að: „ég vil kenna með mínum hætti, ég vil ekki að það sé verið að skipta sér of 

mikið af mér ... ég veit, ég er með ákveðna stefnu og ég veit að svona á ég að 

kenna þetta og gefa af mér og ég er ekki að fá neinn til að segja mér að ég eigi að 

gera eitthvað svona eða hinsegin, hver kennari verður að finna sinn stíl, því að 

eins og ég sagði áðan, ég lít á kennsluna sem ákveðna listgrein og hver listamaður 

hefur sinn stíl“.  

Haukur telur mikilvægt fyrir kennarann, líkt og Valdimar, Tómas og Baldur, að 

kennarinn hafi frelsi til breytinga í kennsluháttum og námsefnisvali ef hlutirnir 

virðast ekki vera að ganga upp. Hann nefnir nemendahópa þar sem erfitt hefur 

verið að ná góðum tengslum og jákvæðum vinnuanda og segir: „... og þá reynir 

maður að finna nýjar leiðir, breytir kennsluháttum og aðferðum, þótt það sé alltaf 

leiðinlegt að fá svona hópa, þá er þetta samt sem áður hvatning fyrir mann“. 

Haukur lítur á það sem áskorun að kljást við erfiða nemendahópa því að þá þarf 

hann að huga að breyttum kennsluháttum og endurmeta aðferðir sínar.  

Jóhanna segir að sem framhaldsskólakennari hafi hún mjög mikið sjálfstæði og 

segir: „... og það liggur við að það sé full mikið af hinu góða, í stofunni er maður 

að kenna og það skiptir sér enginn af því sem maður er að gera, maður er bara að 

kenna og yfirmenn koma ekki inn í stofuna, maður er bara með sína bekki og það 

skiptir sér enginn af því ... ég get verið með nasistaáróður þess vegna, þú færð 

ákveðið efnissvið en getur gert nánast hvað sem er við það“. Jóhanna saknar meiri 

samvinnu á milli kennara, t.d. um kennsluhætti og vill fá heimsóknir frá sam-

kennurum í stofuna sína til að fá nýjar hugmyndir um málefni er varðar 

kennsluna. 

En mörkin á milli mikils sjálfræðis og of lítils stuðnings geta stundum verið óljós. 

Sonju kom á óvart þegar hún hóf kennslu við framhaldsskóla hversu lítið samstarf 

var innan hennar deildar. Spurð út í sjálfstæði sitt segir hún:  
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Fullkomið, alveg, mér var bara sagt þegar ég var ráðin inn í karladeild, 

algera karladeild, ég var nýr kennari sjáðu til, hafði aldrei kennt áður, bara 

aldrei, og mér var bara sagt, já við gerum þetta svona, mér var sýnd bókin og 

kennsluáætlun og síðan var sagt: en við karlarnir, við höfum gert þetta hver á 

sinn háttinn og við erum ekkert með neitt samstarf en ef þú þarft að spyrja 

um eitthvað þá er þér það alveg frjálst og velkomið annars gerir þú þetta bara 

eins og þér sýnist. Á sama tíma ... hefði verið voða þægilegt að fá efni upp í 

hendurnar en ég bað ekki um mikið, ég vildi ekki vera að suða um eitthvað 

því að þér var aldrei rétt neitt af fyrra bragði. Ég þurfti að fara til þeirra og þá 

kannski fékk ég bara eitt blað, skilurðu? Alltaf þurfti ég að biðja um það og 

það var auðvitað óþægilegt, svo að ég bara fór að gera þetta sjálf og talaði 

við kunningja úr náminu sem ég vissi að var búin að ráða sig og ráðfærði 

mig við hana og síðan fór ég að búa til efni sjálf. Ég hef mjög sterkar 

skoðanir á því hvernig ég vil gera þetta. 

Sonja saknar félagslegs stuðnings; að geta ekki ráðfært sig við samkennara en hún 

metur sjálfstæði sitt mikils og segist ekki vera reiðubúinn til að ganga inn í 

skipulag hjá öðrum. Hún segir samvinnu milli kennara vera mismunandi eftir 

deildum og menningu stofnunar.  

Sif telur það vera eitt af því allra besta í starfinu að hafa mikið frelsi og segir: „... 

maður getur farið nánast hvert sem maður vill, náttúrulega innan greinarinnar ... 

það er einn af risastóru kostunum að mínu mati ... ég hef ákveðnar línur, 

námskrána og kröfur skólans en þær eru ekki neitt skýrt afmarkaðar, ég get farið 

mínar eigin leiðir, ef ég hef ákveðið efni sem ég vil nálgast þá get ég bara farið 

þangað. Það er enginn sem bannar mér það eða stoppar mig í því og það finnst 

mér frábært...“.  

Guðni segir að kennarinn sé frjáls við að miðla þekkingu og sé einungis bundinn 

af fræðunum og námskrám: „...það er sá sannleikur [sem] maður er að boða með 

öllum fyrirvörum ... ég held að það sé einn helsti kostur við kennarastarfið, 

kennarinn er mjög frjáls, hann þarf að miðla sínum fræðum og koma nemendum í 

skilning um efnið og við ættum ekki að hafa nein annarleg markmið, skulum við 

segja“.  
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Um samvinnu segir Guðni: „kennarar eru að mörgu leyti konungar í eigin ríki, 

þegar kemur að beinni samvinnu þá er það sennilega háð hverjum og einum 

kennara, það er kannski spurning um hvernig andinn er í viðkomandi fagi. Í mínu 

fagi erum við tveir sem sjáum um fagið, við ræðum málið annað slagið en það eru 

engir fastir fundartímar og við gerum hlutina oft upp á eigin spýtur, þetta er meira 

þannig að við ræðum málin og fylgjumst með því hvar við erum stödd í efninu 

þegar við erum að kenna sömu hlutina og semjum prófin saman, en við notum 

ekki sömu kennsluaðferðir, ég bý til öll verkefni sem ég legg fyrir sjálfur, ég bý til 

glærur sjálfur eða þær glósur sem ég nota þannig að mestu leyti er maður að fara 

eigin leiðir má segja“. 

Valdimar telur samvinnu kennara mismunandi eftir fræðigreinum og fjölda kenn-

ara innan faggreina og segir: „við erum þarna hópur þar sem hver lítur á sig sem 

sjálfstæða grein, þess vegna getur þetta aldrei verið sambærilegt við t.d. 

enskukennara, þegar þeir eru að bera saman bækur sínar. Við erum bara tvö í 

mínu fagi ... við erum svolítið aðgreind og við virðum sjálfstæði hvort annars ... 

maður vill vera sjálfstæður í starfi og hafa tök á því að móta það“.  

Sif leggur einnig áherslu á að samvinna kennara mótist nokkuð af stærð deilda og 

segir: „samvinna er ekki svo mikil innan minnar deildar, ég held að hún sé miklu 

meiri hjá öðrum deildum en það helgast kannski bara af því hvað við erum fá í 

minni deild. Þannig að eðlilega er meiri samvinna í þeim deildum þar sem eru 

kannski um tíu kennarar í sama fagi og kannski sama áfanga ... viljinn til 

samvinnu er alveg til staðar, það er kannski spurning um þörfina þegar maður er 

með sinn sjálfstæða áfanga“.  

Samantekt: 

Almennt telja viðmælendur sjálfræði sitt mikið í starfi. Þeir eru þó bundnir af 

aðalnámskrá framhaldsskóla og skólanámskránni. Kennararnir virðast hafa mikið 

val um námsefni og kennsluhætti og geta farið sínar eigin leiðir við mótun þess. 

Eftirlit með starfi kennarans innan kennslustofunnar virðist lítið og kennarar 

kunna flestir vel að meta það svigrúm sem þeir hafa til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir um val á leiðum og aðferðum í kennslu sinni. Þó kom fram að 
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sjálfræðið jaðrar stundum við skort á stuðningi. Samvinna milli kennara er 

mismunandi og virðist ráðast af fjölda kennara innan deilda, fjölda sambærilegra 

áfanga og áhuga viðkomandi kennara á samstarfi. Flestir viðmælenda virtust ekki 

í miklu samstarfi við aðra kennara innan sinnan deildar, unnu frekar sjálfstætt í 

sínu starfi. 

4.2.4  Ábyrgð og völd  

Í viðtölum við kennara kom fram mikil fagleg ábyrgð og einnig ábyrgð gagnvart 

nemendum. Lára og Sonja lýsa því hvernig hinni miklu ábyrgð sem lögð er 

kennurum á hendur fylgi jafnframt vandmeðfarin völd.  

Lára segir: „Það er gífurleg ábyrgð gagnvart nemendum að þau séu að taka réttar 

ákvarðanir til að útskrifast og líka í áföngunum, þannig að ábyrgðin er gífurleg og 

hún er líka þetta vald sem að maður hefur“. Sonja segir eftirfarandi um ábyrgð og 

völd: „...málið er það að völdin sem mér finnst ég hafa eru kannski það eina sem 

hræðir mig. Ég finn hversu mikil völd ég hef ... ég hefði ekki séð það fyrir hvað 

þetta er ofboðslega valdamikið starf. Um leið og þú ert búinn að geta þér gott orð 

á meðal nemenda fara þau að hlusta betur og því meir verða þau fyrir áhrifum, 

ekki satt, og þegar ég finn að þau kunna vel við mig og hlusta á það sem ég segi 

að þá verð ég að vanda rosalega það sem ég segi af því að móttökuskilyrðin eru 

það góð. Þarna upplifi ég svakalega ábyrgð og það skiptir máli hvað ég segi ...“.  

Sif segir að kennarar hafi mikla ábyrgð gagnvart nemendum og skólanum. Kenn-

arinn þarf að koma ákveðnu efni til skila og ákveðinni hugsun sem hann vill að 

nemendur tileinki sér. Kennarinn hefur líka ábyrgð gagnvart skólanum um að vera 

með hæfilegar kröfur og halda uppi ákveðnum gæðum. Guðni segir að ábyrgð 

kennara felist í að búa nemendur undir frekara nám og gera þá að betri borgurum 

með þátttöku í atvinnulífinu. Tómas telur faglega ábyrgð kennara mikla og segir: 

„...ég ber mikla ábyrgð gagnvart nemendum á að þeir fái það sem þeim er ætlað 

og ég ber mjög mikla ábyrgð á verkstjórn ... ég læt krakkana vita um þá hluti sem 

eru bannaðir hjá mér og hvaða afleiðingar það hefur ef því er ekki fylgt. Það er 

mitt að tryggja vinnufrið“.  
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Haukur telur sig hafa ábyrgð gagnvart yfirvöldum skólans og ábyrgð gagnvart 

nemendum og segir: „ég reyni að sinna starfinu eins vel og ég get en það þarf ekki 

yfirvöld til að ég sinni starfinu vel, ég reyni að vera eins lítið veikur og ég 

mögulega get, maður mætir stundum hálfveikur í vinnuna vegna þess að maður er 

svo fullur af ábyrgðartilfinningu“. Ólafur telur að kennari geti borið mikla ábyrgð 

á vellíðan nemenda og segir: „Ef kennari er ekki góður og jafnvel illgjarn þá hefur 

hann möguleika á að brjóta niður sjálfstraust nemenda. Og á móti að byggja það 

upp og það er mikilvægt að misbeita sér ekki“. 

Tómas og Guðbjörg greina frá breyttu hlutverki sínu í kennslu og aukinni ábyrgð 

framhaldsskólakennarans gagnvart nemendum. Þau telja sig í auknum mæli sinna 

því ummönnunarhlutverki sem áður var í hendi foreldra og annarra aðila utan 

skólans. Guðbjörg segir um þetta atriði: „við erum ... hvað á ég að segja ... orðin 

miklu meiri umönnunarstétt heldur en að við vorum ... framhaldsskólakennsla 

fólst í byrjun bara í miðlun upplýsinga, nú erum við meira að hugsa um velferð 

nemenda og erum að miðla þekkingaratriðum sem heimilin miðluðu áður fyrr“.  

Tómas tekur í sama streng og segir ábyrgð kennarans í dag felast m.a. í umsjón 

með velferð nemandans. Hann segir þetta um breytingar á hlutverki kennarans: 

„ég man ekki eftir sko ... eftir þessu mikla barnapössunarstarfi hjá mínum 

kennurum eins og er hjá mér ... hjá okkur erum við með heljarmikið eftirlit með 

hverjum einstaklingi og það er haldið utan um mál þeirra sem halda ekki utan um 

mál sín sjálfir og maður er að horfa á það iðulega og það á sérstaklega við 

strákana af því þeir eru af líffræðilegum orsökum svolítið seinni, að þeir eru 

kannski óalandi og óferjandi aulabárðar í fyrsta og öðrum bekk og svo allt í einu í 

þriðja bekk, þá eru þeir vaknaðir og svo bara í fjórða bekk eru þetta orðnir þessir 

flottu karlar sem geta nánast allt og gera svo flotta hluti, bara eins og ég segi bara 

að því að þeir hafa fengið að vera á vernduðum vinnustað, og ég held að það sé 

mikið glapræði í nýju lögunum um framhaldsskóla að nú verður hann skorinn 

niður í þrjú ár, það liggur alveg á borðinu að þetta verður gert“. 
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Samantekt:  

Viðmælendur telja ábyrgð sína mikla gagnvart nemendum. Þeir hafa það hlutverk 

að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi. Þeim er ætlað að undirbúa 

nemendur undir frekara nám og þurfa að vera almennt meðvitaðir um velferð 

nemenda. Uppeldishlutverk kennara virðist vera að aukast, sérstaklega fyrir fyrsta 

árs nemendur. Kennarar bera einnig ábyrgð gagnvart skólayfirvöldum og þurfa að 

halda uppi vissum gæðum náms í vaxandi samkeppnisumhverfi.  

4.2.5  Viðurkenning í starfi: „Stjórnendur eru sparir á hrós“. 

Viðurkenning á starfi kennarans virðist mikilvægur þáttur í starfsánægju þeirra. 

Viðurkenning til kennara virðist koma mest frá nemendum. Að mati margra 

kennara eru bæði nemendur og stjórnendur sparir á hrós. Stjórnendur fylgjast lítið 

með starfi kennarans innan veggja kennslustofunnar og viðurkenning þeirra á 

störfum kennara er oft byggð á umsögn þriðja aðila. 

Aðspurður um sérstakar ánægjustundir úr kennslunni svarar Haukur: „...svo fær 

maður svona fídbakk og maður veit það og finnur það þegar þetta gengur allt 

saman upp og þá fær maður miklar þakkir eftir á og nemendur lýsa yfir ánægju 

sinni og segjast hafa fengið mjög mikið út úr áfanganum og svo framvegis. Og að 

þau hafi öðlast nýjan skilning á tilverunni og það er náttúrulega mjög skemmtilegt 

ef það gerist“.  

Ólafur tekur í sama streng og finnst mjög gaman að heyra það þegar nemendur 

koma til hans og þakka honum fyrir árangur sinn í náminu. Valdimar segir að 

stundum fái hann hrós frá nemendum og að hann fái tölvupóst frá nemendum sem 

segja að þeir hafi uppgötvað eitthvað nýtt í kennslustundum.  

Sif finnst það bæði gott og slæmt að skólastjórnendur fylgist ekki með því sem 

fram fer innan veggja kennslustofunnar. Hún segir: „Mér finnst þægilegt að 

enginn er að fylgjast með mér en um leið væri gott að fá fídbakkið. En í mínu 

tilviki þá finn ég enga sérstaka þörf fyrir það, ég finn það alveg sjálf hvernig þetta 

gengur en mér finnst auðvitað að faglega séð ættu einhverjir aðrir að vita það líka. 
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Ég upplifi það alls ekki að það sé verið að fylgjast með okkur og ég átta mig ekki 

á því hvort stjórnendur viti mikið hvað er að gerast í mínu starfi“.  

Haukur segir að endurgjöf fyrir störf sín komi aðallega frá nemendum og stundum 

frá stjórnendum. Hann segir: „Mér finnst sumir stjórnendur vera dálítið sparir á 

hrósið en sumir þeirra koma til manns og jafnvel kennarar líka og eru þá að hrósa 

manni og tala um að þessi eða hinn nemandi hafi verið að hrósa manni og það er 

mjög jákvætt myndi ég segja ... en það mætti vera meira frumkvæði hjá 

yfirmönnum að gefa manni svona meira fídbakk á það sem maður er að gera. Ég 

er ekki að segja að þeim sé alveg sama en það getur virkað þannig að þeim sé 

alveg sama ... en yfirmenn hafa aldrei komið til mín og sagt beinum orðum að ég 

hafi staðið mig vel, það er algjör þögn þannig“. Haukur leggur áherslu á að ekki 

megi túlka afskiptaleysi stjórnenda um starfið í kennslustofunni á of neikvæðan 

hátt. Hann metur sjálfstæði sitt í kennsluháttum mikils og vill ekki að yfirmenn 

séu allt of mikið að skipta sér af starfi kennarans en telur nauðsynlegt að traust 

ríki á milli kennara og stjórnenda. Haukur telur kennara upp til hópa 

samviskusama og traustsins verða en segir að yfirmenn mættu vera duglegri við 

að hrósa fyrir vel unnin störf.  

Guðni telur ekki ástæðu til þess að yfirmenn séu að fylgjast mikið með starfi 

kennarans innan veggja kennslustofunnar. Líkt og Haukur telur hann yfirmenn 

þurfi að treysta kennurum til að sinna starfi sínu. Guðni segir: „Það er nú ekki 

mikil bein samskipti sem ég á við yfirmenn í sjálfu sér. Manni er treyst fyrir því 

sem maður á að sinna og gerir það eftir bestu getu, samskiptin fara aðallega fram á 

kennarafundum ... yfirmenn eru tilbúnir að hrósa ef þeir fá skilaboð um það en 

gera það ekki með markvissum hætti“. 

Baldur telur viðurkenningu frá stjórnendum sjaldgæfa og segir: „... maður fær 

alltaf að vita ef eitthvert foreldri er óánægt en sjaldnar ef einhver er ánægður. Það 

er slæmt stjórnunartæki ef svo er, því að þá finnst kennara að allt sé ómögulegt. 

Nemendur eru frekar lokaðir á hrós en þeir hrósa oft eftir að þeir hafa lokið námi 

... en andlegar gælur mættu vera meiri, en þetta er kannski erfitt í stórri stofnun, 

þetta var kannski meira þegar skólinn var minni og persónuleg nánd var meiri. Ef 
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þú ert stjórnandi í stórri stofnun þá er takmarkað í hversu mikilli persónulegri 

nánd þú getur verið við hvern starfsmann“. 

Samantekt:  

Af viðtölum við kennara að dæma virðast þeir helst fá viðurkenningu frá 

nemendum fyrir störf sín. Viðurkenningin felst m.a. í auknum skilningi nemenda 

og árangri í námi. Kennarar fá stundum jákvæða endurgjöf frá nemendum í 

kennslustund og sumir þakka kennurum vel unnin störf að námi loknu. 

Stjórnendum virðist almennt ekki kunnugt um starf kennara innan veggja 

kennslustofunnar og viðurkenning þeirra á störfum kennara er af skornum 

skammti og byggir oft á umsögn annarra aðila eins og foreldrum, nemendum eða 

samkennurum. 

4.3 Kjaramál 

Viðmælendur voru flestir óánægðir með grunnlaun sín en margir höfðu yfirvinnu 

og aukagreiðslur sem gerðu heildarlaun ásættanleg. Sumir kennaranna bentu á 

nauðsyn þess að hafa yfirvinnu eða góða fyrirvinnu svo að endar næðu saman. 

Nokkrir kennarar voru mjög ósáttir við stofnanasamninga og aðrir töldu þá 

vandmeðfarna en voru sáttir við hugmyndafræðina að baki þeim en ekki við 

útfærslu þeirra á sínum vinnustað.  

Guðbjörg segist ekki vera í starfinu út af laununum og segir launin hræðileg og 

engan veginn í takt við menntun og ábyrgð. Hún segir: „Ég hef það betra en þegar 

ég var ungur kennari en ég held að það sé fyrst og fremst af því að ég hef góða 

fyrirvinnu en ekki af því að ég er að hala inni meiri laun, sko. Þannig að ég finn 

það líka á einstæðum konum sem eru hér sem kennarar, þær þurfa að vinna 

afskaplega mikið og ef þær fá ekki þá kennslu sem þær þurfa þá lenda þær í 

vandræðum. Ég hef staðið frammi fyrir því“. 

Guðbjörg segir að samkvæmt könnun sinni séu um 20% framhaldsskólakennara í 

öðru starfi samhliða kennslu. Guðbjörg segir stofnanasamninga flókna og að þeir 

hafi haft áhrif á starfsandann á sínum vinnustað. Hún segir: „Já, mín ábyrgð er að 
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koma mér á framfæri ... þetta er frumskógur og þetta hefur leitt til lélegs 

starfsanda vil ég meina, því að margur verður að aurum api“. 

Baldur segir grunnlaun mjög slæm en hann hefur yfirvinnu og er því sáttur við 

heildarlaun sín. Baldur segir að stofnanasamningar hafi leitt til togstreitu og 

afbrýðisemi meðal kennara og að verið sé að hygla einum kennara umfram annan. 

Hann telur að það eigi ekki að vera hlutverk sitt að sækja peninga til yfirmanns 

síns. Baldur segir:  

Nei, það á ekki að taka þessi mál inn á vinnustað, ég á ekki að þurfa að 

standa í samningum um kaup og kjör við minn yfirmann, þetta skapar 

togstreitu, afbrýðisemi, öfundsýki, þetta er bara hlutur sem á að halda fyrir 

utan. Við erum með eitt dýrasta stéttarfélag landsins og þeir eiga bara að 

skammast sín og semja um kaup og kjör, ég á ekki að þurfa að vinna vinnuna 

þeirra, ég er bara kennari og ég vil ekki þurfa að standa í þessu, mat þarf þá 

að vera vélrænt og það þarf að liggja fyrir hvaða kröfur eru gerðar þegar 

menn eru metnir, þetta hafa verið einhverjir alúðarflokkar þar sem menn 

hafa verið að ganga á fund skólameistara og tala um ágæti sitt og gráta út 

einhverja peninga og slást um einhvern pott. Þarna er verið að koma með 

vandræði inn á vinnustað, það er nógu mikil vinna að reka stað og halda utan 

um hluti og hvernig eigi að deila þeim út en ekki standa í því að semja um 

kaup og kjör. 

Baldur er ekki sáttur við stéttarfélag sitt og telur að hlutverk þess í samninga-

gerðinni eigi að vera meira. Hann segir enn fremur:  

„Hvað er stéttarfélagið þá að gera, reka sumarbústaði? Það er verið að koma 

vinnu yfir á skólana, ég er hundfúll, þetta hafði áhrif á okkur ... Matskerfið á 

að vera gegnsætt, þetta á ekki að þurfa að vera eitthvað makk, sumir eru 

vinir annarra hjá öllum stofnunum og þá fara menn að hygla og svona ... og 

ef menn ætla að fara að flytja svona kerfi inn í skólann þá vil ég að það sé 

gegnsætt, skýrar reglur og að það sé hafið yfir allan vafa ...“. 

Tómas er mjög óánægður með grunnlaun sín og segir stofnanasamninga vand-

meðfarna og segir þá valda mismunun á vinnustað. Tómas segir: „þeir eru 

ofboðslega vandmeðfarnir, vegna þess að ... í fyrsta lagi skapa þeir mismunun og 
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sú mismunun felst í því að sá sem er að gera mest fær ekki endilega mest heldur 

sá sem er innundir hjá yfirvaldinu, þannig að þeir eru alveg prýðilegt tæki fyrir 

skólameistara sem vilja mismuna fólki og búa til holla hirð í kringum sig og 

maður hefur heyrt það úr mörgum skólum og eins mörgum stofnunum að það er 

búin til hirð á grundvelli stofnanasamninga, það er ekki tilfellið í mínum skóla...“. 

Tómas segir þokkalega sátt í sínum skóla um stofnanasamningana en að þeir þurfi 

að vera gegnsæir þannig að kennarar viti fyrir hvað sé greitt.  

Haukur segir að grunnlaun framhaldsskólakennara hafi hækkað töluvert fyrir 

nokkrum árum og þau hafi verið orðin þolanleg en nú sé að halla undan fæti. 

Hann segir stofnanasamninga hafa gengið eftir í sínum skóla en hefur blendnar 

tilfinningar til samninganna og segir: „... það eru mjög skiptar skoðanir með þá og 

sumir eru mjög óhressir með þá, persónulega finnst mér þetta kerfi pínulítið 

hallærislegt, sko. Ég hef nú notið góðs af því. Mér hefur tekist að rökstyðja mitt 

mál þannig að ég hef verið hækkaður upp en sumir leggja ekki í það að vera að 

hefja sig upp, mér finnst þetta hérna ... þetta er kannski leið til að fela hækkanir 

fyrir öðrum og mér finnst að það ætti kannski að fara einhverjar aðrar leiðir“. 

Haukur telur að það sé auk þess verið að slást um smápeninga með 

stofnanasamningum. 

Harpa telur grunnlaun sín allt of lág miðað við vinnuálag og fleira. Aðspurð hvort 

hún telji að stofnanasamningar umbuni henni fyrir frammistöðu segir hún: 

„Hugmyndin náttúrlega er þannig. Ekki í reynd, það er ekki þannig að þeir 

kennarar sem leggja mest á sig eða eru bestir, að þeir fái þetta, það er ekki þannig. 

Í sjálfu sér geta allir sótt um þetta og flestir munu fá eitthvað, ég held samt að 

þetta sé bara einn launaflokkur“. 

Guðni segir þetta um laun sín: „Ja, það er alltaf það fyrsta sem kennarar gera held 

ég, það er að kvarta yfir launum, það fer best á því, það er eilífðarmál og verður 

sjálfsagt seint bætt. Þau mættu alveg vera betri en ég lifi þokkalega á þeim, sko. 

Ég held að flestir kennarar þurfi að vera í töluverðri yfirvinnu, sérstaklega 

fjölskyldufólk til að endar nái saman, sko. Nema þá að þeir hafi góða fyrirvinnu“. 
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Valdimar er nokkuð sáttur við laun sín í dag þar sem hann sé kominn á þann aldur 

að hann þurfi ekki eins mikið á þeim að halda. Hann segir launin ekki nóg fyrir 

yngri kennara. Varðandi stofnanasamninga segir Valdimar: „Ég held að stofnana-

samningur eins og hann hefur birst í okkar skóla sé bara bastarður, sko. Það eru 

hlutir sem eru við hann sem valda óróa og togstreitu milli deilda og kynslóða og 

einstaklinga, þetta er ekki réttlátt, einlægt og heiðarlegt kerfi. Þetta eru 

smápeningar sem verið er að bítast um“. 

Sonja er ánægð með laun sín vegna þeirrar yfirvinnu sem hún nýtur. Hún segir 

grunnlaunin óásættanleg. Um stofnanasamninga segir Sonja að hugmyndin eigi að 

geta gengið eftir, þ.e. að umbuna kennurum miðað við menntun og hæfileika en 

hún telur útfærslu kerfisins ranga. Hún telur að það eigi ekki að vera hlutverk 

samkennara að meta umsókn sína um launaflokkahækkanir, heldur eigi 

stjórnendur að meta kennara út frá sínu mati á störfum og hæfisþáttum. Hún segir: 

„Mér finnst þetta alveg út í hött, af hverju getur stjórnandi ekki samið við okkur, 

af hverju getur hann ekki athugað hvernig kennarar eru að standa sig og það er til 

fullt af aðferðum til að meta það“.  

Lára segir grunnlaun allt of lág en að hún nái að hífa þau upp með yfirvinnu. Hún 

telur kennara almennt vera ánægða með stofnanasamninginn í sínum skóla í dag 

og rökstyður það þannig:  

 ... því að við höfum náttúrulega farið svolítið í að það sé skýrt hvað við 

metum og við reynum að hafa það eins hlutlægt og hægt er en það er 

náttúrlega meðvitað til að koma í veg fyrir ágreining. En það er mikill hasar 

búinn að vera í mörgum skólum og það kom upp hjá okkur, í eitt skipti, 

þegar við vorum að byrja á þessu, þá fann maður að það var svona óöryggi 

og það hefur örugglega ekki verið auðvelt að vera í samstarfsnefndinni þá, 

því að þá voru oft einhverjar pillur og skot og svona, en þá var það líka rætt. 

Bíddu, við erum að vinna fyrir ykkur og hvernig viljið þið hafa þetta og þetta 

eru möguleikarnir sem við eigum og þá var náttúrlega bara talað upphátt á 

kennarafundum, bara. Kennarafélagið hélt fund og þetta voru svona fyrstu 

skrefin, við vissum ekki almennilega hvernig þetta var, en mér finnst að 

þetta hafi gengið ofsalega vel í skólanum hjá okkur, við vorum með þeim 

fyrstu til að semja. 
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Samantekt: 

Viðmælendur eru óánægðir með grunnlaun sín en þeir virtust eiga kost á 

aukagreiðslum fyrir yfirvinnu eða önnur störf sem metin voru til launahækkana. 

Að mati viðmælenda hækkuðu grunnlaun ásættanlega fyrir nokkrum árum en telja 

að hallað hafi undan fæti á síðustu mánuðum. Flestir viðmælendur virðast ánægðir 

með þá hugmyndafræði sem liggur að baki stofnanasamningum en samningarnir 

hafa valdið deilum, sérstaklega innan Norðurbæjarskóla, um útfærslu samning-

anna. Sumir viðmælenda telja að samningarnir hafi valdið sundrungu á sínum 

vinnustað og að verið sé að hygla einum kennara umfram annan án þess að 

haldbær rökstuðningur liggi að baki. Kennararnir, sem gagnrýna útfærslu 

samninganna, kvarta m.a. undan því að samningarnir séu ekki nægilegar gegnsæir 

og að það hafi leitt til töluverðrar tortryggni um þá.  

4.4 Vinnuaðstæður 

Vinnuaðstæður reyndust mismunandi á milli skóla. Í Laugaskóla bar á talsverðri 

óánægju með þröngt húsnæði hjá þeim Tómasi, Láru, Guðna og Önnu. Tómas 

segir að þröngar kennslustofur hamli skólastarfinu og hann saknar umsjónarmanns 

með tæknimálum: 

„... þetta þrönga húsnæði sníður skólastarfinu mjög þröngan stakk og það 

væri ekki svona mikið af götum í stundatöflu hjá okkur ef við hefðum stærra 

húsnæði. Skólinn hefur stækkað mjög mikið, meðal annars að kröfu 

ráðuneytisins, og það er líka til þess að hægt sé að hafa kennara og bjóða upp 

á val og annað slíkt og hafa fólk í fullu starfi, þá þarf að vera ákveðin stærð á 

skólanum ... sumar kennslustofurnar eru mjög þröngar og erfiðar til að sinna 

kennslunni ... ég er til dæmis að kenna 29 manna bekk, hann fer ekkert í 

hvaða stofu sem er í skólanum“.  

Baldur er einnig ósáttur við að hafa ekki starfsmann er sinnir tæknimálum:  

„Þessi rammi er erfiður, það er mjög erfitt að koma fyrir alls konar gögnum, 

það eru örfáar stofur sem hafa verið lagðar undir sérgreinar, það eru reyndar 

þrjár stofur sem eru með svona lágmarksaðstöðu en tækjabúnaður svona 

almennt ... þú hefur svona tæki sem þú þarft en það sem við erum óánægð 
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með er að það þyrfti að vera maður til að sinna tækjum, skjávörpum og öllu 

þessu og að það sé líka hlutverk hans að hjálpa þeim sem að lenda í 

vandræðum“. 

Lára segir vinnuaðstæður „ömurlegar“ og að það ekki einungis þröngar 

kennslustofur og of stórir nemendahópar sem séu ófullnægjandi heldur einnig 

aðstaða kennara og tækniörðuleikar. Lára segir: 

... en það eru ekki allir kennarar með vinnuborð, sko, og það er þannig að 

þegar ég stend upp þá þarf ég að biðja hina um að færa sig frá þannig að 

aðstæðurnar eru ömurlegar hvað varðar vinnuaðstöðu ... það eru tvö 

vinnuherbergi ... það er bara ótrúlega þröngt, það er bara ekki hægt að neita 

því og maður finnur, þegar álagið er mjög mikið eins og þegar það koma 

toppar svona á önnunum, að þá eru allir rosalega þreyttir á þessu, maður veit 

það alveg, þú veist að það breytist ekkert núna og hérna ... þá held ég að 

flestir passi sig, svo að það springi ekki bara allt, og við tökum alltaf tillit og 

hérna ... en þetta er til skammar, en skólinn getur ... við fáum náttúrulega 

einhverja launauppbót gegn þessu, allir í skólanum fá fartölvu til þess að við 

getum tekið vinnu með okkur heim og unnið, þannig að það er búið að búa 

til svona innranetskerfi þar sem við getum komið gögnum til nemenda sem 

er þá tölvukerfi sem er aðgengilegt, þú veist það er reynt að gera það sem við 

getum en skólinn er bara of lítill fyrir þetta marga nemendur, það er 

náttúrlega bara spurning hvort við eigum að fækka nemendum. 

Guðni telur aðstæður bæði góðar og slæmar og er öllu jákvæðari til 

vinnuaðstæðna en Lára og Tómas og segir: „Sko, gott og slæmt, það háir 

skólanum að maður þarf að fara á milli húsa og vinnuaðstaða kennara, hún er 

ekki, hún mætti vera betri það er frekar svona þröng á þingi, ég held að það komi 

ekki að sök, við höfum hvert okkar sinn bás eða sinn reit og við fáum öll fartölvur 

til umráða og í öllum stofum eru tölvur og skjávarpar og DVD-spilarar þannig að 

ég get ekki kvartað undan því að það vanti eitthvað uppá tæknina. Og ég held að í 

grunninn þá hafi ég allt sem til þarf“.  

Að mati Önnu geta tæknimál verið hvimleið og hún saknar tæknimanns sem 

fylgist með að tæki virki. Hún segir: „...bara þetta truflar stundum kennslu-
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stundirnar hjá mér, það að tölvurnar séu ekki í lagi og það kemur oft fyrir. Það er 

ekki bara vandamál hjá mér heldur líka öðrum kennurum, þeir geta stundum ekki 

notað tölvurnar. Af 17 tölvum þá virka kannski bara 10 eða 8. Þetta getur verið 

mjög óþægilegt vegna þess að ég er að undirbúa og gera áætlun og ég vil fylgja 

henni en þá getur kannski einn tími ruglað því öllu. Þessi tími fer kannski þá í það 

að rifja upp það sem við höfum lært áður“.  

Við Perluskóla hafa nýbyggingar bætt aðstöðu kennara að mati Hauks. Vinnu-

aðstaða kennara er ekki nógu góð og Haukur segir: „Hins vegar erum við með 

skrifstofuaðstöðuna í hálfgluggalausum kjallara og ég er ekki alveg nógu ánægður 

með þá vinnuaðstöðu, sko, en ég kvarta svo sem ekkert og við erum talsvert mörg 

saman í herbergi, það mættu kannski vera færri og bæta vinnuaðstöðuna þannig. 

Það er verið að troða okkur kannski 10 til 12 saman í lítið herbergi“. Jónína er 

ánægð með vinnuaðstöðu sína í dag. Hún segir: „... aðstæður eru æðislegar. Mér 

fannst áður hræðilegt þegar ég var í 50% starfi, þá fékk ég ekki borð eða neitt, þá 

var ég ekki með stöðu, svo breytist þetta um leið og maður var kominn með 

ráðningu, þá er maður kominn inn í hópinn og fær allt, ég hef tækni til að koma 

kennslunni til skila“. Ólafur er mjög ánægður með vinnuaðstæður í Perluskóla og 

telur skólann mjög vel búinn tækjum. Hann segist hafa góð tæki til að koma 

kennslunni til skila. Sif telur starfsaðstæður við skólann nokkuð góðar og fari 

batnandi. Hún er í dag sátt við vinnuaðstöðu sína, telur kennslustofur þægilegar og 

hefur fullnægjandi tæki til við að koma kennslunni til skila.  

Guðbjörg í Norðurbæjarskóla telur vinnuaðstæður góðar í samanburði við aðra 

framhaldsskóla og að búið sé að bæta vinnuaðstöðu kennara umtalsvert. Guðbjörg 

segir þó stöðugt mega bæta aðstöðuna, t.d. í kennslustofum, með því að taka tillit 

til ólíkra þarfa einstaklinga. Valdimar segist stundum verða „pirraður“ út af 

tækjamálum, t.d. út af tölvum og skjávörpum og að töluvert sé farið að þrengja að 

varðandi vinnuaðstæður. Um húsnæðismál segir hann: „... það eru bara alvarlegir 

hönnunargallar í húsnæðinu og galli við skólastofur að það gleymdist að gera ráð 

fyrir loftræstingu og stundum er óvinnandi þar inni fyrir hita og loftleysi“. 
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Baldur talar, líkt og Valdimar, um hönnunargalla í byggingu Norðurbæjarskóla og 

mikið loftleysi sem því fylgir. Baldur segir arkitektúr skólans hafi haft neikvæð 

áhrif á vinnuaðstöðu og félagsleg samskipti starfsmanna skólans og segir:  

„... en það er hönnunargalli í byggingunni að það er mikið loftleysi og það 

skapar slæmt starfsumhverfi ef maður er með stóran ofn að þá er þetta eins 

og bakaraofn, stundum er hægt að opna glugga en þá er kannski ískuldi en 

þetta er ekki gott og svo er annað í þessu, arkitektúr skiptir máli“. 

Samantekt: 

Skoðanir viðmælenda á vinnuaðstæðum eru nokkuð ólíkar eftir skólum. Kennarar 

Laugaskóla eru mjög óánægðir með þröngan húsnæðiskost og tæknimál. Kennarar 

Norðurbæjarskóla tala um hönnunargalla í byggingu skólans sem leiði stundum til 

truflunar á kennslu og námi. Þeir kvarta einnig undan erfiðum tækjakosti og sakna 

umsjónarmanns með tæknibúnaði, líkt og kennarar Laugaskóla. Kennarar Perlu-

skóla virðast ánægðari með vinnuaðstæður sínar og þakka það ekki síst þægilegu 

skólahúsnæði og bættum tækjakosti.  
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5 Umræða 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær. Sú fyrri beindist að því hvaða þættir hefðu 

áhrif á starfsánægju framhaldsskólakennara á Íslandi en sú síðari að því hvort 

innri hvatningarþættir í starfi framhaldsskólakennara væru meira áberandi en ytri 

þættir sem áhrifavaldar starfsánægju.  

Samkvæmt Porter, Bigley og Steers (2003), Herzberg o.fl. (1959) og Hackman og 

Oldham (1980) felst innri hvatning í því að örva hugræna þætti í fari hvers 

starfsmanns, eins og eldmóð, framsækni og sjálfsþekkingu. Með innri hvatningu 

eru þarfir og væntingar starfsmanna skilgreindar og leitast er við að auka líkurnar 

á að starfsmenn byrji á og viðhaldi ákveðinni hegðun. Störf sem eru krefjandi, fela 

í sér áskoranir, sjálfræði og fjölbreytileika eru líklegri en önnur til að auka innri 

hvatningu starfsmanna. Ytri þættir eru utanaðkomandi þættir í starfsumhverfinu, 

eins og laun og vinnuaðstæður. Þeim er stjórnað af öðrum en starfsmanninum 

sjálfum (sjá mynd 1). 

Sem svar við fyrri spurningunni, það er að segja hvaða þættir hefðu áhrif á 

starfsánægju framhaldsskólakennara, gefa niðurstöður til kynna nokkra þætti sem 

koma skýrt fram hjá flestum viðmælendum sem áhrifavaldar á starfsánægju 

þeirra.  

Samskipti kennara við nemendur virtust vera þáttur sem skipti miklu máli fyrir 

starfsánægju viðmælenda. Viðmælendur lögðu ríka áherslu á mikilvægi þess að 

byggja upp, móta og viðhalda jákvæðum tengslum við nemendur, tengslum er 

byggðust á trausti, umhyggju, virðingu og sanngirni.  

Aðrir þættir, sem viðmælendur tiltóku sem mikilvæga fyrir starfsánægju þeirra, 

voru sjálfræði í starfi, fjölbreytileiki starfsins og ábyrgð, möguleikar á starfsþróun 

og að kennarastarfið veitti þeim tækifæri til að nýta sérfræðikunnáttu sína og 

áhuga fyrir fræðigreininni. Fagmennska kennara, þekking og færni og áhugi voru 

þættir sem virtust gera starf kennaranna merkingarbært. Viðmælendur töldu 
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mikilvægt að finna hvernig framlag þeirra í kennslu gagnaðist nemendum og 

leiddi til aukins árangurs í skólastarfinu.  

Innri hvatningarþættir í kennarastarfinu virtust hafa talsvert meiri áhrif á starfs-

ánægju framhaldsskólakennaranna en ytri þættir. Þeir starfsánægjuþættir sem 

komu hvað sterkast fram í viðhorfum framhaldsskólakennaranna, og greint er frá 

hér á undan, eru allir innri hvatningarþættir, samanber kenningu Herzberg o.fl. 

(1959) og Hackman og Oldham (1980) og virðast þeir vera áberandi áhrifavaldar 

á starfsánægju framhaldsskólakennaranna. Sá ytri þáttur sem viðmælendur töldu 

mikilvægastan var stuðningur samstarfsfólks. Stuðningur samkennara og 

stjórnenda virtist vera mikilvægur áhrifaþáttur á starfsánægju.  

Ytri þættir í starfsumhverfi kennaranna, eins og dagleg samskipti við samstarfs-

fólk, starfsandi, kjaramál og aðbúnaður á vinnustað, voru þættir sem virtust frekar 

leiða til starfsóánægju kennara en starfsánægju. Sú niðurstaða er í samræmi við 

niðurstöðu fræðimanna, eins og Herzberg o.fl. (1959), Nias (1981) og Evans 

(1998) um starfsánægjuþætti og starfsóánægjuþætti. 

Hér á eftir fer ítarlegri umræða um áhrifaþætti á starfsánægju viðmælenda minna 

og um ytri og innri hvatningarþætti í starfi þeirra. Þessir þættir verða ræddir í 

tengslum við þá fræðilegu umfjöllun sem lagt var upp með í rannsókninni.  

Samskipti kennara og nemenda 

Viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að ná jákvæðum tengslum við nemendur. 

Í viðleitni kennara við að skapa og móta góð tengsl við nemendur virðast nokkrir 

þættir koma við sögu sem gætu skipt máli í þessu sambandi. Persónulegir þættir í 

fari kennarans, reynsla hans og sérfræðiþekking koma hér við sögu.  

Viðmælendur töldu mikilvægt að kennarinn tileinkaði sér gildi eins og jákvæðni, 

sanngirni og virðingu í samskiptum sínum við nemendur. Á þann hátt eykur hann 

líkurnar á árangursríkum samskiptum kennara og nemenda smám saman. 

Samskipti sem byggjast á trausti og umhyggju. Kennarinn beitir 

samskiptahæfileikum sínum og reynslu við að ná tengingu við ólíka nemendahópa 
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og hann gerir sér grein fyrir því hvernig jákvæð samskipti skila sér í bættu 

andrúmslofti í kennslustofunni og í auknum námsáhuga nemenda.  

Þessi gildi, sem viðmælendur töldu nauðsynleg við að byggja upp jákvæð tengsl 

við nemendur, eru í samræmi við niðurstöður Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007), 

Hafdísar Ingvadóttur (2004) og Jónu Guðbjargar Torfadóttur og Hafdísar 

Ingvadóttur (2008) um samskipti kennara og nemenda. Sigrún lagði áherslu á 

samskipti kennara og nemenda sem byggðust á gagnkvæmri virðingu, trausti og 

umhyggju. Niðurstöður úr rannsókn Hafdísar á fimmtán framhaldsskólakennurum 

sýndu einnig fram á að góð samskipti kennara og nemenda voru mikilvægur 

áhrifavaldur á starfsánægju kennarana. Niðurstöður úr rannsókn Jónu Guðbjargar 

á framhaldsskólakennurum drógu það fram að næmni kennara við að skynja þarfir 

nemenda og kunnáttu þeirra við að leiða samræðu farsællega til lykta, gat skipt 

sköpum við að byggja upp gagnkvæmt traust á milli kennara og nemenda. Jóna 

lagði, líkt og nokkrir viðmælenda minna, áherslu á að innsæi kennarans byggðist 

m.a. á reynslu. Reynsla kennarans við að byggja upp, skapa, móta og viðhalda 

jákvæðum tengslum við nemendur virðist vera lykill að árangursríkum og 

uppbyggilegum samskiptum kennara og nemenda í skólastarfi.  

Í lýsingu nokkurra viðmælenda á samskiptum við nemendur komu fram athyglis-

verðir áhrifaþættir á ánægju þeirra í starfi, svo sem aldur nemenda, stærð 

nemendahóps og innri samsetning hans. Nokkrir viðmælendur töldu að margir 

ungir nemendur væru ekki tilbúnir í það aukna námsálag sem fylgdi námi í 

framhaldsskóla miðað við nám í grunnskóla. Sumir viðmælenda minntust á of 

stóra nemendahópa á fyrsta ári framhaldsskólans og aðrir kvörtuðu undan 

áhugalausum nemendum sem hefðu neikvæð áhrif á bekkjarstarfið. Þessir þættir 

höfðu neikvæð áhrif á starfsánægju viðmælenda en sumir þeirra bentu þó á að það 

tæki tíma og þolinmæðisvinnu að byggja upp og móta nemendahópinn. Með 

auknum aldri og þroska nemenda, samfara meiri sérhæfingu þeirra inn á sín 

áhugasvið væri auðveldara fyrir kennarann að hafa áhrif á námsáhugann. Áhugi 

nemenda (og þar með kennara) jókst oft, að mati viðmælenda, í efri bekkjum 

framhaldsskólans. Viðmælendur höfðu orð á því að ánægjustundir þeirra í starfi 
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yrðu fleiri í samvinnu við fámennari nemendahópa og sérhæfðari nemendur í efri 

bekkjum framhaldsskóla.  

Að mínu mati sýndu niðurstöður að persónubundnir þættir í fari kennara, eins og 

samskiptahæfileikar, starfsreynsla, áhugi og fagmennska, áttu þátt í að skapa, 

móta og viðhalda jákvæðum tengslum þeirra við nemendur. Þegar kennarar náðu 

að mynda þessi jákvæðu tengsl við nemendur skilaði það sér í aukinni starfs-

ánægju þeirra. Við sköpun og mótun jákvæðra tengsla við nemendur fundu 

viðmælendur til innri umbunar. Jákvæðar tilfinningar þeirra tengdust því að ná 

árangri í samskiptum sínum við nemendur. Árangur kennarana byggðist á 

persónulegum eiginleikum þeirra. Samkvæmt kenningu Herzberg o.fl. (1959) 

leiðir persónulegur árangur í starfi til raunverulegrar starfsánægju vegna þess að 

starfsmaður fullnægir þörfum sínum í starfi. Árangursríkt starf hans verður þannig 

auðgandi upplifun og hann finnur til innri umbunar. Eiginleg og raunveruleg 

ánægja viðmælenda byggðist á því að þeir gátu nýtt persónulega eiginleika sína, 

hæfni og þekkingu til árangurs í samskiptum við nemendur.  

Samskipti samstarfsmanna, stuðningur og starfsandi 

Viðmælendur lögðu áherslu á að eiga góð samskipti við samstarfsmenn. Þeim 

fannst einnig mikilvægt að hafa stuðning samstarfsmanna og lögðu áherslu á 

mikilvægi góðs starfsanda á vinnustaðnum. Athyglisvert er að slæmur starfsandi 

hafði einnig leitt til starfsóánægju viðmælenda í skólunum þremur.  

Í viðtölum við kennara virðast jákvæð eða neikvæð samskipti þeirra við aðra 

starfsmenn vera breytileg frá einum tíma til annars. Svo virðist sem að einstakir 

samstarfsmenn geti haft mikil áhrif á starfsandann en einnig átök og togstreita um 

launatengda þætti eins og stofnanasamninga.  

Starfsandi og samskipti starfsmanna eru ytri þættir samkvæmt kenningu Herzberg 

o.fl. (1959) og leiða ekki til raunverulegrar starfsánægju en með því að bæta þessa 

þætti er í besta falli hægt að koma í veg fyrir óánægju starfsmanna.  

Hægt er að taka undir með Evans (1998) um að raunveruleg starfsánægja kennara 

sé grundvölluð á þáttum sem eru varanlegir og fást af auðgandi reynslu 
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einstaklinga. Þættirnir starfsandi og félagsleg samskipti geta aukið vellíðan í starfi 

en í þeim felst ekki raunveruleg ánægja. Þeir leiða ekki til starfsfullnægju enda eru 

þessir þættir breytilegir og tímabundnir. Kennarar hafa ekki fullkomna sjálfsstjórn 

á þessum þáttum og þeir geta ekki haft afgerandi áhrif á útkomu þeirra. 

Raunveruleg starfsánægja kennara er sprottin úr aðstæðum þar sem þeir hafa 

fullkomna sjálfstjórn á verkefnum og þar sem þörfum þeirra er fullnægt.  

Starfseinkennaþættir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að nokkrir starfseinkennaþættir 

kennarastarfsins samræmist vel þörfum, sérfræðiþekkingu, áhuga og hæfileikum 

viðmælenda. Eins og fram kemur í kenningu Hackman og Oldham (1980) þurfa 

ákveðnar sálfræðilegar aðstæður að vera fyrir hendi til að stuðla að innri 

hvatningu starfsmanna og starfsánægju. Í starfseinkennalíkani Hackman og 

Oldham (sjá mynd 2) þarf starfsmaður að upplifa starf sitt sem merkingarbært. 

Starfið þarf að reyna á fjölbreytta hæfileika starfsmanns og þekkingu.  

Ragnhildur Bjarnadóttir (1993) telur að fjölbreytt starf kennarans og margþætt 

hlutverk hans geri það að verkum að hann þarf að sinna mörgum hlutverkum í 

senn. Hann er stundum í hlutverki uppalanda eða stjórnanda og þarf einnig að taka 

þátt í samstarfi við foreldra og fagfólk innan skólans. Hann er sérfræðingur í 

kennslumálum og starfið krefst fagmennsku. Í fagmennskunni felst ábyrgð á 

nemendum og ákvarðanataka um flókin og erfið mál. Kennarinn þarf að vera 

sjálfstæður í starfi og taka mið af sannfæringu sinni sem byggir á reynslu, 

þekkingu og dómgreind.  

Nokkrir viðmælendur skýrðu frá því hvernig áhugi þeirra fyrir fræðigreininni fékk 

notið sín í starfinu og starfið veitti þeim tækifæri til að miðla þeirri þekkingu til 

nemenda. Sumir viðmælenda fundu skýrt hvernig sú þekking sem þeir miðluðu 

gagnaðist nemendum og hafði áhrif á námsárangur þeirra. Kennararnir gátu með 

sérfræðiþekkingu sinni kveikt áhuga nemenda og aukið líkur á áhuga þeirra í 

starfi. Starf þeirra var bæði merkingarbær reynsla fyrir þá og gagnleg. Vinna 

þeirra skilaði sér í því að þeir gátu skynjað afrakstur vinnu sinnar. Starfið uppfyllti 

hæfnissvið þeirra (e. skill variety) og samsömun þeirra í starfi (e. task identity) og 
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mikilvægi starfs (e. task significance) samanber kenningu Hackman og Oldham 

(1980).  

Annar starfseinkennaþáttur sem viðmælendur mátu mikils og hafði veruleg áhrif á 

starfsánægju þeirra var sjálfræði (e. autonomy) þeirra í starfi. Með sjálfræði er átt 

við að hve miklu leyti starfið veitir starfsmanni frelsi og sjálfstæði til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir um framkvæmd starfsins. Viðmælendur töldu sjálfræði sitt 

almennt mikið í starfi en þær niðurstöður ættu í sjálfu sér ekki að koma á óvart 

enda hafa margar rannsóknir á kennarastarfinu bent til sömu niðurstöðu (t.d. Ómar 

H. Kristmundsson 1999 og 2007; Ólafur Jónsson 2007; Guðjón Ágúst Gústafsson 

og Trausti Hafsteinsson 2006; Hafdís Ingvadóttir 2006; Sergiovanni og Starratt 

1983; Nias 1981; Spear 2000). 

Í niðurstöðum kom í ljós afdráttarlaus ánægja viðmælenda með frelsi þeirra um 

val á námsefni og framsetningu þess. Þeir gátu mótað námsefnið eftir sínu höfði, 

átt þátt í samningu þess og komið því til skila með þeim kennsluaðferðum sem 

þeir töldu vænlegastar til árangurs. Viðmælendur höfðu flestir orð á því að þeir 

væru bundnir af aðalnámskrá og skólanámsskrá en að öðru leyti hefðu þeir mikið 

val um námsefni og framsetningu þess, kennsluaðferðir og kennsluhætti.  

Sumir viðmælenda töluðu um hvernig þeir gátu aðlagað kennsluhætti miðað við 

ólíka nemendahópa. Þeir gátu tekið mið af ólíkum einstaklingsbundnum þörfum 

nemenda og ólíkum áhuga námshópa. Þeir voru sérfræðingarnir og höfðu 

ákvörðunarvald í sínu fagi. 

Af umræðu viðmælenda um sjálfræði og samvinnu virtist gæta ákveðinnar 

togstreitu á meðal kennara um mörk sjálfræðis síns í starfi og samvinnu við aðra 

kennara. Flestir viðmælenda kunnu vel að meta sjálfræði sitt og frelsi í 

ákvarðanatökum. Samvinna og samráð milli kennara virtist frekar lítið en nokkrir 

kennarar höfðu þó orð á því að samvinna væri mismunandi á milli deilda og væri 

meiri í stærri deildum. Sumir þeirra söknuðu þó hins félagslega hluta samstarfsins 

en voru ekki reiðubúnir að hafa mikið samráð við aðra kennara um námsefni og 

kennsluhætti. Samstarf kennara virtist byggjast á umræðu um skipulag námskeiða 

og samningu prófa. Flestir þeirra virtust ekki í miklu samstarfi við aðra kennara 
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innan sinna deilda og unnu frekar sjálfstætt. Samvinna þeirra virtist að mestu leyti 

tæknilegs eðlis, t.d. um skipulag námskeiða og samningu prófa. Þessi niðurstaða 

lýsir tæknilegu samstarfi sem Hafdís Ingvadóttir (2006) gerir að umfjöllunaratriði 

í rannsókn sinni á framhaldsskólakennurum. Að mati Hafdísar tryggir slíkt 

samstarf ekki frjótt samstarf er byggist á gagnrýnni umræðu kennara um starf sitt.  

Að mínu mati er hægt að taka undir með Hafdísi, kennarar þurfa að skilgreina 

betur inntak starfs síns og opna fyrir gagnrýna umræðu sín á milli um námsefni og 

kennsluhætti án þess þó að eiga það á hættu að slíkt samstarf takmarki sjálfræði 

þeirra. Breyttar áherslur innan skóla, t.d. um aukna þátttöku kennara í mótun 

skólastarfs og þróun þess, gera kröfur um meiri samvinnu og samráð á milli 

kennara en áður. Kennarar þurfa að rjúfa faglega einangrun sína og stefna í átt til 

samvirkrar fagmennsku. Samvirk fagmennska byggir á samstarfi fagmanna við 

lausn verkefna. Með henni gerist kennarinn hluti af starfslegri heild innan skólans 

sem hefur það að markmiði að þróa og efla árangursríka starfshætti innan 

viðkomandi stofnunar.  

Einn af starfseinkennaþáttum í líkani Hackman og Oldham (1980) er endurgjöf (e. 

job feedback) sem upplýsir starfsmann um árangur af starfi hans og frammistöðu. 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur í ljós að flestir viðmælenda kunna vel 

að meta þátt viðurkenningar í starfi sínu en að margra áliti eru nemendur, 

samkennarar og stjórnendur sparir á hrós. Stjórnendur fylgjast lítið með starfi 

kennarans í kennslustofunni og að sögn kennara er viðurkenning skólastjórnenda á 

störfum kennara oft byggð á umsögn annarra, t.d. nemenda eða foreldra. Þessar 

niðurstöður eru samhljóma íslenskum rannsóknum á kennarastarfinu (t.d. Anna 

Þóra Baldursdóttir, 2000; Sólveig Karvelsdóttir, 2002) er sýna að kennarar fái 

ekki næga uppörvun og hvatningu frá skólastjórnendum. Kennarar telja sig helst 

fá endurgjöf frá nemendum en oft ekki fyrr en að námskeiði er lokið eða jafnvel 

enn seinna á lífsleiðinni.  

Athyglisvert er að sumir viðmælenda töldu sig ekki þurfa neina sérstaka viður-

kenningu frá stjórnendum eða nemendum og töldu sig skynja það vel innra með 

sér hvernig til hefði tekist með kennsluna. Vitneskja kennara um árangur af starfi 

sínu er kennurum mikilvægt hjálpartæki í starfi en niðurstöður þessarar 
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rannsóknar sýna að sú vitneskja kemur að mestu leyti frá kennurunum sjálfum. 

Þeir skynja hvort kennsluhættir þeirra og framkoma leiðir til árangursríks náms 

hjá nemendum. Endurgjöf til kennara virðist byggja á bættum námsárangri 

nemenda og áhuga þeirra á fræðigreininni fremur en utanaðkomandi hrósi. 

Kennarinn finnur innra með sér hvort vel hafi til tekist með kennsluna. Hackman 

og Oldham (1980) leggja áherslu á að kennarinn læri mest um eigið starf með 

greiningu og rannsókn á eigin vinnuferli. Kennarinn íhugar og metur hvernig eigin 

frammistaða hafi áhrif á tiltekna niðurstöður eða árangur. Hann skynjar sitt eigið 

framlag í þágu heildarinnar og að starfið hafi þýðingu í þágu nemenda.  

Kjör og vinnuaðstæður 

Nær allir viðmælendur voru óánægðir með laun sín og margir þeirra unnu 

yfirvinnu, m.a. til að gera laun sín ásættanleg. Nokkrir viðmælendur voru mjög 

ósáttir við innleiðingu og útfærslu á stofnanasamningum á sínum vinnustað en 

flestir þeirra voru þó ánægðir með þá hugmyndafræði sem liggur að baki 

samningunum, þ.e. að færa kaup og kjör nær vettvangi og taka mið af ólíku 

starfsumhverfi. Viðmælendur voru nær allir ósáttir við grunnlaun sín. Þær 

niðurstöður eru hliðstæðar niðurstöðum úr könnun Ómars H. Kristmundssonar 

(1999 og 2007) en í seinni könnun Ómars dró töluvert úr óánægju kennara með 

laun. Ef marka má þessa rannsókn hefur óánægjan aukist á ný.  

Talsverð óánægja kom fram hjá nokkrum viðmælendum um vinnuaðstæður sínar 

en viðhorf þeirra voru þó ólík eftir skólum. Þröngt húsnæði og aðstæður í kennslu-

stofum voru meðal umkvörtunarefna viðmælenda. Þessi umræða viðmælenda 

gefur tilefni til umbóta í þessum málum til hagsbóta fyrir kennara og skóla-

samfélagið.  

Laun, stofnanasamningar og vinnuaðstæður eru, líkt og starfsandi og félagsleg 

samskipti kennara, viðhaldsþættir samkvæmt kenningu Herzberg o.fl. (1959) og 

eru líklegir til að leiða til starfsóánægju. Í þessari rannsókn kemur skýrt fram að 

neikvæð viðhorf kennara til starfs síns felast í ofangreindum þáttum sem finna má 

í ytra starfsumhverfi kennara. Að mati Herzberg leiða bætt kjör og betri 

vinnuaðstæður, þar með talin húsnæðismál, ekki sjálfkrafa til meiri starfsánægju 
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kennara. Bætt ytri skilyrði í starfsumhverfi kennara munu þó líklega skjóta 

styrkari stoðum undir raunverulega starfsánægju framhaldsskólakennara á Íslandi. 
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6 Lokaorð 

Í aðdraganda þessarar rannsóknar vakti forvitni mína mikil starfsánægja 

framhaldsskólakennara á Íslandi. Niðurstöður Ómars H. Kristmundssonar (2007) 

sýndu að framhaldsskólakennarar eru almennt jákvæðari gagnvart starfsumhverfi 

sínu en aðrir ríkisstarfsmenn og jafnframt voru vísbendingar um að 

framhaldsskólakennarar væru ánægðari með starfsumhverfi sitt 2006 en 1998. 

Víða annars staðar átti sambærileg þróun sér ekki sér stað hjá ríkinu.  

Þessar niðurstöður komu að mörgu leyti á óvart, einkum vegna umræðu í 

samfélaginu, þar á meðal hjá kennurum, skólastjórnendum og forystumönnum 

Kennarasambandsins, um slæmar ytri aðstæður í starfi framhaldsskólakennara og 

framhaldsskóla. Kennarar hafa á undanförnum árum kvartað yfir lágum launum 

og nokkrir skólastjórnendur hafa kvartað undan lélegum húsakosti, svo að dæmi 

séu tekin.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna hvaða starfseinkenni hafa jákvæð og 

neikvæð áhrif á líðan viðmælenda í starfi. Hún nær þannig bæði til 

starfsánægjuþátta og starfsóánægjuþátta. Þessir þættir eru í eðli sínu ólíkir og 

fullnægja misjafnlega þörfum kennara í starfi. Þessi rannsókn varpar ljósi á 

hvatningarþætti í starfi framhaldsskólakennara á Íslandi. Það er von mín að 

rannsóknin veiti stjórnendum framhaldsskóla og öllum þeim er vinna að bættu 

starfsumhverfi framhaldsskólakennara handhægan leiðarvísi um hvernig best sé 

að hvetja kennara áfram í starfi og þar með auka starfsánægju þeirra. Rannsóknin 

hefur vonandi gildi fyrir skólastjórnendur, t.d. með því að þeir skoði hvernig megi 

stuðla að jákvæðum hugsunarhætti kennara og bæta vinnuaðstæður þeirra. 

Skólastjórnendur gætu skoðað hvort þörf væri á bættum stuðningi þeirra og 

hvatningu, hugað að samskiptum sínum við kennara og velt því fyrir sér hvaða 

þættir séu líklegir til að hafa áhrif á starfsánægju kennara. Enn fremur gætu skóla-

stjórnendur hugað að stjórnunarstíl sínum og stjórnskipulagi skólans með hliðsjón 

af rannsókninni. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar gætu þannig nýst til stefnumótunar og umbóta í 

menntamálum. Með upplýsingum úr rannsókninni getur menntamálaráðuneytið 

metið árangur þess sem þegar hefur verið gert og markað stefnu til framtíðar um 

þætti sem hafa áhrif á vellíðan kennara í starfi. Viðkomandi fagráðuneyti geta 

skoðað hvort t.d. umbunarkerfi eins og stofnanasamningar virki sem skildi. 

Viðhorf kennara til stofnanasamninga koma skýrt fram í þessari rannsókn og veita 

vonandi hagsmunaaðilum innsýn í árangur af innleiðingu þeirra og athugasemdir 

kennara við þá. Rannsóknin gefur stjórnvöldum tækifæri til að meta hvort aukið 

sjálfstæði skóla og valddreifing hafi að einhverju leyti stuðlað að bættu 

vinnuumhverfi kennara.  

Ég vona að þessi rannsókn veiti upplýsingar um einkenni kennarastarfsins og geti 

nýst sem innlegg í fræðilega umræðu um menntamál hér á landi. Rannsóknin 

gefur tilefni til áframhaldandi rannsókna um viðhorf og líðan kennara í starfi. Eins 

og komið hefur fram hafa fáar rannsóknir verið gerðar er lúta að líðan íslenskra 

framhaldsskólakennara. Með fleiri rannsóknum á viðhorfum kennara í starfi sínu 

aukast líkurnar á að hægt sé að skera burt meinsemdir í starfi þeirra og bæta 

starfsumhverfi kennara á Íslandi, nemendum og samfélaginu til heilla.  
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Fylgiskjal 1 

 

Viðtalsrammi 

Starfsumhverfið 

Starfið sjálft: 

Getur þú sagt mér frá starfi þínu og almennum viðhorfum þínum til starfsins? 

Hefur starfssvið kennarans breyst? Starfslýsing skýr? 

Laun: 

Hvaða skoðanir hefur þú á launum þínum fyrir starfið?  Hvers vegna? Er 

umbunakerfi? Stofnanasamningar? Umbuna þeir fyrir frammistöðu, er tekið mið 

af fagmennsku og menntun? Er þeir gegnsæir og réttlátir? Hvernig hafa þeir 

virkað á þinum vinnustað?  

Samskipti: 

Hvernig upplifir þú samskipti þín við aðra á vinnustaðnum? (Við æðsta yfirmann,  

næsta yfirmann, starfsfólk, kennara, nemendur). 

Samvinna, samstarf og stuðningur í starfinu: 

Hver er skoðun þín á samvinnu, samstarfi? Eru þættirnir fullnægjandi að þínu 

mati? Að hvaða leyti? Hvernig er stuðningi háttað? 

Starfsandinn: 

Hvernig tilfinningu hefur þú til starfsandans á vinnustaðnum? 
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Starfsaðstæður: 

Hvernig myndir þú lýsa starfsaðstæðum þínum?  Ertu sáttur við aðstæður þínar til 

að sinna starfinu?  Er tækni fyrir hendi til að koma kennslunni til skila? 

Vinnutímafyrirkomulag? Vinnuálag? Streita? 

Starfsöryggi: 

Hvernig er starfsöryggið?  

Yfirstjórn: 

Hvernig er tækifærum háttað varðandi möguleika þinn til að hafa áhrif á eða taka 

þátt í ákvörðunartökum? Hefur stjórnunarstíll yfirmanna hvetjandi áhrif á 

andrúmsloftið á vinnustaðnum? Stjórnunarstefnur? Frammistöðumat? 

Samkennarar: Samvinna?,  stuðningur?, samstarf?, starfsandi?  Innan deilda? 

Milli deilda? Innan stofnunar? 

Nemendur:  

Agamál?  Samskipti? 

Starfseinkenni og persónuleg upplifun í starfi 

Viðurkenning: 

Frá hverjum? Færðu oft hrós fyrir frammistöðu í starfi? Fyrir hvað?  Færðu oft 

gagnrýni? Er tekið eftir því sem þú gerir vel? Fá aðrir hrós sem þú áttir skilið? 

Hvernig er hrósað?  Þér?  Öllum?  

Virðing og mikilvægi:  

Hvernig er virðingu annarra háttað gagnvart starfi þínu? Utan skólans og innan 

skólans? 

Telur þú að öðrum þyki starfið mikilvægt? Finnst þér starfið mikilvægt? 
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Árangur:  

Hvernig sérðu starf þitt nýtast öðrum? Hverjum?  Hver er afrakstur vinnu þinnar? 

Sérðu árangurinn auðveldlega? Er hann mælanlegur? 

Möguleiki á þroska í starfi: 

Hvernig nýtist menntun þín í starfinu, færni og hæfileikar?  Hvaða tækifæri eru til 

að þróast í starfinu? Sí- og endurmenntun?  

Framavonir: 

Hvernig er framamöguleikum háttað? Hvaða möguleika í því sambandi, býður 

starfið uppá?  

Ábyrgð: 

Hvaða ábyrgð hefur þú í starfi þínu? Gagnvart hverju eða hverjum? Ertu ábyrg 

(ur) fyrir útkomu starfsins? 

Sjálfstæði og sjálfræði:  

Hvernig upplifir þú sjálfræði þitt í starfi? Að hvað leyti veitir starfið þér 

sjálfstæði? Hvernig tilfinning er það að vera sjálfstæður í starfi? Hvað þættir 

starfsins fela í sér sjálfræði? 

Starfsánægja 

Hvað þættir eru mikilvægir fyrir þig í starfi og leiða til starfsánægju þinnar? 

Hvaða þættir valda þér óánægju í starfi? 
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Fylgiskjal 2 

 

Nafn (Búið til af ranns.) Menntun Kennslureynsla 

Guðbjörg MA 12 ár 

Lára MA 9 ár 

Tómas BA og BS 25 ár 

Anna MA 5 ár 

Haukur  MA 31 ár 

Jóhanna MS 12 ár 

Ólafur BS (*2) 1 ár 

Harpa BA 8 ár 

Guðni MA 6 ár 

Valdimar MA 25 ár 

Sonja  MA 3 ár 

Baldur Ph.D 24 ár 
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Fylgiskjal 3 

 

20. september 2008 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég heiti Guðmundur Ingi Guðmundsson og er í framhaldsnámi við Háskóla 

Íslands. Í þessu viðtali, sem er hluti af mastersverkefni mínu, verður fyllsta 

trúnaðar gætt og nafnleyndar. Tímalengd viðtals verður 1 klukkustund og í 

viðtalinu verður notast við upptökutæki.  

 

 

 

Samþykki 

 

________________________________________________ 

 


