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Ágrip 

Í kjölfar þess að einstaklingar greindust með COVID-19 á Íslandi í mars 2020 

var sett á samkomubann og fjöldatakmarkanir sem leiddi til þess að stjórnendur 

grunnskóla urðu að bregðast hratt við breyttum veruleika. Rannsókn þessi 

fjallar um sýn grunnskólakennara á grunnskólakennslu við þessar aðstæður á 

þessum tímum.  

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning og varpa ljósi á upplifun 

grunnskólakennara á grunnskólakennslu á tímum fjöldatakmarkana vegna 

COVID-19. 

Rannsókninni er ætlað að leita svara við eftirfarandi spurningum: Hvernig 

var grunnskólakennsla á tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19, frá 

sjónarhorni grunnskólakennara? Hvernig brugðust grunnskólakennarar við 

breyttum starfsaðstæðum vegna COVID-19? Hvernig var kennslu þeirra 

háttað? Hvernig sjá grunnskólakennarar framhaldið fyrir sér?  

Rannsóknin var byggð á eigindlegri aðferðafræði þar sem tekin voru hálf-

opin viðtöl við þrettán grunnskólakennara í þremur grunnskólum. Viðtölin 

voru tekin í apríl 2020. Fræðilegur rammi byggist á menntastefnu og lög um 

grunnskóla á Íslandi, störf grunnskólakennara og rannsóknum um COVID-19. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að mismunur var almennt á milli 

grunnskóla landsins varðandi viðveru, fyrirkomulag náms og áherslur. 

Kennarar áttu almennt auðvelt að með aðlaga sig að nýjum kröfum í starfi og 

hafa vilja til að draga lærdóm af reynslu sinni sem þeir öðluðust á þessum tíma.  

Væntingar eru um að niðurstöður rannsóknarinnar leiði til frekari 

rannsókna um málefnið, ásamt því að grunnskólakennsla á tímum 

fjöldatakmarkana verði ígrunduð og tekið verði tillit til reynslu kennara og alls 

þess sem vel reyndist af því frumkvöðlastarfi sem unnið var og mætti taka með 

inn í framtíðina. 

 

 

Lykilorð: COVID-19, grunnskólakennarar (e. compulsory school teachers), 

grunnskóli á Íslandi (e. compulsory school in Iceland), skóli án aðgreiningar 

(e. inclusive school) og grunnskólakennsla (e. compulsory school teaching ). 





 

Abstract 

Following increasing diagnosis of COVID-19 in Iceland in March 2020, the 

government imposed a population constraint, which meant that compulsory 

school administrators had to react quickly. This study focuses on the vision of 

compulsory school teachers teaching in these times. The aim of this study is to 

gain an understanding and shed light on the experience of compulsory school 

teachers on compulsory school teaching in times of population constraint due 

to COVID-19.  

The study is intended to seek answers to the following questions: How was 

compulsory school teaching in times of population constraints due to COVID-

19, from the perspective of compulsory school teachers? How did compulsory 

school teachers react to the changing working conditions due to COVID-19? 

How was teaching? How do teachers see the future? 

The study used a qualitative methodology in which semi-open interviews 

were conducted with thirteen compulsory school teachers from three primary 

schools. The interviews were conducted in April 2020. The theoretical 

framework is based on education policy and legislation on compulsory schools 

in Iceland, the work of compulsory school teachers and research on COVID-

19. 

The main result of the study is that there was general difference between 

the compulsory schools regarding attendance and study emphasis. Teachers 

generally found it easy to adapt to new demands at work and are willing to 

learn from their experiences gained during this time.  

It is expected that the results of the study will lead to further research on 

the issue. As well as the fact that compulsory school teaching in times of 

population constraints will be considered regarding all the good that came from 

the entrepreneurial work that was created and could be included in the future. 
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1. Inngangur 

Það má segja að veirusýkingin sem er af völdum kórónaveiru og hefur fengið 

heitið kórónasjúkdómurinn 2019 (coronavirus disease 2019) en í þessari 

ritgerð verður vitnað í sem COVID-19 (Jóhannes B. Sigtryggsson, 2020, bls. 

29; WHO, 2020) hafi skollið á grunnskóla landsins með stuttum fyrirvara. 

Aðstæður sem sköpuðust vegna neyðarástands sem líst var yfir í landinu þann 

13. mars 2020 vegna COVID-19 kölluðu á endurskipulagningu skólastarfs og 

grunnskólakennarar urðu að bregðast við breyttu kennslufyrirkomulagi á afar 

skömmum tíma. Frá og með 16. mars 2020 til 4. maí 2020 var grunnskólastarf 

í landinu skert vegna COVID-19 af því leyti að aðeins 20 nemendur máttu vera 

saman á svæði og er rannsókn þessi miðuð út frá því tímabili. Í þessu samhengi 

er mikilvægt að líta til þess að öllum börnum, á aldrinum 6 til 16 ára er skylt 

að sækja grunnskóla eins og fram kemur í lögum um grunnskóla nr. 91/2008. 

Því voru miklar kröfur gerðar til skóla og kennara um að halda úti skólastarfi í 

eins miklu mæli og mögulegt var í samræmi við þær takmarkanir sem voru í 

samfélaginu hverju sinni vegna COVID-19. Einnig þurfti að líta til þess að 

opinber menntastefna Íslands er skóli án aðgreiningar sem felur meðal annars 

í sér þá skilgreiningu að öll börn hafa skv. lögum um grunnskóla nr. 91/2008 

þann rétt að skólaumhverfið taki mið af líðan og þörfum allra nemenda ásamt 

því að nemendur fái nám við sitt hæfi. Það hefur þó oft á tíðum verið krefjandi 

fyrir grunnskólakennara að mæta þessum kröfum í eðlilegu árferði. Markmið 

þessarar rannsóknar er að öðlast skilning og varpa ljósi á upplifun 

grunnskólakennara á grunnskólakennslu á tímum COVID-19. Ásamt því að 

útskýra hvernig starfi grunnskólakennara var háttað á tímum COVID-19 og 

hvernig þeim tókst að bregðast við nýjum og breyttum aðstæðum. 
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1.1 Ástæður fyrir vali á viðfangsefni 

Um miðjan mars 2020 þegar fyrstu smituðu einstaklingarnir af COVID-19 

greindust hér á landi fór andrúmsloftið á vinnustað rannsakanda, sem er 

grunnskóli á höfuðborgarsvæðinu og öllu samfélaginu að breytast smátt og 

smátt og greinilegt var að töluverður munur var á upplifun og líðan fólks 

gagnvart ástandinu sem var að skapast. 

Má að miklu leyti rekja þessa líðan til þeirrar óvissu sem ríkti gagnvart 

framvindu faraldursins og á þessum tímapunkti var mjög lítið vitað um veiruna 

sem leiddi til enn meira óöryggis. Fyrsti skellurinn ef svo má að orði komast 

varð þegar tilkynnt var að það ætti að loka öllum háskóla og framhaldsskóla 

byggingum fyrir nemendum en nemendur mættu áfram mæta í grunnskóla og 

leikskóla. Hávær orðrómur var uppi um að helstu ástæður þessa væru vegna 

þess að fólk yrði að komast í vinnu og gæti því ekki verið með börn sín heima. 

Þrátt fyrir að það væri ein lítil ástæða af stóru myndinni þá var megin ástæðan 

sú að í landinu er skólaskylda og einnig hafði komið í ljós og átti eftir að koma 

enn betur í ljós að almennt virtust börn einhverra hluta vegna minna útsett 

gagnvart því að smitast af veirunni og því minni líkur á að þau smiti aðra af 

COVID-19 en fullorðið fólk sem sækir framhaldsskóla og háskóla. 

Ástæða þess að rannsakandi ákvað að rannsaka grunnskólakennslu á tímum 

COVID-19, frá sjónarhorni grunnskólakennara er sú að grunnskólakennarar 

eru, ef svo má segja þversnið af þjóðfélaginu og þar af leiðandi upplifun þeirra 

af ástandinu mismunandi. Rannsakandi fylgdist með bæði í starfi og á miðlum 

þar sem grunnskólakennarar voru að deila sínum sögum og áttaði sig á því 

hversu ólíkar upplifanir þeirra voru. Það var mjög áhugavert og lærdómríkt að 

heyra og bera saman mismunandi upplifanir og sjónarhorn kennara, til dæmis 

hvernig þeir aðlöguðust breyttum starfsskilyrðum, voru þeir í stakk búnir til að 

uppfylla mismunandi þarfir nemendahópsins, bjuggu þeir yfir þeirri vitneskju 

sem þarf til þess að virkja og styðja alla nemendur í námi og líðan innan sem 

utan kennslustofunnar og skólaumhverfinu öllu á þessum víðsjárverðum 

tímum. 

 



3 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er grunnskólakennsla á tímum 

fjöldatakmarkana vegna COVID-19, frá sjónarhorni grunnskólakennara. 

Hvernig grunnskólakennarar brugðust við breyttum kröfum verður í forgrunni 

þessarar rannsóknar og leitast verður við að fá innsýn í hvernig 

grunnskólakennslu var háttað í þeim þremur skólum sem rannsóknin beindist 

að á þessum vikum sem skólastarf var skert á tímum fjöldatakmarkana vegna 

COVID-19. Rannsóknarefnið verður hér í byrjun skilgreint til þess að 

rannsóknin haldist í réttum farvegi og til þess að sporna við því að hún fari um 

víðan völl (Creswell, 2012, bls. 22). Það er afmarkað með aðalspurningu og 

þremur undirspurningum:  

 

Hvernig var grunnskólakennsla á tímum fjöldatakmarkana vegna  

COVID-19 háttað, frá sjónarhorni grunnskólakennara? 

 

Hvernig brugðust grunnskólakennarar við breyttum starfsaðstæðum 

vegna COVID-19? 

Hvernig var kennslu þeirra háttað? 

Hvernig sjá kennarar fyrir sér framhaldið út frá reynslunni af COVID-

19?
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2. Lagaleg umgjörð um    

grunnskólakennslu á Íslandi 

Grunnskólar á Íslandi starfa undir þeim formerkjum að undirbúa nemendur 

eins og best verður á kosið fyrir eigin framtíð í lýðræðissamfélagi, samkvæmt 

viðeigandi lögum og reglugerðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 13,21, 36). Í þessum kafla verður fjallað um þær lagalegu áherslur 

sem grunnskólum ber að starfa eftir. Hugtakið skóli án aðgreiningar verður 

skilgreint, fjallað um aðalnámsskrá grunnskóla og í lokin verður farið í þær 

skyldur sem hvíla á grunnskólum landsins. 

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar (e. inclusive school) liggur til 

grundvallar íslenskri menntastefnu en hún snýr að því að allir nemendur eiga 

að hafa jafngildan rétt í almenna skólakerfinu og að þarfir þeirra bæði náms- 

og félagslegar séu uppfylltar þannig að þeir geti stundað skólagöngu á eigin 

forsendum (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016, bls. 41). 

Hugtakið skóli án aðgreiningar kom fyrst fram í Salamanca-yfirlýsingunni sem 

var samþykkt af Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna árið 1994 á 

alþjóðlegri ráðstefnu um menntun barna með sérþarfir sem haldin var í 

Salamanca á Spáni (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 8,15). Síðan þá hefur 

hugtakið og hugmyndafræðin þróast og tekið á sig ýmsar myndir, en í 

grundvallaratriðum snýr hugmyndafræðin á bak við skóla án aðgreiningar að 

því að allir nemendur eiga rétt á úrvalsmenntun og byggist í raun á því að allt 

skólastarf einkennist af þeim áherslum að allir séu jafnir og eigi rétt á sömu 

virðingu (Auður Lilja Harðardóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2019, bls. 6-8). 

Stefnan snýst um að þróa samfélagið í heild sinni þannig að það sé án 

aðgreiningar.  
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Skóli án aðgreiningar er viðtæk hugmynd sem tekur til allra einstaklinga og 

hópa en sjónum hefur lengi verið beint að þeim sem einhverra hluta vegna hafa 

verið jaðarsettir í skólasamfélaginu, til dæmis fólk með fötlun og af erlendum 

uppruna. Mikilvægustu grundvallargildin í samfélagi sem samanstendur af 

einstaklingum víðsvegar úr heiminum eru virðing, mannréttindi og 

fjölmenning og því er nauðsynlegt að kenna nemendum hvað felst í því að allir 

eigi jafnan rétt og grundvöllur fjölmenningarlegrar menntunnar er að allir 

nemendur tileinki sér það hugarfar í samskiptum sínum við hvorn annan 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 111).  

Samkvæmt James A. Banks (2005) felur skóli án aðgreiningar það í sér að 

allir nemendur eigi að hafa jöfn tækifæri til þess að stunda nám sem byggir á 

þeim grunni og þeirri forþekkingu sem hver og einn nemandi hefur og koma 

skuli í veg fyrir að gert sé lítið úr þekkingu þeirra og sjálfsmynd (bls. 3-30). 

Líkt og kemur fram í Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar (2006) kafla 

7.3.1. þarf öll kennsla að taka tillit til nemandans sjálfs sem sagt tungumáls, 

trúarbragða, félagslegrar stöðu og færni ásamt öllum öðrum þáttum sem geta 

skilgreint hvern og einn. Hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar hefur þó 

breyst í gegnum árin frá því að hún var fyrst innleidd og líklegast á hún eftir 

að breytast enn frekar með tímanum en hugmyndinni í dag má lýsa sem svo að 

virðing sé borin fyrir öllum einstaklingum þar sem kennsla og nám miðist út 

frá þeirra eigin forsendum (Sigrún Arna Elvarsdóttir og Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2014, bls. 52) 

2.2 Aðalnámsskrá grunnskóla og nám nemenda 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla (2013) kemur fram að skólastarf eigi að stuðla 

markvisst að vellíðan og eflingu heilbrigðis barna ásamt því að bera virðingu 

fyrir hæfileikum, heilbrigði og þroska möguleikum þeirra (bls. 23,45) ásamt 

því að vera sjálfsögð mannréttindi barna sem skólayfirvöldum ber að virða þar 

sem nemendur verja stórum hluta af degi sínum í skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 17,21,23). Það er þó ekki alfarið í höndum 

grunnskólans að bera ábyrgð á velferð nemenda því foreldrar eða forráðamenn 

bera þungan af þeirri ábyrgð.  

 

 



3 

Nemendur líkt og allir aðrir einstaklingar eiga líf utan skóla eða vinnu og 

til þess að nemendur geti átt farsæla skólagöngu þarf heimilislíf nemandans að 

styðja við það líkt og fram kemur í aðalnámsskrá grunnskóla (2013) segir að 

velferð barna og farsæl námsframvinda þeirra byggist á því að foreldrar styðji 

við skólagöngu barna sinna og framfylgi því að þeirra hagmuna sé gætt, eigi 

gott samstarf við skóla, veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í 

námi barna sinna og foreldrastarfi frá upphafi til loka grunnskóla (bls. 45). 

Bæði kennarar og foreldrar þurfa því að gæta þess að viðhalda góðum 

samskiptum um gengi nemandans. Kennarar jafnt sem foreldrar þurfa að gera 

sér grein fyrir mikilvægi þess fyrir nemandann að allir sem koma að honum 

eigi reglulegt samtal sín á milli til að veita nemandanum gott utanumhald því 

það leiðir til meira náms öryggis hjá nemandanum (Nanna Kristín 

Christiansen, 2007, bls. 1-5).  

Ein mikilvægasta forsenda árangurríks skólastarfs er góð upplýsingagjöf 

milli heimilis og skóla ásamt samráði kennara og foreldra um nám og kennslu 

nemandans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 45). Skólarnir 

bera ábyrgð á að koma á og viðhalda slíku samstarfi og því sé viðhaldið alla 

skólagöngu barnsins. Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi barna 

sinna er forsenda þess að foreldrar axli þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu 

uppeldi og menntun barnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 45) 

2.3 Skyldur íslenskra grunnskóla gagnvart 

nemendum 

Skyldur grunnskóla á Íslandi eru fjölmargar en fyrst og fremst á grunnskóli að 

vera staður fyrir börn þar sem þau eiga að geta upplifað sig örugg, fá tækifæri 

til að leyfa hæfileikum sínum að blómstra, þroskast og umfram allt að njóta 

bernsku sinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 44). 

Skólastarf þarf að miðast að því að viðhalda þeirri eðlislægu forvitni sem 

sérhver einstaklingur fæðist með og tekur með sér út í lífið því forvitnin er 

forsenda þess að einstaklingar meðtaki það nám sem þeir telji sig þurfa og langi 

að vita meira (Hafþór Guðjónsson, 2005). 

Líkt og fram kemur í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 2.gr. er hlutverk 

grunnskóla, í samvinnu við heimilin, að stuðla að alhliða þroska allra nemenda 

og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun.  
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Það er hlutverk grunnskóla, að mennta alla nemendur, með tilliti til þeirrar 

fjölbreytni sem hver hópur ber með sér og er eins og áður hefur komið fram 

bæði í íslenskri lagasetningu í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 13.gr. og 

Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna. Réttur hvers barns á rætur sínar að rekja í 

lýðræðislega hugsun um mannréttindi allra barna þar sem fjölbreytni er bæði 

álitin markmið í sjálfri sér og verkfæri til að móta framtíðarsamfélag 

(Gunnlaugur Magnússon, 2019). Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 2. gr. 

segir að stuðla eigi að alhliða þroska allra nemenda þar sem miðað er við að 

allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms með tilliti til þroska, getu, áhuga hvers 

nemenda, hæfileika og persónuleika. Til þess þurfa kennarar að leggja sig fram 

við að kynnast hverjum nemenda, foreldrum og forráðamönnum þannig að það 

sé hægt að uppfylla þessi markmið hverju sinni.  

Einnig þarf að gæta þess að það starf sem fram fer í grunnskóla sé í sífelldri 

þróun þar sem umhverfið þarf að höfða til fjölbreytts nemendahóps. Ætíð þarf 

að leita eftir leiðum þar sem allir nemendur fá tækifæri til þess að ná sínum 

besta mögulega árangri og njóta virðingar í skólaumhverfi sínu (Skóla- og 

frístundarráð Reykjavíkurborgar, 2012). Þróun skólakerfi landsins hefur verið 

í þá átt að auka sjálfstæði hvers skóla, sem sagt farið úr miðstýringu yfir í 

dreifstýringu. Viðamikil breyting í þessa átt varð árið 1995 þegar forræði 

grunnskóla fór í hendur sveitafélaga frá ríki (Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008, bls. 87). Sú breyting setti enn 

meiri kröfur á grunnskólana sjálfa um að halda jöfnuði til að sporna við 

mismun í skólakerfi landsins þar sem miðstýringin var afnumin.  

Grunnskólar landsins starfa allir eftir einhverri skólastefnu, en hugtakið 

skólastefna er regnhlífarhugtak yfir þær áherslur sem hver og einn skóli vill 

hafa að leiðarljósi í sínu starfi. Grunnskólar hafa ákveðið svigrúm til faglegra 

ákvarðana og í skólanámskrá hvers skóla á að koma fram hver menntastefna 

grunnskólans sé ásamt þeim gildum sem hann starfar eftir, stefnan þarf alltaf 

að uppfylla skilyrði aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 63 - 64).  
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3. Grunnskólakennarar á Íslandi 

Grunnskólakennarar á Íslandi gegna gífurlega mikilvægu hlutverki í 

skólastarfinu öllu enda eru störf kennarar ótrúlega fjölbreytt. Megin hlutverk 

kennarans er að sjálfsögðu kennsla í víðum skilningi en einnig hvatning, 

ráðgjöf og uppeldi að vissu marki ásamt því að vera hlustandi, samstarfsaðili, 

stuðningsaðili og vera tilbúin að takast á við allt það sem upp getur komið er 

varðar nemendur. Fyrsti kaflinn fjallar um starf grunnskólakennara almennt og 

nokkrum þáttum gerð betur skil. Þeir þættir eru fagmennska kennara, 

viðbragðssnilli kennara – ábyrgð og kröfur til kennara, kennsluhættir: aðferðir 

og námsefni eru gerð skil ásamt þróun skólastarfs og notkun rafrænnar tækni. 

Annar kaflinn fjallar um samstarf heimilis og skóla og þriðji á síðasti kaflinn 

fjallar um líðan grunnskólakennara í starfi. 

3.1 Starf grunnskólakennara 

Líkt og fram kom hér að ofan er starf grunnskólakennarans mjög fjölbreytt en 

eitt snýr að því að vera leiðtogi í skólastofunni. Það er mikilvægt upp á árangur 

kennslunnar, því að án festu eru líkur á að það myndist ringulreið í 

kennslustofunni og lítið sem ekkert nám muni eiga sér stað. Einn liður í því að 

geta verið leiðtogi í skólastofunni er að bjóða upp á fjölbreytta kennsluhætti, 

vera vakandi fyrir því að viðhalda og vekja áhuga nemanda á náminu ásamt 

því að leiða nemendur í gegnum nám sitt á þann hátt sem hentar hverjum og 

einum nemenda hverju sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

44). Kennarar þurfa að sýna nemendum að þeir geti lagt traust sitt á þeirra 

herðar um leið og þeir leggi áherslu á að nemendur geti og læri að leggja 

áherslu á aga bæði gagnvart sjálfum sér og í námi sínu, gangi vel um, sýni góða 

framkomu og alúð gagnvart þeim sem eru með þeim á kennslusvæði hverju 

sinni ásamt því að stuðla að vaxandi sjálfstrú nemandans og virðingu gagnvart 

sjálfum sér sem og öðrum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

32, 44, 68). 

Skýrt er kveðið á um hlutverk umsjónakennara í lögum um grunnskóla nr. 

91/2008, 13 gr. þar segir að hver nemandi eigi að hafa umsjónarkennara sem 

fylgist náið með námi nemenda sinna og þroska, líðan og almennri velferð, 

leiðbeini þeim í námi og starfi, aðstoði og ráðleggur þeim um persónuleg mál 

og stuðlar að því að efla samstarf skóla og heimila.  
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Umsjónakennari hvers nemenda ber þá ábyrgð að vera inn í öllu því sem 

viðkemur nemandanum og sinna þörfum nemandans hverju sinni hvort sem 

þær eru námslegar eða annars eðlis og ef þær eru þess eðlis að umsjónakennari 

getur ekki uppfyllt þær, þá skal umsjónakennari beina þeirri þjónustu til 

nemandans sem hann þarf. 

Grunnskólakennurum ber að hafa hag nemenda sinna fyrir brjósti og leggja 

sitt af mörkum til að koma á góðum samskiptum þeirra á milli svo að það 

myndist traust og virðing. Á Íslandi hefur verið lögð mikil áhersla á líðan 

grunnskólanemenda undanfarin ár og hefur skipulag í námi snúist um það að 

þeim líði sem best í skólanum (Ársæll Arnarsson, Guðmundur T. Heimisson 

og Hermína Gunnþórsdóttir, 2019, bls. 15). Þessi áhersla er samkvæmt 

niðurstöðum úr PISA könnuninni (alþjóðleg könnun á hæfni og getu 15 ára 

nemenda í ýmsum námsgreinum og viðhorfi til náms) að skila sér þar sem 

Ísland skorar mjög hátt í þáttum sem snúa að stuðningi kennara við nemendur 

og almennt líður nemendum vel í íslenskum grunnskólum samanborið við 

önnur lönd (Menntamálastofnun, 2017, bls. 38). 

Mikil áhersla hefur verið lögð á að grunnskólakennarar fylgist 

gaumgæfilega með líðan nemenda og hafi það að markmiði að efla og styrkja 

þá félagslega. Kennarar gera það með margvíslegum hætti til dæmis með því 

að para saman nemendur í verkefnavinnu sem ná vel saman eða þeir telja að 

muni ná vel saman. Grunnskólakennarar stuðla að því að nemendur geti unnið 

með samnemendum sínum. Þar sem þeir læra að miðla þekkingu og reynslu 

sinni ásamt því að geta stutt hvor við annan og sýna hvor öðrum gagnkvæman 

skilning. Nám er meira en að læra á bókina, nám er til dæmis líka félagsleg 

athöfn og fyrirbæri sem hingað til hefur átt sér stað í félagslegu samhengi með 

öðrum nemendum í grunnskólabyggingum. Stór hluti grunnskólanáms er 

samfélagslegt fyrirbæri þar sem unnið er að því að búa nemendur undir framtíð 

sína í lýðræðissamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13, 

56, 86). 
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3.1.1 Fagmennska kennara 

Kennarar eru fagmanneskjur og í fagmennsku þeirra felst ákveðin 

skuldbinding um að þjónusta nemendur að því marki sem kemur fram hér að 

ofan og er kveðið á í lögum og uppfylla þær væntingar sem gerðar eru til þeirra 

um gæði á menntun og vellíðan nemenda sinna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13).  

Í hugtakinu fagmennska kennara fellst þríþætt skuldbinding er snýr að 

nemendum og eru það færni, kunnátta og alúð. Kennari sem fagmanneskja 

stundar endurmenntun með það að markmiði að dýpka kunnáttu sína og um 

leið efla færni í starfi (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 240 ). Fagmennska 

kennara er þó ekki einungis bundin við endurmenntun heldur er hún að mestu 

bundið við viðhorf og metnað sem kennarar hafa til starf síns, því eins og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir kemur inn á grein sinni Í eilífri leit (2002), þá er 

fagmennskan bundin við að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, ígrunda 

sjálfan sig og starf sitt með það að leiðarljósi að það er alltaf hægt að gera 

betur, auka eigin þekkingu og vera opin fyrir nýjungum. Í fagmennsku felst að 

vera tilbúinn til þess að bregðast við þeim áskorunum sem fylgja starfinu og 

geta metið hvaða nýjungar henti kennslu og námsefni. Með breyttum tíðaranda 

og tækninýjungum hafa kennsluaðferðir og kennsluhættir tekið miklum 

breytingum á skömmum tíma. Því reynir á kennara að meta hvaða tækni hentar 

þeirra starfi ásamt því að undirbúa nemendur fyrir framtíðina með því að 

leiðbeina þeim hvernig eigi að nýta tæknina og meta uppruna og gæði 

tækninnar (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét 

Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016, bls. 6). Fjölbreytnin sem fylgir starfi 

kennara líkt og fram hefur komið er því gríðarlega mikil en enn einn þátturinn 

sem reynir líklegast hvað mest á fagmennsku grunnskólakennarans er hversu 

ólíkt starfið getur verið frá ári til árs því á hverju hausti eru alltaf einhverjir ef 

ekki flestir sem kenna nýjum nemendum, nýjum árgangi eða nýtt fag og því 

má líkja hverju hausti sem nýju upphafi með nýjum áskorunum.  
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3.1.2 Viðbragðssnjallir kennarar, ábyrgð og kröfur  

Í aðalnámsskrá grunnskóla (2003) kemur fram að það er ábyrgð kennara að 

allir nemendur upplifi sig örugga í námsumhverfi sínu ásamt því að 

námsumhverfið sé fjölbreytilegt, styðjandi, hvetjandi og örvandi (bls. 

13,42,91). Þar segir einnig að kennari skuli stuðla að því að nemendur fái notið 

hæfileika sinna og er gott námsumhverfi meginforsenda þess að nemendur nái 

þeim hæfniviðmiðum sem þeim eru settir hverju sinni (bls. 13, 42, 91). Kröfur 

eru því gerðar um mismunandi nálganir grunnskólakennarans í kennslu því 

engin ein leið hentar öllum og þar sem kennsla er mun margþættara starf en 

fyrir nokkrum áratugum, þarf að huga vel að hvernig kennsluháttum er hagað 

og hvaða kennsluaðferðir eru valdar hverju sinni (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2016, bls. 259-260).  

Kennarar þurfa því að vera viðbragðssnjallir (e. responsive teachers) sem 

sagt vera þeim hæfileikum gæddir að geta aðlagað námsumhverfi nemenda að 

þörfum þeirra til að þeir fái að blómstra félagslega jafnt sem námslega (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir, 2016, bls. 12-13). Grunnskólar landsins 

hafa innbyrðis margbreytilegan nemendahóp þar sem hver nemandi hefur sín 

sérkenni, þarfir og styrkleika. Því þarf allt skólaumhverfið að geta aðlagað sig 

að þeim nemendahóp sem er á hverjum tíma og rauði þráðurinn í skólastarfinu 

þarf að snúa að því að hver og einn nemandi njóti sín, þroskist og nemi. Hver 

kennslustund þarf því að taka mið af því og kennari þarf að undirbúa hverja 

kennslustund með það að leiðarljósi. Því er mikilvægt að vera viðbragðsnjall 

kennari því að mörgu er að huga við undirbúning kennslu og má segja að 

framvinda kennslustundarinnar ráðist að mestu af því hvernig uppbygging 

hennar er frá upphafi til enda. Undirbúningur kennslu snýr ekki eingöngu að 

því að undirbúa námsefnið sjálft, heldur þarf að gæta þess að námsefnið passi 

inn í þann tíma sem henni er áætlað, kveiki áhuga nemandans og líklegast það 

sem skiptir hvað mestu máli líkt og fram kom hér að ofan, henti nemendunum. 

Í því samhengi þarf viðbragðssnjall kennari að vera meðvitaður um að 

áhugasvið nemenda er ólíkt og því mikilvægt að nota fjölbreyttar aðferðir við 

kennslu og innlögn á námsefni (Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 

2010, bls. 3). Kennarar þurfa einnig að hafa það í huga að leyfa nemendum að 

hafa áhrif á það sem þeir læra og hvernig þeir læri námsefnið því þá er líklegra 

að þeir hafi gaman af námsefninu. Nemendur skilji hvað þeir eru að læra og 

átti sig á hvers vegna. Að segja nemenda að hann þurfi á tiltekinni þekkingu 

að halda í framtíðinni, virkar ekki hvetjandi.  
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Nemandinn þarf að skilja tilgang námsins og geta tengt námsefnið við 

forþekkingu sína svo að námið verði áþreifanlegt og hafi merkingu (Sigrún 

Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi 

Hjartarson, 2016, bls. 6). Við undirbúning kennslu þarf einnig að ákveða 

hvernig meta eigi kennslustundina s.s. vera með markmið kennslunnar skýr og 

hvers ætlast sé af nemendum. Í kjarasamningi Sambands íslenskra sveitafélaga 

og Kennarasambands Íslands vegna félags grunnskólakennara sem tók gildi frá 

og með 1. ágúst 2018 segir í grein 2.1.6.1 um vinnuskyldu kennara að starf 

kennara ætti að fara fram á vinnustað en dagleg mörk um viðveru kennara væru 

ákveðin af skólastjóra í samráði við kennara í upphafi skólaárs. Venjan er í 

flestum ef ekki öllum grunnskólum landsins sú að kennurum ber að stimpla sig 

inn við komu á morgnanna og stimpla sig út í lok dags. Fram kemur í sama 

samningi og sömu grein að hafa skuli það að markmiði að eftirsóknarvert sé 

að starfa á vinnustað og að kennarar geti unnið að einhverju leyti utan 

vinnustaðar. Störf kennara eru fjölbreytt eins og áður hefur komið fram og þar 

sem stór hluti starfsins snýr að samstarfi við aðra kennara og er æskilegt að fari 

fram á vinnustað. Þá eru einnig fjölmörg verkefni kennara sem hann kemur að 

einn og gæti alveg eins unnið utan vinnustaðar.  

3.1.3 Kennsluhættir, aðferðir og námsefni 

Hugmyndafræðin á Íslandi og þeim löndum sem Ísland miðar sig við er sú að 

nemendur hafi einstaklingsmiðað námsefni og í mörgum skólum er þessi stefna 

komin langt á veg en annars staðar rétt svo farin af stað (Birna 

Svanbjörnsdóttir, o.fl., 2019 , bls. 14 - 16).  

Kennarar í grunnskólum á Íslandi hafa þó ákveðið sjálfstæði þegar kemur 

að skipulagningu kennsluhátta og kennsluaðferða í sínu fagi eða kennslustofu 

svo lengi sem þeir fylgja skólastefnu þess skóla sem þeir starfa í og að 

námsefnið auki við grunnþekkingu nemenda ásamt því að falla að 

aðalnámsskrá grunnskóla. Kennari þarf ætíð að hafa í huga við uppbyggingu 

kennslu og skipulagningu námsefnis hvert markmið kennslunnar sé, hvernig 

úrvinnslu á námsefninu er verið að leitast eftir og hvers konar námsmati eigi 

að beita. Í aðalnámsskrá grunnskóla (2011) kemur fram að hæfniviðmið 

sköpunar og gagnrýnnar hugsunar við lok 10. bekkjar er að geta sýnt það mikið 

sjálfstæði í verkefnavinnu að nemandinn sé óhræddur við að fara sínar eigin 

leiðir við úrvinnslu verkefna (bls. 90,93).  
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Kennarar þurfa að hafa sérstakar gætur á því að námsefnið í hverri 

námsgrein stýrist jafnan af því að uppfylla skilyrði aðalnámsskrár ásamt því að 

það sé við hæfi hvers og eins nemenda. Því hættan er sú að of þungt námsefni 

leiði til þess að sjálfstraust nemandans á eigin námsgetu minnki og að sama 

skapi ef námsefni er of létt þá er hætt við að nemandi leiðist námsefnið og fari 

að snúa sér að öðru en náminu (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 37). Val á námsefni 

og uppbygging kennslustundar er þess vegna virkilega mikilvæg, líkt og 

málshátturinn segir „það skal vanda sem lengi á að standa“ því markmið alls 

náms er að þekking og skilningur á viðfangsefninu aukist og að það festist í 

minni nemandans, með það að leiðarljósi að hann geti beitt þekkingu sinni 

þegar hann þarf á því að halda. Líkt og áður hefur komið fram þá er að mörgu 

að hyggja og þurfa kennarar að aðstoða nemendur sína við gerð raunhæfs 

sjálfsmat. Með því að skýra vel markmið námsins, hvetja nemendur til þess að 

meta eigin stöðu til þess að gera sér grein fyrir hvernig hverjum og einum miðar 

áfram í námi sínu og í kjölfarið skal nemandi með kennara sínum ákveða hvert 

skal stefna í náminu og hvernig hann skal ná settum markmiðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 57).  

3.1.4 Þróun skólastarfs 

Skólastarf og kennsla er í eðli sínu eitthvað sem er í stöðugri þróun og í raun 

er kennsla síbreytilegt fyrirbæri. Einföld birtingamynd þessarar þróunar er að 

mismunandi nemendur kalla eftir mismunandi kennslu ásamt því að kennara 

eru jafn ólíkir eins og þeir eru margir og hver og einn kemur með sitt 

persónulega einkenni inn í kennsluna.  

Þróun skólastarfs í grunnskólum hér á landi síðustu ár hefur meðal annars 

snúið að jafnrétti, fjölbreyttum kennsluaðferðum og upplýsingatækni. 

Grunnskólarnir eru mjög misjafnlega staddir í þessari þróun og hefur það verið 

að miklu leyti undir skólastjórnendum og frumkvæði kennara hversu mikil 

áhersla hefur verið lögð á þróunina. Þó hefur mikil áhersla verið lögð á jafnrétti 

enda er jafnrétti grundvallaratriði þess að samfélag geti þrifist, því þá veitast 

öllum jöfn tækifæri til þess að vaxa og dafna. Samkvæmt skýrslu 

Alþjóðaefnahagsráðs 2019 World economic forum er jafnrétti kynjanna mest 

hér á landi og var Ísland í efsta sæti ellefta árið í röð (World economic, 2019).  
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Samkvæmt skýrslunni Menntun í mótun, þróun menntastefnu á Íslandi í 

evrópsku samhengi (Menntamálaráðuneytið, 2010) skal þróun skólastarfs snúa 

að því að uppfylla breytilegar þarfir ólíkra nemenda í takt við samfélagslega 

þróun með það að markmiði að bæta námsárangur þeirra og menntun með 

auknum sveigjanleika Nýsköpun er mikil í kennslu þar sem kennsla er 

fyrirbæri sem er í stöðugri þróun. Samkvæmt skýrslu Ástu Sölvadóttur á 

vegum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands; Stefna landa sem fremst standa í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt (2013) er Ísland eina af 

norðurlandaþjóðunum sem hefur ekki sett fram stefnu í frumkvöðla- og 

nýsköpunarmennt (bls. 18) 

Framtíðarsýn menntastefnu Reykjavíkurborgar byggir á fimm 

grundvallarþáttunum: félagsfærni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði 

(Menntastefna Reykjavíkurborgar, e.d). Þróun í skólastarfi snýr að því að 

kennarar hafi kunnáttu til að nýta ákjósanleg verkfæri og vera í takt við 

samfélagið ásamt því að reyna undirbúa starfið eftir fremsta megni að framtíð 

sem ekki er vitað hvernig muni líta út.  

3.1.5 Notkun rafrænnar tækni í skólastarfinu 

Þróun í skólastarfi hefur að miklu leyti líkt og áður hefur komið fram snúið 

að upplýsingatækni og hafa grunnskólar landsins undanfarin ár verið að auka 

notkun upplýsingatækni í kennslu. Í ákveðnum árgöngum í mörgum 

grunnskólum er nám nemenda alfarið í gegnum spjaldtölvur eins og til dæmis 

í unglingadeild Norðlingaskóla og mið- og unglingastig í grunnskólum 

Kópavogs þar sem allt nám nemenda fer fram í spjaldtölvum (Menntasvið 

Kópavogs, 2014). Kennarar hafa verið að prófa sig áfram í upplýsingatækni 

með því að nýta hin ýmsu kennsluforrit til dæmis: lærum og leikum, word, 

power point, key note, book creator, escape games, code spark og osmo.  

Þegar fjöldatakmörkunum vegna COVID-19 tók gildi 16. mars 2020 urðu 

flestir grunnskólakennarar að setja upp breytta kennsluáætlun. Margir skólar 

gripu til þess ráðs að nýta samskiptaforrit á borð við google classroom, meet. 

seesaw og zoom til þess að geta verið í samskiptum við nemendur sína ásamt 

því að nemendur fengu tækifæri til þess að vera í samskiptum sín á milli. Fram 

til þessa hefur notkun upplýsingatækni í kennslu líklega hvað minnst snúið að 

samskiptum nemenda, meira að einstaklingsvinnu nemenda. 
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Samskipti milli samnemenda og við kennara eru lykilþættir náms og eigin 

vellíðanar og í COVID-19 ástandinu brugðust því margir grunnskólakennarar 

við með því að nýta samskiptaforrit til þess að viðhalda samskiptum til að 

sporna við einangrun nemenda.  

3.2 Samstarf heimilis og skóla 

Samstarf heimilis og skóla byggir á upplýsingastreymi á milli starfsfólks 

skólans og foreldra og því samstarfi sem á sér stað þegar endurtekin samskipti 

eiga sér stað er varða málefni nemandans.  

Það er í höndum umsjónakennara að koma á fyrstu samskiptum við heimili 

nemenda, gera samstarfið skilvirkt og langvarandi með það að markmiði að ná 

sem bestum skólaárangri hjá nemandanum. Forsendur þess að samstarfið sé 

gott er að innra skipulag skólans styðji við það ásamt því að foreldrar átti sig á 

tækifærunum sem veitast barni þess ef gætt er að góðum samskiptum (Lifelong 

learning programme, 2019, bls. 3). 

Samkvæmt rannsókn Kristínar Jónsdóttur (2013) leiðir stöðugt samstarf 

milli heimilis og skóla, með aðkomu foreldra til aukins námsárangur, líðan og 

velferðar barnsins (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 212). 

Það hefur verið sýnt fram á það með rannsóknum að til þess að nemendur nái 

hámarksárangri í námi þá þurfi að stuðla að vellíðan þeirra með því að reyna 

að koma í veg fyrir kvíða, stuðla að því að nemendur hafi stjórn á framkomu 

sinni, að þeir sýni þrautseigju og stundi nám sitt reglulega, sköpunargleði sé 

efld og ýtt sé undir dugnað, framkvæmdagleði og siðferðisleg gildi. Þá þykir 

mikilvægt að nemendur þjálfi félagsfærni sína og fái að taka þátt í 

lýðræðislegum ákvörðunum (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 18-19).  

William H. Jeynes (2007) hefur bent á að samstarf heimilis og skóla sé bæði 

flóknara og margþættara en flestir kennarar hafa viljað láta af. Eftir að hafa 

ígrundað og greint fjölda rannsókna á þessu sviði, heldur hann því fram að til 

þess að ná góðum árangri þurfi aðild foreldra að vera meiri í óáþreifanlegum 

þáttum svo sem að vænta mikils af barninu, ræða við það og beita viðeigandi 

uppeldisaðferðum. Þá telur Jeynes árangursríkast í bættu samstarfi á milli 

heimili og skóla að starfsmenn skólanna komi hlýlega fram við foreldra, hvetji 

þá og styðji fremur en að leggja fram ákveðnar skyldur eða verkefni á þeirra 

herðar (bls. 82-85).  
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Mynd 1 Líkan Joyce L. Epstein um samstarf fjölskyldu, skóla og samfélags 

 

Gott dæmi um samstarf og samskipti heimilis og skóla er líkan sem kennt 

eru við Joyce L. Epstein. Í líkaninu er bent á að fjölskylda, skóli og samfélag 

eru svið sem tengjast og vinna saman sem heild þannig að þau styðja við 

nemendur í þroska og námi. Sviðin þrjú skarast en snertifletir þeirra geta verið 

misstórir, ef skörunin er mikil þá eru þeir aðilar sem eru í því sviði í 

raunverulegu samstarfi þar sem eru opin og regluleg samskipti og skipulagt 

samstarf víðtækt. Í því samhengi er talað um sex mikilvæga þætti sem sviðin 

þurfa að leggja rækt við en þessir þættir eru: uppeldi, samskipti, sjálfboðastarf, 

heimanám, ákvarðanataka og tengsl við eigið samfélag.  

Það er gert ráð fyrir því að kennarar sýni frumkvæði við að koma á samstarfi 

milli skóla og heimilis og viðhaldi því (Epstein, 2018, bls. 20-53). Ef horft er 

til niðurstaðna rannsókna um samstarf heimilis og skóla kemur í ljós að aukin 

aðild foreldra að námi barna sinna hefur jákvæð áhrif á námsárangur barna 

þeirra. Þess vegna ættu kennarar að leita allra leiða til að fá foreldra meira inn 

í skólastarfið. Að sama skapi ættu foreldrar að leita allra leiða til að skipta sér 

meira af námi barna sinna (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 24-25).  

Segja má að það hafi orðið töluverð breyting á hlutverkum skóla og heimila 

undanfarin ár. Áður fyrr var uppeldishlutverkið alfarið í höndum heimilanna 

og fræðsla og þekkingaröflun í höndum skólanna.  
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Í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 

277.gr. kemur fram að foreldrar beri höfuðábyrgð á sínum börnum. Skólinn og 

starfsmenn hans eru ásamt fjölskyldunni mótunaraðili barnsins en getur þó 

aldrei tekið höfuðábyrgð á uppeldisstarfinu. En eftir að bæði kynin fóru út á 

vinnumarkaðinn og foreldrar höfðu minni tíma til að sinna fjölskyldunni, hafa 

hlutverkin færst til eða kannski má segja að þau samofist hvort öðru.  

Foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir mikilvægi eigin viðhorfs til 

skólagöngu barns þeirra og þeim skyldum sem þeir gegna í menntun barna 

sinna. Foreldrar þurfa að sýna í verki og tali að nám barna sinna og skólastarfið 

hafi mikla þýðingu. Það sem skiptir einna mestu máli er hvernig samræðan er 

á heimilinu, stuðningurinn sem foreldrar sýna barninu gagnvart náminu og 

félagsstöðu, hverjar væntingar foreldranna eru, hvernig þau hvetja börnin sín 

áfram í náminu og hvernig foreldrar takast síðan á við þær hindranir og 

ágreining sem kunna að vera á vegi þeirra þegar skólinn er annarsvegar (Nanna 

Kristín Christiansen, 2010, bls. 22-23). 

Í dag er staðreyndin sú að kennarar sinna að hluta til uppeldi barna og að 

sama skapi eru foreldrar farnir að taka meiri og meiri þátt í því að aðstoða börn 

sín með námið. Samráðið er orðið meira og langflestir vilja vinna saman að 

því markmiði að hvetja og styrkja nemendur til frekari náms og þroska. Með 

því að auka slíkt samstarf fá foreldrar tækifæri til að taka þátt í almennri 

umræðu um skólamál og ekki síst gildis– og verðmætamat. Samkvæmt 

niðurstöðum fræðimannanna Oostdam og Hooge (2013) vilja foreldrar vera í 

tengslum við gengi barna sinna innan skólans og eftir því sem að þátttaka 

foreldra eykst í skólastarfið verður frekara aðhald og gagnrýni á það sem fram 

fer í skólanum. Þannig skapast einnig styrkur fyrir kennara til að skapa gott og 

þroskandi umhverfi fyrir nemendur (bls. 337). 

3.3 Líðan grunnskólakennara í starfi 

Mikilvægt er að upplifa vellíðan í starfi þar sem það eykur líkur á almennri 

vellíðan og þar með gæði í lífinu öllu (Hughes, Ginnet og Curphy, 2015, bls. 

372). Undanfarin ár hefur sjónum verið beint að líðan grunnskólakennara í 

starfi og einnig hvaða áhrif líðan kennara getur haft á nám nemenda. Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að mikil ábyrgð fylgir starfi kennara og þeir eru í 

áhættuhópi varðandi vinnutengda streitu og algengar geðraskanir (Kidger, 

o.fl., 2016; Stansfeld, Rasul, Head og Singleton, 2009, bls. 108).  
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Í pistli Sigrúnar Daníelsdóttur, verkefnastjóra geðræktar á vef landlæknis: 

Vellíðan í vinnunni – skólinn sem vinnustaður, kemur fram að stærsti hópurinn 

sem kemur til Virk endurhæfingar eru kennarar og þeir séu frekar undir 

andlegu álagi, með kvíða eða að glíma við vefjagigt heldur en nokkur annar 

hópur af háskólamenntuðum einstaklingum (Sigrún Daníelsdóttir, 2017). 

Grunnskólakennari sem er undir miklu álagi og jafnvel með kulnun í starfi 

getur átt erfitt með að skipuleggja kennslustund og viðhalda góðri 

bekkjarstjórn. Samkvæmt rannsókn sem gerð var af fræðimönnunum Oberle 

og Schonert-Reichl (2016, bls. 30-32). litast kennslustundir þessara kennara af 

þeirra eigin vanlíðan ásamt því að stress þeirra yfirfærist á nemendur og er það 

einna mesta áhyggjuefnið Heimilisaðstæður nemenda geta einnig haft áhrif á 

líðan grunnskólakennara í starfi því ekki eru öll heimili í stakk búin til þess að 

taka fullan þátt í samstarfi við skólann sem leiðir oft til þess að börnin koma 

með vandamál sín í skólann og oft eru þetta tvö til þrjú börn í hverjum bekk. 

Þessir nemendur hafa áhrif á andrúmsloftið í bekknum sem veldur auknu álagi 

á kennarann (Guðrún Hálfdánardóttir, 2019). 

Sem betur fer líður langflestum grunnskólakennurum vel í starfi og finna 

ekki fyrir kvíða eða öðrum álagstengdum kvillum. Kennarar sem fá að nýta 

styrkleika sína í starfi og starfa í skóla þar sem jákvæðni er höfð í fyrirrúmi eru 

líklegri til þess að vera hamingjusamir í starfi og með hamingjusama nemendur 

(Anna Jóna Guðmundsdóttir, 2013). Það sem er líka mikilvægt til þess að 

viðhalda starfsánægju grunnskólakennarar er að þeir styðji hvern annan í starfi 

og finni fyrir stuðningi stjórnenda (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007, bls. 75) Til að viðhalda starfsánægju þarf að vera gott 

samstarf á milli grunnskólakennara þar sem þeir læra sem fagmenn hver af 

öðrum, vinna að sameiginlegum lausnum og miðla reynslu sinni sín á milli 

(Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 198). 
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4. COVID-19  

COVID-19 er kórónaveirufaraldur sem var fyrst greindur í lok árs 2019 og 

smitaðist meðal íbúa heimsins frá þeim tíma og varir enn þegar þessi ritgerð er 

í smíðum (ágúst 2020) þó mismikið eftir þjóðum heims. Í þessum kafla er 

fjallað um kórónaveirur almennt og COVID-19. Því næst verður farið yfir 

hvaða áhrif COVID-19 hefur haft á íslenskt samfélag, áhrif COVID-19 á 

grunnskólahald á Íslandi og að lokum er farið yfir líðan grunnskólakennara á 

tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19.  

4.1 Kórónaveirur  

Faraldurinn sem nú herjar á heimsbyggðina (árið 2020) og hefur haft einhver 

áhrif nánast á heiminn allan með mismunandi afleiðingum og Ísland þar á 

meðal, er talinn eiga upptök sín í Wuhan héraði í Kína. Faraldurinn er af 

völdum kórónaveira en þær tilheyra stórri fjölskyldu veira sem hefur ógnað 

mannkyninu í áratugi með því að valda hinum ýmsu sjúkdómum jafnt hjá 

mönnum og dýrum. Kórónaveirur eru algengar í dýraríkinu en eiga það til að 

berast í menn og eru þekkt orsök smitsjúkdóma. Sex afbrigði kórónaveira voru 

þekkt fyrir að valda kvefpestum sem að öllu jöfnu hafa ekki valdið miklum 

skaða (Weiss og Leibowitch, 2011, bls. 81,85-164). 

COVID-19 sjúkdómurinn er nýtt afbrigði af kórónaveirum og er hann talin 

eiga upptök sín á matarmarkaði í Wuhan þar sem fyrstu tilfelli voru greind í 

desember 2019. Kórónaveirur eru þannig úr garði gerðar að þær eru 

svokallaðar einþátta RNA veirur með hjúp. Hjúpur veirunnar gerir henni kleift 

að lifa utan líkama, það er þó ekki með fullu vitað hversu lengi veiran sem 

veldur COVID-19 getur lifað utan líkama en hún virðist haga sér líkt og aðrar 

veirur sem tilheyra  kórónaveirum. Samkvæmt niðurstöðum Chin, Chu, Perera, 

Hui, Yen, Chan og Peiris (2020) getur kórónuveira sem veldur COVID-19 lifað 

á yfirborði utan líkama frá nokkrum klukkutímum upp í nokkra daga, fer allt 

eftir aðstæðum s.s. fletinum, hita- og rakastigi í umhverfinu (Chin, o.fl., 2020).  

Líkt og kom fram hér að ofan eru sex afbrigði kórónaveira þekkt sem hafa 

ekki verið mjög skaðleg en tvö afbrigði af kórónaveirum eru þekkt sem voru 

mun skaðlegri en þau afbrigði sem valda hefðbundnum kvefpestum.  
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Há tíðni þeirra sem smituðust af þessum afbrigðum veiktust af alvarlegum 

öndunarfærasjúkdómum sem leiddu fjölda manns til dauða, talað er um þessi 

afbrigði í daglegu tali og verður einnig gert í þessari ritgerð sem SARS og 

MERS. Það var árið 2003 sem að SARS heimsfaraldurinn herjaði í suður Kína 

og barst úr þefköttum og er talinn eiga upptök sín á matarmarkaði sem selur 

lifandi dýr í Guangdong. SARS faraldurinn olli bráðalungnabólgu og geisaði 

heimsfaraldurinn í 29 löndum þar sem hann hafði áhrif á rúmlega 8000 

einstaklinga og með 11% dánartíðni (Heymann og Shindo, 2020, bls. 543; 

Kooraki, Hosseiny, Myers og Gholamrezanezhad, 2020, bls. 447-448). Líftími 

SARS veira var þó sagður í mesta lagi sólarhringur sem að öllum líkindum 

gerði það að verkum að veiran náði ekki eins mikilli dreifingu og COVID-19. 

Smitsjúkdómurinn MERS var fyrst tilkynntur árið 2012 í Jeddah, Sádi Arabíu 

og hefur sjúkdómurinn verður greindur í 27 löndum með 30% dánartíðni 

(Kooraki, Hosseiny, Myers og Gholamrezanezhad, 2020, bls. 448-449). Þetta 

afbrigði var þó ekki eins smitandi l og MERS og COVID-19 þar sem smitleiðin 

var ekki á milli manna heldur frá t.d. leðurblökum og kameldýrum yfir í menn 

sem gerði það að verkum að hann varð ekki að heimsfaraldri (Kooraki, 

Hosseiny, Myers og Gholamrezanezhad, 2020, bls. 449).  

Fyrst þegar COVID-19 faraldurinn fór af stað var lítið vitað um hann, en 

það kom fljótt í ljós að hann var mjög smitandi og gat ollið alvarlegum 

sjúkdómseinkennum hjá smituðum einstaklingum. Smitleið COVID-19 eru 

snerti- eða dropa smit en það er þegar líkamsvessi úr til dæmis munni, nefi eða 

augum frá sýktum einstaklingi dreifist á annan einstakling eða flöt sem annar 

einstaklingur snertir og ber svo upp að andlit sínu. Þar sem kórónaveiran getur 

lifað utan líkama frá nokkrum klukkustundum upp í einhverja daga er ástæða 

þess að faraldurinn hefur smitast ört á meðal manna (Guðrún Aspelund, 2020, 

bls. 4; U.S department of health and human services, 2020).  
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Tímalína faraldursins (samhliða vinnslu þessarar ritgerðar) og hvernig hann 

breiddist um heiminn verður rakin hér að neðan, upplýsingarnar eru fengnar af 

who.int og businessinsider.com:  

• 31.des.´19. Kínversk heilbrigðisyfirvöld tilkynna 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunni (WHO) um lungnabólgu hópsýkingu 

af völdum óþekktra veira. Smitin virðast flest tengjast 

matarmarkaði. Fjöldi veikra skv. yfirvöldum í Kína 41. 

• 1.jan.´20. Yfirvöld í Kína loka umræddum matarmarkaði. 

• 7.jan.´20. Kínversk yfirvöld bera kennsl á vírusinn sem stafar af  

kórónuveiru og nefnir hann „coronavirus“ eða nCoV. 

• 11.jan.´20. Kína skráir fyrsta dauðsfallið að völdum COVID-19. 

• 13.jan.´20. Tæland verður fyrsta landið utan Kína til að tilkynna 

um greint COVID-19 smit.  

• 20.jan.´20. Bandaríkin tilkynna greint COVID-19 smit. 

• 23.jan.´20. Kínversk yfirvöld setja borgina Wuhan í sóttkví og í 

kjölfarið er allt héraðið sem hún er í sett í sóttkví.  

• 27.jan.´20. Fjöldi einstaklinga sem eru greindir með COVID-19 

eru: 2.777 í Kína, 5 í Taívan, 8 í Tælandi, 5 í Ástralíu, 4 í Malasíu, 

4 í Singapúr, 3 í Frakklandi, 3 í Japan, 4 í Suður-Kóreu, 5 í 

Bandaríkjunum, 2 í Víetnam, 1 í Kanada, og 1 í Nepal og eiga 

langflest tilfellin upptök sín í Kína (sóttvarnarlæknir, 2020).  

• 30.jan.´20 Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) lýsir yfir allsherjar 

neyðarástandi í heiminum. 

• 31.jan.´20 Trump forseti Bandaríkjanna gefur út komubann á 

erlenda ríkisborgara til landsins ef þeir hafa verið í Kína síðustu 

tvær vikur.  

• 2.feb.´20 Fyrsta dauðsfallið í Filipseyjum af völdum COVID-19 

skráð og einnig það fyrsta utan Kína. 

• 6.feb.´20 Fyrsta greinda dauðsfallið af völdum COVID-19 í 

Bandaríkjunum. 

• 7.feb.´20. Kínverskur læknir deyr, hann var fyrstur til að greina 

COVID-19. 

• 9. feb.´20. Dauðsföll af völdum COVID-19 orðin fleiri en þau sem 

urðu af völdum SARS faraldursins.  

• 11.feb.´20. Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO) gefur út að 

faraldurinn verði kallaður COVID-19. 

• 12.feb.´20. COVID-19 smitum fjölgar hratt í Suður-Kóreu. 

• 19.feb.´20. Einstaklingar greinast af COVID-19 í Íran. 

• 21.feb.´20. Greindum COVID-19 smitum fjölgar hratt á Ítalíu. 

• 3.mars´20. Greindum COVID-19 smitum fjölgar hratt á Spáni. 
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• 8.mars´20. Ítalía þar sem búa 60 milljón íbúar, stöðvar alla umferð 

og lokar landinu.  

• 11.mars´20. Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO) lýsir COVID-19 

sem heimsfaraldri og að hann sé í útbreiðslu. Bandaríkin loka á 

allar ferðir fólks frá 26 löndum í Evrópu. 

• 13.mars´20. Bandaríkin lýsa yfir neyðarástandi í landinu.  

• 19.mars´20. Kína tilkynnir um ný greind COVID-19 smit. 

• 23.mars´20. Tilkynnt eru 21 þúsund greind COVID-19 smit í  

New York .  

• 26.mars´20. Flest greind COVID-19 smit í Bandaríkjunum, fleiri 

en í Kína og Ítalíu.  

• 31.mars´20. Meira en þriðjungur íbúa heimsins býr nú við 

einhverskonar takmarkanir á ferðafrelsi. 

• 2.apríl´20. Greind COVID-19 smit í heiminum fara yfir 1. milljón. 

• 10.apríl´20. Dauðsföll af völdum COVID-19 fara yfir 100.000. 

• 14.apríl´20. Trump forseti Bandaríkjanna stöðvar fjármagn til 

 Alþjóðaheilbrigðistofnunarinnar (WHO). 

• 11.maí´20. Danmörk, Íran, Ísrael, Ítalía, Nýja-Sjáland, Spánn, 

Tæland og Þýskaland byrja að aflétta ferðatakmörkunum. 

• 21.maí´20. Heildarfjöldi greinda COVID-19 smita fer yfir 5 

milljónir í heiminum. 

(Secon, Woodward og Mosher, 2020; WHO, 2020). 

 

Almannavarnir hér á landi ásamt heilbrigðisyfirvöldum í heiminum hafa frá 

upphafi faraldursins lagt mikla áherslu á sóttvarnir. Brugðist var við á ýmsan 

hátt og til að mynda var ítrekað mikilvægi þess að fólk haldi fyrir munn er það 

hóstar, þrífi vel á sér hendurnar og noti handspritt ásamt því að allir fletir sem 

eru snertir af mörgum einstaklingum séu þrifnir reglulega. Hér á landi var sett 

á 2 metra regla þar sem einstaklingum var skylt að halda 2 metra fjarlægð á 

milli sín til að forðast það að smita aðra eða smitast (Landlæknir, 2020). 

Einstaklingar sem eru með undirliggjandi sjúkdóma eða með þekkta 

áhættuþætti sem leitt geta til alvarlegrar COVID-19 sýkingar voru sérstaklega 

hvattir til þess að fylgja þessu ásamt því að öldrunarheimili og spítalar lokuðu 

alveg á heimsóknir af verndar ástæðum (Guðrún Aspelund, 2020, bls. 3, 5; 

Ómar Óskarsson, 2020). 
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Einstaklingar hér á landi hafa sýnt einkenni vegna sjúkdómsins á 

mismunandi hátt, allt frá því að vera einkennalausir yfir í að sýna alvarleg 

öndunarfæraeinkenni en einkenni sem helst eru tekin fram og ákvarða þörf 

fyrir sýnatöku eru sótthiti yfir 38,5°C, hósti og beinverkir ( Embætti landlæknis 

og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2020; Heilsugæslan, 2020).  

Rúmlega 63.000 sýni höfðu verið tekin þann 14. júní 2020 hér á landi úr 

einstaklingum vegna gruns um COVID-19 og af þeim hafa rúm 1800 reynst 

jákvæð ( Embætti landlæknis og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2020). 

Flest sýni eru tekin með háls- og nefkoksstroki sem send eru til sýkla- og 

veirufræðideildar til greiningar (Landlæknir, 2020). 

4.2 Áhrif af COVID-19 á íslenskt samfélag 

Eins og fram kom hér að ofan þá hafði sjúkdómurinn COVID-19 áhrif á 

íslenskt samfélag, líkt og flest allar þjóðir heims. Í lok febrúar kom tilkynning 

frá landlækni þar sem landsmenn voru hvattir til þess að þvo hendur, halda 

fyrir vit við hósta eða hnerra, nota handspritt og gæta almennt vel að hreinlæti 

til að draga úr sýkingarhættu. Ásamt því var einstaklingum ráðlagt að forðast 

faðmlög og handabönd (Landlæknir, 2020). Almannavarnir hér á landi 

fylgdust náið með því sem var að gerast erlendis og var það þann 27. janúar 

sem lýst var yfir óvissustigi vegna COVID-19, um leið og það var gert var farið 

yfir viðbragðsáætlanir og skoðað hversu mikið væri til af nauðsynlegum 

búnaði (Embætti landlæknis og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2020). 

Nokkrum dögum síðar var mælst til þess að einstaklingar sem væru að koma 

frá Kína ættu að fara í kjölfarið í 14 daga sóttkví og bættist Ítalía nokkrum 

dögum síðar við (Embætti landlæknis og almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2020).  

Þann 27. febrúar var fyrsti blaðamannafundurinn haldinn í beinni 

útsendingu þar sem þríeykið: Alma Möller landlæknir, Þórólfur Guðnason 

sóttvarnarlæknir og Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn hjá almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra útskýrðu fyrir landsmönnum COVID-19 og stöðu landsins 

gagnvart faraldrinum. Þessir upplýsingafundir almannavarna urðu daglegir og 

þar sem þríeykið fór yfir stöðu mála ásamt öðrum sérfræðingum sem kallaðir 

voru til oft á tíðum og varð þetta mjög fljótt vinsælasta sjónvarpsefni landsins 

og var síðasti upplýsingafundurinn 25. maí í fyrstu bylgju faraldursins (Sólveig 

Klara Ragnarsdóttir, 2020).  
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Viðbrögð almannavarna á Íslandi í kjölfarið verða hér upp talin, 

upplýsingarnar eru fengnar af covid.is:  

• 28. febrúar greindist fyrsta smitið hérlendis og hættustig almannavarna 

virkjað. 

• 6. mars greindist fyrsta innanlands smitið og í kjölfarið lýsti 

sóttvarnalæknir og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra yfir hæsta 

almannavarnastigi s.s. neyðarstigi vegna kórónaveiru faraldursins sem 

veldur sjúkdómnum COVID-19.  

• 13. mars var tilkynnt á upplýsingafundi þríeykisins að greinst hefðu 

smit sem ekki væru rekjanleg og í kjölfarið voru settar á 

fjöldatakmarkanir sem miðuðust við 100 manns, framhalds- og 

háskólar skyldu loka og takmörkun væri á rekstri leik- og 

grunnskólum. 

• 14. mars ráða íslensk stjórnvöld þeim sem eru erlendis og ætla að koma 

heim að flýta heimför. 

• 19. mars eru öll lönd skilgreind sem hættusvæði og allir sem hafa 

búsetu hér á landi skylt að fara í 14 daga sóttkví eftir komu frá öðrum 

löndum. 

• 22. mars til tilkynnir heilbrigðisráðherra að fjöldatakmarkanir verði 

lækkaðar niður í 20 manns frá og með miðnætti aðfararnætur 24. mars. 

Þessar fjöldatakmarkanir giltu til 4. maí.  

Allar aðgerðirnar sem eru upptaldar hér að ofan höfðu einhver áhrif á 

þjóðfélagið allt en voru taldar nauðsynlegar til þess að mæta faraldrinum og 

stemma stigu við útbreiðslu COVID-19 (Embætti landlæknis og 

almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2020). 

Samfélagslegar afleiðingar komu fljótt í ljós eftir að fjöldatakmarkanir voru 

lækkaðar niður í 20 manns ásamt því að allt flug féll niður. Fyrirtæki í 

ferðamanna- og útflutningsiðnaðinum fundu fljótt fyrir takmörkunum þar sem 

engir ferðamenn komu til landsins ásamt því að önnur lönd út í heimi höfðu 

einnig lokað og því dró verulega úr öllum útflutningi og var því í kjölfarið um 

5.800 einstaklingum sagt upp störfum sínum (Vinnumálastofnun, 2020, bls. 

1,5,6). Efnahagslegar afleiðingar vegna COVID-19 gætu verið miklar sér í lagi 

fyrir þau lönd sem treysta á ferðamálaiðnaðinn þ.m.t. Ísland en hversu miklar 

og hversu víðtækar á enn eftir að koma í ljós.  
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Þann 30. apríl var samfélagssáttmálinn – í okkar höndum kynntur á fundi 

þríeykisins þar sem biðlað var til landsmanna um að gera samfélagssáttmála 

sem myndi gilda fram til sumarloka til að stemma stigu við útbreiðslu 

faraldursins. Í sáttmálanum fólst að allir landsmenn fari eftir og geri eftirtalið:  

• Þvoum hendur. 

• Sprittum hendur. 

• Munum og virða 2 metra fjarlægð. 

• Sótthreinsum sameiginlega snertifleti. 

• Verndum viðkvæma hópa. 

• Hringjum í heilsugæsluna ef einstaklingur er með einkenni. 

• Virðum sóttkví. 

• Virðum einangrun. 

• Verum skilningsrík, tillitssöm, kurteis og styðjum hvert annað. 

Því var ábyrgðin sett á landsmenn þar sem allir landsmenn eru 

almannavarnir og verða áfram eða líkt og Víðir sagði þann sama dag 

„framhaldið er í okkar höndum og hvernig við sem samfélag vinnum þetta mun 

ráða því hvernig þetta fer“ (Embætti landlæknis og Ríkislögreglustjórinn 

almannavarnadeild, 2020, bls. 1; Freyr Gígja Gunnarsson, 2020). 

4.3 Áhrif af COVID-19 á grunnskólastarf á 

Íslandi 

Fyrstu áþreifanlegu áhrifin af COVID-19 á grunnskólastarf urðu þann 13. 

mars, þegar tilkynnt var að háskólar og framhaldsskólar ættu að loka, en 

grunnskólar yrðu áfram opnir með þeim takmörkunum að taka tilliti til 100 

manna fjöldatakmarkana (Embætti landlæknis og almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2020).  
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Á þessum tímapunkti ríkti mikil óvissa gagnvart faraldrinum hjá 

nemendum og kennurum, enda var margt sem ekki var vitað varðandi hegðun 

faraldursins líkt og fram kemur í skýrslunni: Lykilskilaboð og 

forvarnaraðgerðir vegna COVID-19 í skólum (2020) en þar kom fram 

mikilvægi þess að halda grunnskólastarfi gangandi með sem minnstu röskun.  

 

Í skýrslunni eru ráðleggingar til skóla þessar:  

 
Veikir einstaklingar eiga ekki að koma í skólann. 

Allir í skólanum eiga að sinna reglulegum handþvott og a.m.k. dagleg 

þrif á þeim flötum sem eru snertir af mörgum. 

Gæta þess að einstaklingar haldi að lámark 1. metra fjarlægðar á milli 

sín (Bender, 2020, bls. 6-7).  

 

Lögð var áhersla á að grunnskólastarf yrði fyrir sem minnstu röskun þar 

sem skólar eru mikilvægir hlekkir í samfélaginu .Einnig er mikilvægt að börn 

eigi í félagslegum samskiptum við jafnaldra, stundi nám og því aðhaldi sem 

skólastarf veitir. Í þessum aðstæðum sem ríktu tilheyrðu kennarar og starfsfólk 

skóla framvarðarsveitinni ásamt heilbrigðis-, slökkviliðs- og 

löggæslumönnum (Ragnheiður Stephensen, 2020). 

Aðlaga varð á skömmum tíma allt grunnskólastarf út frá 

fjöldatakmörkunum, eins og fram kom í fréttatilkynningu frá skóla- og 

frístundaráði þann 15. mars voru allir grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu 

lokaðir vegna starfsdags mánudaginn 16. mars til þess að geta undirbúið breytt 

skólastarf, því að mörgu var að hyggja. Til dæmis mátti hver hópur ekki vera 

með fleiri en 20 nemendur og varð sá hópur að vera á sér svæði með sér salerni 

því nemendur máttu ekki blandast nemendum úr öðrum hópum (Skóla- og 

frístundaráð Reykjavíkurborgar, 2020). Til að mæta þessum kröfum urðu 

margir grunnskólar að bregðast þannig við að taka grunnskólakennara úr sínu 

hefðbundna starfi til þess að vera yfir hóp þar sem fækka þurfti fjölda nemanda 

í hverjum hópi. Einnig voru flestir í þeirri stöðu að vera einir yfir hverjum hóp, 

því starfsmenn máttu ekki fara á milli hópa til að minnka hættu á smiti. Þennan 

sama dag féll allt íþróttastarf niður og var það sett í hendur kennara hvers hóps 

fyrir sig að skipuleggja hreyfingu í einhverju formi fyrir nemendur því allt 

íþróttastarf féll einnig niður ásamt öllum ferðum og af þeim sökum varð mikil 

skerðing á hefðbundinni hreyfingu hjá nemendum og kennurum (Skóla- og 

frístundaráð Reykjavíkurborgar, 2020). 
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Áhrifin voru margþætt og mismunandi eftir grunnskólum landsins því gæta 

varð að sótthólfum þar sem nemendur hvers hóps máttu ekki blandast við 

annan hóp né nota sama salerni og annar hópur (Skóla- og frístundaráð 

Reykjavíkur, 2020). Vegna mismunandi aðstæðna til að uppfylla kröfur um 

sóttvarnir varð munur á viðveru nemenda í grunnskólum landsins. 

Grunnskólakennarar voru nokkuð fljótir að skipta um gír og aðlagast 

breyttum starfsháttum eða líkt og Sigrún Birna Björnsdóttir sagði í pistli sínum 

inn á vef ki.is Hvað um kennara?:  

 
Stéttin sem kennir ungviðinu okkar seiglu og sveigjanleika, eflir með 

þeim fjarlægðarskyn og hreinlæti og nýtir samskiptaforrit og 

fjarkennslubúnað eins og ekkert sé, til að freista þess að ná settum 

markmiðum skólaársins, er alveg hreint mögnuð og stendur sína 

framlínuplikt eins og klettur (2020). 

 

Kennarar gegna mörgum hlutverkum gagnvart nemendum sínum og eitt af 

þeim er að hughreysta þegar á þarf að halda en líkt og áður hefur komið fram 

þá áttu allir innan skólans eftir fremsta megni að halda að lágmarki eins metra 

fjarlægð sín á milli og forðast öll handabönd og faðmlög. Sem að öllum 

líkindum hefur oft verið erfitt fyrir bæði nemendur og kennara á eins 

víðsjárverðum tímum og þessum. Samkvæmt rannsókn Nicolas Guéguen 

(2004) hefur snerting jákvæð áhrif á líðan nemenda í skólanum (bls. 89-90). 

Því mikilvægi líkamlegrar snertingar einstaklinga er óumdeilanleg og stór 

partur af arfleið mannsins.  

Kennarar voru hvattir til þess að fylgja grundvallarreglum sem stuðla að 

öryggi allra innan skólans. Til hughreystingar var regluleg upplýsingagjöf til 

kennara frá skóla- og frístundasviði um hvernig væri best að verjast smiti og 

huga að andlegri líðan (Bender, 2020, bls. 2-8)  
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4.4 Líðan nemenda og kennara á tímum 

COVID-19 

Sjaldan eða líklegast aldrei hefur verið jafn mikil umræða í samfélaginu um 

líðan einstaklinga líkt og var á tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19. 

Þegar þessi rannsókn er skrifuð vor/sumar 2020 var ekki vitað með vissu 

hvernig líðan einstaklinga raunverulega var þrátt fyrir að rannsakandi hafi 

sjálfur upplifað líkt og áður hefur komið fram að líklegast væri líðan hjá 

einstaklingum mjög mismunandi eftir aðstæðum hvers og eins. Líðan fólks á 

tímum COVID-19 mun síðar verða gerð skil þar sem á sama tíma og þessi 

rannsókn er gerð, er jafnframt í gangi vísindarannsókn sem ber heitið: Líðan 

þjóðar á tímum COVID-19 á vegum Háskóla Íslands, Embættis landlæknis og 

sóttvarnalæknis (Háskóli Íslands og Embætti landlæknis, 2020). Þegar smit 

fóru að greinast hér á landi hófst fljótt mikil umræða í fjölmiðlum og 

samfélaginu öllu um að allir einstaklingar yrðu að huga vel að eigin líðan og 

annarra í kringum sig (Embætti landlæknis og Ríkislögreglustjórinn 

almannavarnadeild, 2020).  

Miklar breytingar áttu sér stað í grunnskólastarfi þann 17. mars. Eins og 

gefur að skilja ollu þær breytingar ásamt því óöryggi sem COVID-19 olli hjá 

mörgum einstaklingum óvissu og áttu margir foreldrar í erfiðleikum með að 

taka ákvörðun hvort rétt væri að senda barn sitt eða börn sín í skólann eður ei. 

Fjölskyldu aðstæður spiluðu líka þar inni í þar sem gat verið að 

fjölskyldumeðlimum væri með undirliggjandi sjúkdóma og því í meiri hættu 

gagnvart COVID-19 smiti. Því var tekin sú ákvörðun hjá skólastjórnendum að 

sýna því skilning ef fólk taldi það öruggara að halda börnum sínum heima. 

Í samfélaginu var mikið rætt um það óvissuástand sem ríkti í þjóðfélaginu og í 

raun nánast öllum heiminum og að einstaklingar skyldu huga vel að eigin líðan 

og setja sér raunhæf markmið (Vinnumálastofnun, 2020).  

Inn á vef Landspítala kom einnig fram að samfélagið þyrfti að standa saman 

og það væri í raun eðlilegt að fólk væri að upplifa erfiðar tilfinningar eða 

vanlíðan í miðjum heimsfaraldri og það sem myndi hjálpa mest væri að hugsa 

vel um sig og sína með umburðarlyndi og kærleika (Landspítali, 2020). 

Leiðbeiningar um hvernig eigi að hafa stjórn á eigin líðan og áhyggjum 

urðu aðgengilegar og sýnilegar á fjölmörgum miðlum til að mynda hafa ýmsar 

sálfræðistofur sett inn á vef sinn ýmis bjargráð við áhyggjum og streitu ásamt 

því hvernig ætti að lifa af sóttkví (Sálfræðingar Höfðabakka, 2020).  
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Í ritinu Lykilskilaboð og forvarnaraðgerðir vegna COVID-19 í skólum sem 

gefið var út af Unicef kemur fram að skólastjórnendur ættu að sjá til þess að 

starfsfólk þeirra væri upplýst um hvert það geti leitað til að bæta eigin líðan 

(Bender, 2020, bls. 10) Á tímum fjöldatakmarkana var mikið rætt um í 

fjölmiðlum mikilvægi þess að einstaklingar myndu gæta að eigin vellíðan. 

Samtökunum New economic foundation var falið árið 2008 af vinnuhóp á 

vegum bresku ríkistjórnarinnar að rýna í rannsóknir á hvað hefði áhrif á 

vellíðan og sannreyna hverjir væru áhrifaþættir vellíðanar. Vinna þeirra leiddi 

í ljós að það eru fimm þættir sem skipta hvað mestu máli fyrir vellíðan 

einstaklinga: tengslamyndun, hreyfing, eftirtekt, halda áfram að læra og gefa 

af sér (Embætti landlæknis og Heilsugæslan, 2019). Á tímum alheimsfaraldurs 

líkt og nú geisar, má segja að þessir þættir hafi endurspeglast í þeim fjölmörgu 

ráðleggingum sem beint var til almennings. Í ljósi þess að kennarar voru sem 

einstaklingar í hættu á að smitast líkt og allir aðrir, þá báru þeir ábyrgð og 

höfðu umsjón með stórum hópum nemenda sem glímdu líka við áhyggjur 

vegna ástandsins. Í slíkum aðstæðum má segja að kennarar hafi verið undir 

tvöföldu álagi og reynt hafi bæði á þeirra persónulega styrk og fagmennsku 

sem kennarar. 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast skilning og varpa ljósi á upplifun 

grunnskólakennara á grunnskólakennslu á tímum COVID-19. Í næsta kafla 

verður grein fyrir rannsókninni, aðferðum og gagnasöfnum. 
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5. Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er greint frá umgjörð og helstu þáttum rannsóknarinnar. Fyrst 

er greint frá aðferðum rannsóknarinnar, síðan vali á þátttakendum, næst 

gagnasöfnun, siðferðilegum álitamálum og takmörkunum rannsóknarinnar. 

5.1 Aðferð rannsóknar 

Sigríður Halldórsdóttir segir í Handbók í aðferðafræði rannsókna (2013) að 

rannsóknir séu forsendur framfara og undirstaða vísinda (bls. 17). Það eru 

margar aðferðir í boði og því þarf rannsakandi að velja rannsóknaraðferð út frá 

rannsóknarefninu (Creswell, 2012, bls. 16). Markmið þessarar rannsóknar er 

að öðlast skilning og varpa ljósi á upplifun grunnskólakennara á 

grunnskólakennslu á tímum COVID-19. Með það að leiðarljósi var eigindleg 

rannsókn fyrir valinu þar sem aðferðafræðin byggir á að upplifun og reynsla 

þátttakanda sé könnuð og rannsakandi leitast eftir að öðlast skilning á veruleika 

þátttakandans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Í því felst meðal annars 

að rannsakandinn kynnir sér viðfangsefnið frá öllum hliðum og leyfir 

viðfangsefninu að veltast um í huga sér út rannsóknarvinnuna (Creswell, 2012, 

bls. 17).  

Eigindlegar rannsóknaaðferðir eru fjölbreyttar en í þessari rannsókn varð 

viðtalsrannsókn fyrir valinu og notuð voru hálf-opin viðtöl til þess að fá innsýn 

í upplifun grunnskólakennara sem allir áttu það sameiginlegt að þurfa á 

skjótum tíma að aðlagast breyttum kennsluskilyrðum. Í eigindlegum viðtölum 

er viðfangsefnið skoðað frá ólíkum sjónarhornum og leitast er eftir að ná dýpt 

í umfjöllunina til að ná fram eins ólíkum blæbrigðum og mögulegt er, þó ætíð 

með tilgang rannsóknarinnar að leiðarljósi (Kvale og Brinkmann, 2014, bls. 

3,33). 
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5.2 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum í rannsókninni þarf rannsakandi að vera meðvitaður 

um að úrtakið og valið hefur mikil áhrif á rannsóknina (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129). Skólarnir þrír sem urðu fyrir valinu 

voru valdir af rannsakanda í samráði við leiðbeinanda.  

Skólarnir voru valdir með tilgangsúrtaki þar sem óskað var eftir þátttöku 

grunnskóla á Íslandi sem hafa ólíka starfshætti og urðu fyrir ólíkum 

afleiðingum fjöldatakmarkana vegna COVID-19, sjá nánar í töflu 1:  

 

 Starfshættir Kennsla á tímum 

fjöldatakmarkana vorið 2020 

Blómaskóli Teymiskennsla innan 

árganga 

Kennt fyrst alla daga og síðar 

annan hvern dag 

Fjallaskóli Teymiskennsla Kennt annan hvern dag allan 

tímann 

Skýjaskóli Bekkjarkennsla Lokuðu tímabundið vegna 

smits, kennsla alla daga fyrir 

utan þann tíma.  

Tafla 1 Yfirlit yfir þátttökuskóla 

 

Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir (2013) segja í Handbók í 

aðferðafræði rannsókna að tilgangsúrtak feli það í sér að þátttakendur séu 

valdir út frá þekkingu sinni með hliðsjón af tilgangi og markmiðum 

rannsóknarinnar (bls. 130). Rannsakandi sendi skólastjórum þriggja 

grunnskóla kynningarbréf (sjá fylgiskjal 1) með upplýsingum um rannsóknina. 

Rannsakandi hringdi einnig í skólastjóra til að fylgja tölvupóstinum eftir. 

Skólarnir þrír voru allir fyrsta val rannsakanda og samþykktu skólastjórarnir 

allir þátttöku. Skólarnir hafa fengið gervinöfn til að vernda þátttakendur og 

halda persónuvernd.  

Við val á viðmælendum var notað sjálfboðaliðaúrtak þar sem skólastjórar 

hvers skóla sendu kynningabréfið og beiðni um þátttöku til sinna 

grunnskólakennara í tölvupósti og viljugir þátttakendur settu sig í kjölfarið í 

samband við rannsakanda. Allir sem settu sig í samband við rannsakanda eru 

þátttakendur í rannsókninni.  
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Með því að nota sjálfboðaliðaúrtaks aðferðina gafst öllum 

grunnskólakennurum sem starfa í þátttökuskólunum þremur tækifæri á því að 

taka þátt. Sá möguleika er einnig til staðar að þátttakendur búi yfir ólíkri 

reynslu og þekkingu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 

131).  

Þátttakendur eru grunnskólakennarar úr tveimur grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu ásamt einum grunnskóla á landsbyggðinni. Úrtakið er því 

grunnskólakennarar sem starfa í þessum grunnskólum.  

Til þess að fá sem ólíkustu sjónarhorn og upplifun grunnskólakennara var 

leitað til grunnskóla sem eru með ólíka kennsluhætti ásamt því að vera í ólíkum 

aðstæðum á tímum COVID-19.  

Grunnskólarnir eru ólíkir að því leyti að:  

• Bekkjarkerfi þar sem umsjónarkennari kennir sínum nemendum.  

• Teymiskennsla innan árgangs 

• Teymiskennsla milli árganga og faggreinar.  

Einn skólanna lenti auk þess í því að þurfa að loka tímabundið vegna 

COVID-19 smits innan skólans.  

Viðmælendur rannsóknarinnar eru þrettán grunnskólakennarar; átta 

umsjónakennarar og fimm sérkennarar. Fjöldi þátttakanda skiptir máli upp á 

að ná mettun, en með því er átt við að eftir tiltekinn fjölda viðmælenda hættir 

rannsakenda að heyra eitthvað nýtt í svörum viðmælenda er tengist 

rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

222). 

Tafla 2 Yfirlit yfir þátttakendur út frá þátttökuskóla 

0

1

2

3

4

5

Blómaskóli Fjallaskóli Skýjaskóli

Þátttakendur

Umsjónarkennari Sérkennari
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 Til að tryggja nafnleynd og sporna við því að hægt séð að rekja niðurstöður 

þátttakenda var þeim öllum gefin dulnefni sem eru: Agla, Anna, Ester, Elva, 

Eva, Góa, Hallur, Heiða, Karen, Lára, Olga, Sara og Soffía. Það er einnig vísað 

í grunnskólana undir dulnefni sem eru: Blómaskóli, Fjallaskóli og Skýjaskóli. 

Agla miðstig Olga mið- og

Ester miðstig yngstastig

Heiða miðstig

Karen miðstig

Góa miðstig Elva miðstig

Hallur efstastig Lára yngstastig

Sara miðstig

Soffía yngstastig Anna miðstig

Eva yngstastig

Grunnskólakennari Sérkennari

Blómaskóli

Fjallaskóli

Skýjaskóli

 

Tafla 3 Yfirlit yfir þátttakendur í hverjum skóla 

5.3 Gagnaöflun, úrvinnsla og greining 

Gagnaöflun fólst í hálf-opnum (e. semi-structured) viðtölum þar sem 

viðfangsefnið var fyrirfram ákveðið af rannsakanda með það að markmiði að 

laða fram reynslu þátttakanda og mæta þeim á jafnréttisgrundvelli (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Við framkvæmd viðtals þarf rannsakandi að gæta 

þess á allan mögulegan hátt að vera hlutlaus til þess að koma í veg fyrr að eigið 

viðmót eða skoðun hafi að einhverju leyti áhrif á svör þátttakanda (Given, 

2008, bls. 62). Rannsakandi varð við þeirri kröfu með því að spyrja opinna 

spurninga og gefa ekki í skin sína eigin skoðun á umræðuefninu.  

Rannsakandi lagði mikla áherslu á að taka viðtölin áður en hefðbundið 

skólastarf hæfist aftur þann 4. maí 2020 svo að þessar sérstöku starfsaðstæður 

viðmælenda væru í fersku minni. Viðtölin voru tekin í lok apríl 2020 og voru 

frá 15 mín. upp í 50 mín. að lengd.  
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Vegna fjöldatakmarkana og fjarlægðatakmarkana sem voru þá í gildi fóru 

öll viðtölin fram í gegnum samskiptataforritið Google Meet. Rannsakandi 

skráði sig inn á forritið með gskolar.is aðgangi sínum sem hefur verið tekið út 

sérstaklega m.t.t. persónuverndar (Þorbjörg Þorsteinsdóttir, 2020).  

Notaður var viðtalsrammi (sjá fylgiskjal nr. 3) sem innihélt opnar 

spurningar í von um að einlæg skoðun þátttakenda á viðfangsefni þessarar 

rannsóknar kæmi fram (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Viðtalsramminn var 

saminn af rannsakanda með aðstoð leiðsögukennara ásamt innleggi frá 

Þorgerði Laufey Diðriksdóttur frá Félagi grunnskólakennara. 

Viðtalsramminn var forprófaður á tveimur öðrum kennurum til þess að 

kanna hvort einhverjir vankantar væri að finna ásamt því að æfa rannsakandann 

í því að taka viðtöl (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, 

bls. 501). Það sem kom út úr forprófunum var að spurningarnar svöruðu þeim 

spurningum sem leitast er við að svara í rannsókninni ásamt því að veita 

rannsakanda meira öryggi í að taka viðtöl. Þó að viðfangsefni viðtalanna væri 

það sama, eru aðstæður og upplifun þátttakanda mismunandi sem gerir það að 

verkum að innihald þeirra er ekki alltaf eins (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 

Þessi mismunir skýrist vegna þess að það er rannsakandi sjálfur ásamt 

þátttakendum sem mótar rannsóknagögnin. Rannsakandi skráði niður hjá sér 

nótur í hverju viðtali ásamt því að ígrunda viðtölin að þeim loknum. Við 

úrvinnslu viðtalanna afritaði rannsakandi viðtölin samdægurs eða í sömu viku 

og þau voru tekin til þess að þau væru enn í fersku minni. Frumgreining á 

gögnunum hófst því um leið og afritun þeirra lauk, þar sem rannsakandi byrjaði 

á því að lesa þau ítarlega yfir til að öðlast heildarsýn á gögnin ásamt því að 

finna sameiginlega efnisþætti og þemu. 
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Margar leiðir er hægt að fara til að greina gögn í eigindlegum rannsóknum 

og er þemagreining ein þeirra en sú aðferð var notuð í þessari rannsókn. 

Þemagreining felst í því að finna sameiginlegt mynstur í svörum viðmælenda 

við sömu spurningunum (Creswell, 2012, bls. 10,18). Þemagreiningin leiddi í 

ljós eftirfarandi megin- og undirþemu: 

o Viðhorf gagnvart COVID-19 og líðan 

o Kennsla og starfsaðstæður 

o Starfsaðstæður á tímum COVID-19 

o Undirbúningur og úrvinnsla 

o Samstarf og utanumhald nemenda 

o Kröfur í starfi 

o Ábyrgðin og skyldur 

o Litið til framtíðar 

o Notkun á rafrænnar tækni 

o Ákall um breytta starfshætti 

o Samfélagslegt álit. 

Rannsakandi gerði sér grein fyrir mikilvægi þess að ígrunda og kafa ofan í 

gögnin, sem hann gerði allan tímann sem á rannsókninni stóð ásamt því að rýna 

í gögnin frá mismunandi sjónarhornum til þess að niðurstöðurnar væru sem 

bitastæðastar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

221). 

5.4 Réttmæti, siðferðileg álitamál og 

takmarkanir rannsóknarinnar  

Í öllum rannsóknum þarf að gæta þess að virða rétttindi og persónulegt líf 

þátttakenda. Því hafði rannsakandi sér til grundvallar við gerð rannsóknarinnar 

höfuðreglurnar fjórar sem samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013) eru: 

Sjálfræðisreglan ( e. the principle of respect for autonomy), skaðleysisreglan 

(e. the principle of non-maleficence), velgjörðareglan (e. the principle of 

beneficence) og réttlætisreglan (e. the principle of justice) (Sigurður 

Kristinsson, 2013, bls. 73-74). Í byrjun viðtala upplýsti rannsakandi, 

þátttakendur um að þeir gætu hætt í viðtalinu hvenær sem er eða sleppt því að 

svara ákveðnum spurningum. Rannsakandi tilgreindi einnig að með því að 

svara spurningu var viðmælandi að gefa upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni. 
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Samkvæmt sjálfræðisreglunni kemur fram að borin skuli vera virðing fyrir 

manneskjunni og hún þurfi að veita upplýst og óþvingað samþykki (Sigurður 

Kristinsson, 2013, bls. 73). Rannsakandi gætti þess að fylgja 

skaðleysisreglunni með því að sjá til þess að þátttaka viðmælenda væri 

áhættulaus og upplýsti þá um að rannsakandi sjálfur hefði einn aðgang að 

gögnunum.  

Samkvæmt velgjörðareglunni er það skylda rannsakanda að gera einungis 

rannsóknir sem eru líklegar til hagsbóta fyrir mannkynið þegar á allt er litið. 

Það er einlæg von rannsakanda að niðurstöður rannsóknarinnar verði til 

hagsbóta fyrir menntasamfélagið ásamt því að draga megi af henni lærdóm 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 74). 

Samkvæmt réttlætisreglunni skal gæta sanngirni í dreifingu en rannsakandi 

mun gæta fyllsta trúnaðar, dulkóða öll gögn sem safnast og gæta fyllstu varúðar 

um að þau séu ópersónugreinanleg á allan hátt (Creswell, 2012, bls. 289).  

Í rannsókninni var upplifun og reynsla skoðuð hjá grunnskólakennurum 

sem tengdust þremur skólum. Niðurstöður þeirra lýsa aðeins þeirra sjónarhorni 

á grunnskólakennslu á tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19. Fjöldi 

þátttakenda í rannsókn þessari er ekki nægilegur til að hægt sé að staðhæfa að 

niðurstöður þessarar rannsóknar lýsi sjónarhorni allra grunnskólakennara á 

Íslandi á þessum tímum en gefa vissulega innsýn í aðstæður tiltekins hóps 

kennara sem ætla má að hafi verið sambærilegar hjá öðrum kennurum á 

margan hátt.  
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6. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum sem byggðar eru á hálf-opnum 

viðtölum við þrettán grunnskólakennara. Meginþemun eru fjögur talsins og 

undirþemun sjö, eins og sjá má á töflunni hér að neðan. 

 

Meginþemu Undirþemu 

Viðhorf gagnvart COVID-19 

og líðan 

 

Kennsla og starfsaðstæður • Starfsaðstæður á tímum COVID-19 

• Undirbúningur og úrvinnsla 

• Samstarf og utanumhald nemenda 

• Kröfur í starfi 

Ábyrgð og skyldur  

Litið til framtíðar • Rafræn tækni 

• Ákall um breytta starfshætti 

• Samfélagslegt álit 

Tafla 4 Yfirlit yfir þemu í niðurstöðum 

6.1 Viðhorf gagnvart COVID-19 og líðan  

Þegar kennarar voru spurðir um hvað kæmi upp í huga þeirra er þeir hugsuðu 

um orðið COVID-19, voru svör þeirra mjög áþekk en orðin hræðsla, óvissa og 

heimsfaraldur voru þau orð sem báru oftast á góma. Anna sagði: „Það kemur 

svona óvissuástand, óvissa í rauninni, hvað er það (hik) hvað er COVID?“. 

Hallur sagði að það sem kæmi upp í huga sér væri heimsfaraldur og honum 

þætti frekar erfitt að fá ekki eða lítið að hitta fjölskyldu og vini. Lára sagði að 

það sem kæmi upp í huga sér væri: 
 

Vanmáttarleysi, alveg svakalegt og pínu hræðsla, já og þó að manni sé 

létt núna þegar þetta er pínu á undanhaldi þá er þetta eitthvað svo 

hrikalegt finnst mér.  
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Olga var þó ekki alveg sammála og sagði að það sem kæmi upp í huga 

hennar var:  

 
Bara ýmislegt, það er svona maður hugsar um þennan heimsfaraldur sem 

manni þykir hræðilegur. En þegar ég hugsa það í sambandi við 

skólastarfið þá er það s.s. breytt skólastarf, allt öðruvísi og ekki allt 

neikvætt bara margt jákvætt.  

 

Í heildina olli orðið COVID-19 öllum kennurunum einhverskonar 

hugarangri. Þegar kennarar voru beðnir um að lýsa líðan sinni undanfarnar 

vikur var líðan mjög ólík á milli kennara. Tveir kennarar töluðu um að líðan 

þeirra væri búin að vera þokkaleg en annar þeirra talaði um að sakna þess að 

komast ekki í sund. Fimm kennarar voru sammála því að líðan þeirra 

undanfarnar vikur væru búin að vera almennt góð, kannski skrítin og það væri 

gott að geta komist alltaf eitthvað í vinnuna. Góa kom þó með ítarlegra svar:  

 
Að mestu leyti góð, mér finnst ég hafa haft bara meira andrými í 

þjóðfélaginu. Mér finnst ég hafa geta velt fyrir mér hlutum sem ég bara 

gat ekki áður. Mér fannst þjóðfélagið hægja á sér … þessi svaka hraði 

og fólk stigið skref til baka … en verð hefur ekkert lækkað á neinu þó 

að fólk sé að missa vinnuna og fólk þurfi að halda að sér og þörfin fyrir 

að eiga hefur ekki minnkað en geta fólks til þess hefur minnkað en það 

er áhyggjuefni.  

 

Það voru sex kennarar sammála um að hafa verið einmanna, hræddir og þá 

sérstaklega að líðan þeirra hafi verið slæm í byrjun þegar óvissan var mikil svo 

hafi öryggið og líðan aukist með aukinni þekkingu á hegðun faraldursins. Þau 

lýstu líðan sinni síðustu vikur sem sveiflukenndri líðan. Anna svaraði:  

 
Mér finnst maður bara búin að vera með allan skalann, fyrst þegar þetta 

uppgötvast … maður vildi fara eftir öllu saman svo fer þetta að vera svo 

nálægt manni og þá var bara svona uhh já, manni finnst þetta allt svo 

óraunverulegt, svo fara skólarnir að loka og þetta bara allt í einu komið. 
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Karen hafði sambærilega sögu að segja:  

 
Sko ég var náttúrlega alveg skít hrædd í upphafi þegar við byrjuðum að 

kenna eða þegar við þurftum að halda áfram, mér fannst þetta alveg 

ótrúlega scary en eftir á að hyggja þá finnst mér þetta hafa gengið 

rosalega vel og þannig jú mér fannst þetta mjög erfitt í byrjun líka af því 

að þetta var svo skrýtið andrúmsloft í skólanum við þurftum öll að fara 

í sitt hólf og börnin líka skíthrædd þannig að þetta var bara mjög erfitt í 

byrjun.  

 

Heiða lýsti sinni líðan undanfarnar vikur einnig á mjög svipaðan hátt:  

 
Mér finnst hún hafa breyst, fyrst leið mér rosa ekki vel og var rosa 

óörugg að mæta í vinnu og bæði hrædd um fólkið mitt og mig og svo 

fannst mér óþægilegt að fara í vinnuna af því að maður vissi ekki þetta 

með börnin og það var alltaf sagt að börn smita ekki og svo sér maður 

að það er þannig. Ég trúði því ekki fyrst, ég var bara hvað meinið þið og 

bara henda mér út í djúpu bara í gróðrar stíu. Hún hefur farið batnandi, 

mér finnst ég alltaf öruggari og öruggari.  

 

Í framhaldinu voru kennararnir spurðir út í það hvort þeir hefðu leitað sér 

aðstoðar vegna líðan á þessum vikum og svöruðu þeir því allir neitandi en voru 

allir sammála um að ef þeir hefðu þurft á aðstoð að halda vegna eigin líðanar 

þá hefði hún verið í boði og töluðu margir um að sú umræða hefði verið 

áberandi í þjóðfélaginu, t.d. var reglulega verið að benda á hvert hægt væri að 

leita á upplýsingafundi almannavarna ásamt umræðu í fjölmiðlum almennt.  

6.2 Kennsla og starfsaðstæður 

Grunnskólar landsins urðu að bregðast fljótt við og breyta starfsumhverfi sínu 

vegna fjöldatakmarkana sem var skellt á með stuttum fyrirvara. Kennararnir 

voru allir sammála því að kennsluhættir og starfsumhverfi þeirra hefði tekið 

miklum breytingum síðustu vikur en höfðu allir lagt sitt af mörkum með það 

að markmiði að láta skólastarfið ganga upp. Það kom líka í ljós að það var 

áberandi mikill munur á milli skólanna hvernig skólastarfi var háttað á þessum 

tímum og mjög mismunandi hversu mikil viðvera nemenda var í skólanum.  
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6.2.1 Starfsaðstæður á tímum COVID-19 

Þegar kennarar voru beðnir um að lýsa breytingunum sem urðu á 

starfsaðstæðum þeirra kom í ljós að ekki var samræmi á milli grunnskóla á 

landinu og var það í höndum skólastjórnenda hvers skóla að skipuleggja starfið 

á tímum fjöldatakmarka. Það voru nokkrir kennarar sem veltu því fyrir sér og 

hvort að það væri rétt gagnvart skólaskyldu og þess að gæta jafnræðis. Anna 

velti þessu fyrir sér þar sem viðvera í hennar skóla var alla daga en barnabörn 

hennar í öðrum landshluta voru aðeins annan hvern dag í tvær klukkustundir í 

senn og talaði um að það væri engin áhersla á nám þá daga sem barnabörn 

hennar voru ekki í skólanum. Sara tók einnig eftir hversu mismunandi viðvera 

nemenda var á milli skóla og sagði: „ótrúlegt hvað allir eru með eitthvað svo 

ólíkt“. Grunnskólar á Íslandi hafa verið að fjarlægjast miðstýringu á 

undanförnum árum en á tímum sem þessum veltu þátttakendur fyrir sér hvort 

það væri rétt leið, þar sem þátttakendur töluðu um að væri mikill áherslumunur 

á námi á milli skóla á tímum fjöldatakmarkana. Agla sagði: „Það er meiri 

vinnuskylda í skólanum sem eru hér í næsta nágrenni. Mér finnst svoldið 

sérstakt að það sé ekki sambærilegt á milli skóla, að það sé ekki sambærilegt 

yfir alla grunnskóla landsins“. 

Breytingar á starfi og grunnskólahald var eins og áður sagði ólíkt á milli 

þessa þriggja skóla sem kennararnir tilheyrðu, Ester í Blómaskóla lýsti 

aðstæðum þar mjög vel:  
 

Já, heldur betur, það voru miklar breytingar sem urðu að gerast mjög 

hratt. Það skall á samkomubann þar sem við þurftum að takmarka 

skólastarfið, þannig ég sem umsjónakennari fann fyrir þessu, 

skólastarfið var mjög skert maður var allt í einu farin að vera með börnin 

3 klst. á dag og þurfti að huga að reglum og allt í einu að fara huga að 

sóttvarnarreglum, í sambandi við sjálfan sig og passa upp á börnin. 

Halda fjarlægð á milli borða og fara bara með sinn hóp út í frímínútur, 

Ég meina, maður fékk styttri dag en maður var allan daginn með 

börnunum maður komst ekki á klósettið eða að fá sér að borða því að 

maður var bara einn með sinn hóp. 
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Heiða sem starfar einnig í Blómaskóla hafði þessu við að bæta:  

  
Við settum í allt annan gír, við höfum lagt mesta áherslu á grunninn og 

reynt að taka allt annað út. Á sama tíma af því að þetta er svo skrýtið 

þetta skiptist þarna í tvennt fyrir og eftir páska. Þegar við vorum með 

krakkana í 3 tíma á dag þá höfðum við miklu meira svona andrými til 

þess að hafa þetta fjölbreytt, þá var kennslunni þannig háttað að við 

þurftum að sleppa takinu að það yrði ekki öllum markmiðum náð en 

jafnframt bara vera í grunninum þarna stærðfræði, íslenska og 

samfélagsfræði aukalega þannig lagað við fórum svona algjörlega að 

einbeita okkur að grunninum en á sama tíma reyndum við að gera þetta 

skemmtilegt og svo eftir páska þá hefur skipulagði verið þannig að þau 

koma bara annan hvern dag í 1 ½ klst. í skólann og svo var heimaskóli 

hina dagana þar sem við skipulögðum verkefni.  

 

Olga sem starfar sem sérkennari í Blómaskóla upplifði mun meiri 

breytingar heldur en bekkjarkennararnir sem rætt var við. Hún var tekin úr 

starfi sínu og sett yfir nemendur á öðru stigi en hún starfaði áður og var allt í 

einu starfandi í teymi og hún lýsti sinni reynslu: 

 
Ég var ekki svona mikið ein eins og maður er svona voðalega oft 

einmana (hik) þetta er náttúrlega misjafnt eftir skólum en hér er maður 

svoldið einn í þessu starfi og vantar svona að vera í teymi og ég var það 

áður en ég kom hingað og mér langar eiginlega bara að halda áfram í 

umsjónarkennslu. 

 

Skólastarfið var ekkert með ósvipuðum hætti í Fjallaskóla á þessum tíma 

en var þó frá byrjun með viðveru nemenda annan hvern dag og fjarkennsla hina 

dagana. Sara lýsti breytingunum á starfsaðstæðum sínum:  

 
Ég er alltaf með minn hóp en fyrir COVID-19 var ég bara með minn hóp 

6 kennslustundir á viku og var að kenna mitt fag. En núna er ég að kenna 

allt en ekki bara mitt fag. 

  

 Sara bætti við að nú væri ætlast til þess að hún vinni einnig að heiman og 

ætti í samskiptum við nemendur í gegnum samskiptaforrit. Hún lýsti upplifun 

sinni svona:  

 
Ég er meira að sinna líðan og ég upplifi að nemendur eru meira að spyrja 

mig spurninga sem þau spyrja ekki heima hjá sér.. þau eru að upplifa 

heima hjá sér einhverja hluti sem að (hik) foreldra sína í fjarvinnu heima 

og sjá þau t.d. rífast við vinnufélaga, foreldra sem eru að missa vinnuna. 

Þau eru að upplifa aðra hluti og mér finnst þau svoldið vera að spyrja 

mig spurninga sem þau gætu alveg spurt foreldra sína en leita til mín.  
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Góa tók undir með Söru samkennara sínum en bætti við að þar sem venjan 

áður hefði verið að kenna sitt fag væri mikil breyting á og sagði:  
 

Þar sem við erum með aldurs blandaða hópa sem gerir það að verkum 

að ég var ekki með svona beina innlögn og því leytinu til hefur meiri 

vinna og meira púður farið í nemendur sem eru með námsörðuleika eða 

eru slakir í náminu sínu af einhverjum ástæðum og þurfa innlögnina í 

rauninni frá kennara sem sér um hvert fag. 

 

Góa talaði jafnframt um að úrvinnslan yrði líklegast lítil því kennarar 

veigruðu sér við að leggja fram kannanir eða próf í þessu ástandi þar sem erfit 

væri að taka mark á því í ljósi þeirra kennslu sem fram hafi farið.  

 

Í þessu samhengi við úrvinnsluna hafði Sara þetta að segja:  

 
Fyrst var ekki mikill slaki, fyrst var áætlað mikið á nemendur sem við 

ákváðum að bakka úr því okkur þótt það svoldið yfirþyrmandi fyrir 

nemendur og þannig að það voru minni námslegar kröfur heldur en hafði 

verið. 

 

Sérkennararnir í Fjallaskóla lýstu einnig miklum breytingum sem urðu á 

þeirra starfi þar sem þeim var í raun kippt úr sínu venjubundna starfi. Lára var 

líkt og Olga sett yfir einn hóp og átti því á þessum tíma engin afskipti af þeim 

nemendum sem hún venjulega fylgdi eftir nema bara aðeins til afspurnar. 

Lýsing Láru var svohljóðandi: „ég fer inn í eitt hólf, einn hóp og svo er hitt 

bara afspurn og ekki bein vinna hjá mér“. Hennar staða var mjög breytt frá því 

sem áður var og sagði:  

 
Maður hefur ekki getað farið í öll hólf … mínir sérkennslunemendur 

bara slætað í burtu frá mér. Mér finnst það rosalega dapurt. Ég hef verið 

að reyna að vera í símasambandi og heyra í umsjónarkennaranum alla 

veganna svona eftir mismunandi tilvikum en mér finnst það, mér finnst 

hafa slætað frá mér.  
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Að öðru leyti höfðu sérkennararnir sömu sögu að segja og 

umsjónakennararnir, kennarar voru hvattir til þess að finna leiðir til þess að 

vera í tengslum við nemendur og veita þeim stuðning og hafði Elva þetta um 

það að segja:  

 
Allt utanumhald hefur færst á vefinn eins og google classroom sem 

skólinn minn hefur verið að nota og það er bara allt í einu allt komið þar, 

sem maður var bara rétt byrjaður að kynna sér … ég var með fjarkennslu 

í þrjár vikur með fjarkennslu fyrir börn af erlendum uppruna.  

 

Áskoranirnar í Skýjaskóla urðu meiri, þar sem skólanum var lokað hluta af 

tímabilinu vegna COVID-19 smits, líkt og Soffía orðaði það: „kennslan fór úr 

mjög skertu, ströngu samskiptaregluverki í 100% fjarkennslu“. Hún lýsti því 

að kennslan hafi farið fram í gegnum fjarskiptabúnað, mentor og facetime. 

Anna sérkennari hafði þetta að segja um breytingar á starfi sínu:  

 
Það eiginlega bara lokaðist allt (hik) þú mátt ekki kenna núna en þú átt 

að koma og aðstoða, það vantar aðstoð þarna á þessu stigi og þá mátti 

ég ekkert hafa samneyti við hina og það bara lokaðist á öll samneyti 

nema rafræn. Þetta var voða furðulegt. Í dag kem ég bara að og dett inn 

á fundi með þeim og spyr hvernig hafið þið það … þannig að maður er 

að reyna í raun að vera ótrúlega jákvæður og reyna fá þau til að horfa 

öðruvísi á hlutina.  

 

Anna lagði mikla áherslu á jákvæðni og það var auðheyranlegt að það var 

rauði þráðurinn í hennar starfi. Hvað varðar fjarkennsluna þá hafði hún þetta 

að segja:  

 
Við bara hentum okkur út í djúpu laugina og tókum marvaðan og það 

var bara … hvað eigum við að gera og hvernig .. með þessu náum við 

að halda utan um alla. Við vorum að nota seesaw og krökkunum fannst 

það geggjað og maður finnur alveg á þeim að þau eru að standa sig alveg 

ótrúlega vel .. við vorum ekkert að nota þetta forrit áður en þau fóru 

heim. … Við ætlum að halda þessu alveg örugglega áfram og munum 

ábyggilega nýta þetta meira sem heimavinnu forrit. Að halda utan um 

heimavinnuna og draga svona foreldra meira inni þetta af því að það 

býður svona upp á að foreldrarnir geti fylgst með hvort barnið sé búið 

eða ekki.  
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Um nánari kennsluhætti sagði hún:  

 
Ég var með fasta fundi 2 sinnum í viku og einstaklingsfundi eftir óskum. 

Hitti bæði nemendur eina og svo allan hópinn … sko við héldum úti 

kennsluáætlun fyrir hvern dag og fundirnir voru meira svona til að vera 

í félagslegum samskiptum, krakkarnir fengu að sjá framan í hvort annað 

og ég fór yfir með þeim hvað við værum að gera á hverjum degi og á 

hverju þau ættu von á í heimaverkefnunum. Bara svo þau gætu hjálpað 

sér svoldið sjálf, svo vorum við bara að spjalla. Svo unnu þau verkefnin 

mest vonandi sjálf heima.  

 

Karen sem starfar einnig sem sérkennari í Skýjaskóla tók undir 

breytingarnar og hafði þetta að segja: 

 
Ég er að kenna íslensku sem annað mál þannig að fyrsta breytingin var 

að ég var ekki með nemendur. Fyrst það var þannig að þegar að 

takmarkanirnar byrjuðu mátti ég ekki blanda saman nemendum úr 

bekkjum hjá mér … síðan náttúrlega óskaði skólastjórinn eftir að við 

myndum hafa samband við erlendu nemendur a.m.k. einu sinni í viku og 

við erum svo heppin að vera með pólskan kennara þannig að við unnum 

saman og hún gat þá sett sig í samband við foreldrana og við skiptum 

þeim bara upp í hópa og þar sem kennararnir voru að senda verkefni á 

hverjum degi leit ég á mitt frekar til þess að þau væru að tala íslensku 

alla veganna 1 sinni í viku.  
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Í viðtölunum voru tveir þátttakendur með áhyggjur af fjarkennslu út frá 

öryggi nemanda en hinir þátttakendurnir komu ekkert inn á það. Eva lýsti 

sínum áhyggjum á eftirfarandi hátt: „Mér fannst óþægilegt, mér fannst meira 

eins og þetta væri svoldið innrás á heimilin hjá nemendum“ en Elva bætti við 

og lýsti sínum áhyggjum mjög ítarlega: 

 
Því að þau er þarna í mynd, í hljóði, þau eru yfirleitt inni í herbergjunum 

sínum af því það eru læti og það er yfirleitt engin annar fullorðin, það er 

engin annar fullorðin að fylgjast með tímanum. Þetta er ekki svona 

opinbert svæði eins og skólinn er. Þó mér þyki þetta skemmtilegt og 

spennandi þá hef ég áhyggjur af svona öryggisþættinum, því að þetta var 

bara svona hviss, bang þá var farið í þetta án þess að það væri búið að 

fara yfir svona öryggisþætti, kynna foreldrunum, tryggja að foreldrarnir 

hafi aðgang af þessu öllu saman þannig að þetta er svoldið sem ég set 

mjög mikið spurningarmerki við og ég fann ég líka að krökkunum fannst 

mjög óþægilegt að vera í mynd, þau höfðu áhyggjur af því að hinir 

krakkarnir væri að taka myndir. En alveg frábær leið til að ná til þessa 

viðkvæma hóps. Maður er að fá alveg bara maður á mann og þetta er 

eitthvað sem ég myndi mjög gjarnan vilja vinna með. Ég var með krakka 

alveg niður í 10 ára, þetta er ungt og þau hafa ekki forsendur til þess að 

segja nei, þetta er óviðunandi. En auðvitað, ef maður hefði verið að gera 

þetta undir ekki þessum kringum stæðum þá auðvitað trúir maður því að 

þá hefði verið farið í alla þessa öryggisþætti og svona siðferði og allt það 

en þetta var auðvitað bara hviss, bang, bung og allir bara að gera 

eitthvað.  

 

6.2.2 Undirbúningur og úrvinnsla 

Þegar kennarar voru spurðir út í þann undirbúning sem þeir höfðu til að 

bregðast við þá var samhugur hjá kennurum um að þeir hefðu ekki getað 

undirbúið sig fyrir ástandið sem skapaðist líkt og Lára sagði: „maður varð að 

bregðast við ástandinu, hver og einn“ en á sama tíma voru kennarar sammála 

um það að allir lögðust bara á eitt til þess að láta allt ganga upp líkt og Ester 

sagði:  

 
Ég gat ekki beint undirbúið mig undir þetta ástand en mér fannst við 

alveg fá rými til þess að átta okkur og hvernig væri best að gera þetta 

þannig að manni þætti ekki hrikalega óþægilegt að fara inn í aðstæður, 

já mér fannst maður alveg fá, auðvitað ekki mikinn tíma en fannst allir 

vera skynsamir og taka á þessu saman þannig að við upplifðum ekki að 

þetta væri ótrúlega óundirbúið.  
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Það tóku allir kennarar í sama streng, undirbúningstíminn færðist heim líkt 

og Hallur orðaði: „þetta var bara rosa mikill undirbúningur heima hjá manni, 

maður var rosamikið að vinna bara einn síns liðs. Kennararnir voru flestir 

sammála um að eftir að fjöldatakmarkanirnar s.s. eftir 17. mars var 

nægjanlegur tími fyrir undirbúning. Því viðvera hjá nemendum var skertari en 

áður líkt og Heiða sagði: „í fyrsta skiptið í langan tíma er maður ekki að alltaf 

að elta skottið á sér“. Eins og kom fram í kaflanum: starfsaðstæður á tímum 

COVID-19 brugðust margir við með því að bjóða upp á fjarkennslu og var það 

áberandi hversu undirbúinn sá kennsluháttur var. Soffía í Skýjaskóla var vel 

undirbúin:  

 
Já, við vorum snemma, við vorum byrjuð að undirbúa okkur áður en 

fyrstu takmarkanirnar voru settar á skólastarfið. Þannig að við á okkar 

stigi vorum alveg búin að útfæra heimanám – allt var tilbúið þegar við 

vorum send í sóttkví. Þannig að öll gögn voru farin heim og við gátum 

bara byrjað að opna tölvuna og ekkert vesen.  

 

Það voru samt ekki allir jafn tilbúnir eða nægjanlega vel að sér í fjarkennslu, 

Sara sagði:  

 
Mér finnst ég bara svoldið mikið að færast í meiri tækni og það fer 

svoldið mikill tími í að maður sé að prófa sig áfram í einhverju sem 

maður er ekki öruggur í, þannig sumar breytingar sem hafa höfum við 

ekki fengið nægan tíma til að undirbúa“ 

 

Einmitt í því samhengi sagði Elva:  
 

Það var náttúrlega aðalatriðið að ná til barnanna og það var engin tími 

til þess að gera aðra hluti en þetta er svoldið fyrir okkur svona eftir á þá 

þurfum við að rýna þetta. 

 

Þegar spurt var um úrvinnsluna var augljóst að kennararnir settu tvenns 

konar merkingu í spurninguna. Hins vegar svöruðu þeir út frá úrvinnslu í vor 

s.s. hvernig námsmat yrði unnið og annars vegar hvernig þeir sjá fyrir sér 

úrvinnsluna á skólastarfinu á tímum fjöldatakmarkana. Kennararnir voru flestir 

á sama máli varðandi námsmat í vor að það yrði bara að meta það sem myndi 

skila sér þegar hefðbundið skólastarf hæfist að nýju og meta það sem hafði 

verið gert áður. Sara nefndi að í sínum skóla ætti að vera námsmat og það þurfi 

að slá aðeins af en samt gera kröfur.  
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Elva var sammála því en fór einnig inn á að það yrði að hafa sérstakar gætur 

á börnum sem eru í félagslegu ferli og skima eftir hvort það séu fleiri sem ættu 

eftir að falla þar inn. Sara talaði um að það yrði að lesa vel í hvern nemenda og 

að hún teldi að afleiðingar fjöldatakmarkana vegna COVID-19 myndu hafa 

áhrif á skólastarf langt inn í næsta vetur. Heiða talaði einnig um að í sínum 

skóla ætti að vera hefðbundið námsmat en það yrði að koma til móts við þá 

nemendur sem hafa ekki bakland eða getuna til að komast yfir tímabilið.  

Hugleiðingar kennaranna voru fjölbreyttar hvað varðar úrvinnsluna á 

skólastarfinu á tímum fjöldatakmarkana, Hallur talaði um væntingar sínar til 

framfara, að tækni yrði notuð í meira mæli til þess að auka gæði náms og það 

yrði meiri vendikennsla. Olga ásamt fleiri kennurum ræddi um að gæði 

námsins hefði ef eitthvað væri aukist þrátt fyrir skemmri tíma þar sem færri 

væru í hóp en gengur og gerist. Líkt og hún sagði: „það væri frábært að vera 

með svona hóp að þessari stærðargráðu og það væri ekkert ástand í gangi“. 

Elva kom inn á mikilvægi úrvinnslunnar s.s. að hún myndi eiga sér stað en 

að þessi tími myndi ekki bara falla í gleymsku þar sem það væri mikið sem 

myndi liggja á herðum þeirra þegar hefðbundið skólastarf myndi hefjast að 

nýju. Greinilegt er að margt var ólíkt því sem áður var og hefði ekki komið til 

nema vegna þessa breyttu aðstæðna og í ljósi þess er greinileg þörf á úrvinnslu 

líkt og komið er inn á hér að ofan. 

6.2.3 Samstarf og utanumhald nemenda 

Stór hluti af starfi kennara snýr að samstarfi, samstarfi við samstarfsmenn 

innan skólans, foreldra og forráðamenn og þá sérfræðinga sem hver og einn 

nemandi þarfnast hverju sinni hvort sem um ræðir félagsráðgjafa, sálfræðinga, 

talmeinafræðinga eða aðra. Líkt og í kennslunni urðu kennarar að breyta 

starfsháttum sínum hvað varðar samstarf sín á milli þar sem þeir máttu ekki 

vera í sama svæði líkt og Sara talaði um og færðist því allt samstarf yfir á 

fjarskiptabúnað. Þrátt fyrir mjög breyttar aðstæður hjá öllum voru kennarar 

flestir jákvæðir með samstarfið þeirra á milli á tímum fjöldatakmarkana og 

voru nokkrir sammála um að það væri orðið betra og meira en áður. Anna sagði 

„við erum töluvert mikið að spjalla … þetta hefur þétt okkur, við höfum virkjað 

meiri teymisvinnu“.  
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Olga benti á að samstarfið í Blómaskóla breyttist líka að því margir 

sérfræðingar innan skólans voru teknir úr sínum störfum og settir yfir hóp. 

Agla hafði þetta að segja um samstarfið:  

 
Samstarfið varð allt öðruvísi, námsráðgjafinn datt út og allt samstarf við 

sálfræðinga eða aðra en foreldra varð bara ekkert…ég veit ekki hvernig 

hefði mátt útfæra það en þegar maður lítur til baka þá hefði það mátt 

vera meira. 

 

Þegar fjöldatakmarkanirnar voru settar á, var mannauður skólana fyrir utan 

kennarana tekin úr sínum venjubundnu störfum og settir inn í ákveðin hóp sem 

gerði það að verkum að þeirra var sárlega saknað á þessum tíma. Heiða hafði 

um það að segja: „Við höfum ekki þennan stuðning sem við eigum að hafa og 

það finnst mér pínulítið erfitt…það eru nemendur sem þurfa þetta rosa góða 

stuðningsnet“. Það stoppaði svo margt, Góa talaði um að nemendur væru ekki 

að fá þá þjónustu sem þeir hefðu þurft og greiningarferli stöðvuðust á þeim 

stað sem þær voru og myndi líklegast gera fram á haust héðan í frá.  

Kennararnir voru á sama máli með að samstarf við heimilin væri eins eða 

svipað. Lára sagði: „mér finnst á þessum tímum, náð svona öll að vera í sama 

liði“. Soffía talaði um að það væru alltaf sömu foreldrarnir sem eru í góðum 

samskiptum, alltaf sami hópurinn sem svaraði illa og svo þessi 1 til 2 sem 

svöruðu aldrei og það væri bara eins núna og hefði verið áður. Það var áberandi 

í öllum viðtölunum hversu mikið allir kennararnir lögðu upp með að námsefnið 

sem færi heim myndi henta og væri ekki of erfitt fyrir nemendur. Í því 

samhengi var mikið verið að taka tillit til breyttra aðstæðna á heimilum 

nemenda.  

Soffía sagði: Svo var bara rosa áhersla hjá okkur að við værum að skilja 

það að fólk væri bara í mjög ólíkri aðstöðu“. Lára talaði um að samstarfið var 

jafn mikið og áður, en þó með breyttu sniði að því leytinu til að stjórnendur í 

Fjallaskóla hvöttu kennara til þess að vera í miklum samstarfi við heimilin. 

Elva talaði um að hafa hringt heim til þess að fylgja nemendum eftir og sagði: 

„Við í stoðþjónustunni ættum að hafa símtöl heim 1. til 2. á önn til að taka 

stöðuna og bara heyra í þeim. Mér finnst það klárlega vera eitthvað sem við 

getum tekið með okkur.  
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Lára og Sara ræddu það báðar í viðtölum sínum og að þær hefðu gefið upp 

sitt eigið símanúmer ásamt því að hafa hringt í foreldra úr sínum persónulega 

síma. Sara hafði þetta um það að segja:  

 
Ég var að hringja úr mínum síma sem ég myndi aldrei gera maður var 

svona í rauninni að gefa svoldið mikið færi á sér sem persóna, mér finnst 

t.d. að hringja úr eigin síma ég hefði aldrei gert það. Maður gefur miklu 

meira færi á sér, hringdu bara hvenær sem er.  

 

Hún talaði einnig um að eðli samstarfsins við heimilin hefði breyst, hún 

hafði þá reglu að heyra að minnsta kosti einu sinni í viku í þeim heimilum sem 

höfðu börn sín heima. Sara kom einnig inn á breytt samskipti: „það var bara 

ótrúlega misjafnt, bara staðan á heimilunum og maður var kannski bara í því 

að vera að hughreysta og þannig“. Soffía talaði um að ef ekki hefði verið fyrir 

sérkennarana sem héldu sig í sambandi við erlendu foreldrana þá hefði hún 

líklegast „týnt“ tveimur börnum á þessum tíma þar sem foreldrarnir svöruðu 

einungis sérkennaranum sem talaði pólsku en ekki henni. Áherslan með 

samskiptum við heimilin á þessum tíma var að „týna“ ekki börnum sem sagt 

vera með eftirfylgni með nemendum. Af svörum þátttakenda að dæma var 

greinilegt hversu umhugað grunnskólakennurunum öllum var um nemendur 

sína og á tímum fjöldatakmarkana voru kennarar eins og áður hefur komið 

fram að gæta þess að halda utan um nemendur sína en um leið var foreldrum 

gefið meira rými en áður til þess að halda börnum sínum heima.  

 

Hluti nemenda var að ósk foreldra heima á þessum tímum. Þegar 

þátttakendur voru spurðir út í hvernig utanumhald hafi gengið voru svör þeirra 

sambærileg og var upplifun Heiðu á þessa leið:  
 

Það sem mér finnst versta við þetta eru nemendur sem koma ekki í 

skólann. Mér finnst ég alveg búin að týna þeim, mér finnst það svoldið 

vont af því það eru foreldrar sem … ég er búin að leitast eftir að hitta 

barnið á Meet fundi en það hefur ekki komið … einn nemanda er ég 

ekkert búin að hitta. Kemur væntanlega í næstu viku, en mér finnst ég 

einhvern vegin alveg búin að tapa. 

 

Flestir kennararnir töluðu um þá nemendur sem haldið var heima og sýndu 

þeir því allir skilning en á sama tíma höfðu þeir áhyggjur af þeim heimilum 

sem náðist illa í því kennararnir vildu uppfylla þá ábyrgð sem þeir gegna í starfi 

sínu.  



47 

Elva talaði um nemendur sem ekki náðist í og að kennarar hafi verið að 

hringja heim og hafði þetta að segja um utan umhald nemenda á þeim heimilum 

sem illa gekk að ná í: „allir hafa reynt sitt besta en ég myndi klárlega segja að 

það er bara eðlilegt, maður kemur ekki verkefnum á þau, þannig að það er 

flóknara að aðstoða þá nemendur“. Voru allir kennararnir sammála því að 

ekkert barn væri búið að vera „týnt“ þar sem að það náðist á öll heimili þrátt 

fyrir að ekki væri búið að heyrast í öllum nemendunum sjálfum. Eitthvað af 

þessum nemendum hefðu ekkert gert í námsefni sínu á þeim tíma sem þau voru 

heima. Agla hafði um það að segja: „Þeir krakkar sem mættu ekki vegna 

ástandsins voru líka krakkar sem eiga erfitt í skóla, skrítið að þeir hafi fengið 

að vera í fríi. Mjög auðveld leið, ekkert hægt að gera og við máttum ekki gera 

kröfur“. Agla ásamt öðrum kennurum talaði einnig um að betur þyrfti að huga 

að hvernig skuli bregðast við ef rof kemur á skólagöngu og nemendur vinna 

ekki heima í námsefninu sínu. 

Munur var á svörum kennaranna hvað varðaði utanumhald nemenda sem 

mættu í skólann. Þar sem um helmingur kennaranna fannst þeir vera með jafn 

gott eða jafnvel betra utanumhald á þessum tíma heldur en áður eins og Agla 

talaði um: „ég er með mína krakka allan daginn, þannig að maður var með það 

alveg á hreinu“ en Söru fannst aftur á móti erfitt að halda utan um nemendur 

sína, þar sem ekki var hægt að vera alveg ofan í þeim og sagði: „Ég spyr 

hvernig gengur og þau svara bara fínt en svo er maður að fatta að það er ekki 

rétt, þannig að ég var að treysta á að þau væru að segja mér satt því ég gat ekki 

verið mikið ofan í þeim“. Heiða var sammála Söru og sagði einnig: „ég er 

klárlega ekki með eins mikið utanumhald … fæ þau bara í 1 ½ tíma á dag og 

hef ekki kíkt í lestrarhefti lengi og mér þykir það hræðilegt“. Í hefðbundnu 

skólastarfi fá nemendur sem á þurfa að halda aukna aðstoð, en á þessum tímum 

voru flestir kennarar einungis einir yfir sínum hóp sem bitnaði einna helst á 

þeim nemendum sem venjulega fá aukna aðstoð eins og Karen sagði: „Það er 

nemandi í mínum hóp sem hefur misst svoldið mikið því að hann hefur ekki 

fengið neina sérkennslu og hann þarf svo mikið á því að halda“. 
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Nokkrir af þátttakendunum höfðu áhyggjur af næsta hausti og þá aðalega út 

frá væntanlegri stöðu margra fjölskyldna þar sem margir hafa misst vinnuna 

sína og voru hræddir um að fjárhagsleg staða margra gæti orðið slæm. Sara 

sagði þessu tengt:  

 
Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur sem kennara að það sé 

kannski fært inn að við höfum tök á því að veita nemendum andlegan 

stuðning sem á þurfa að halda, að þau fái þá aðstoð sem þau þurfa. Það 

þarf að huga að andlegri líðan þeirra af því að fullt af foreldrum eru orðin 

atvinnulaus og maður finnur að sumir nemendur eru alveg hræddir um 

það.  

 

Það sem margir þátttakendur fundu einnig fyrir og söknuðu mikið var 

faðmlag og það að mega ekki hugga nemendur sína þegar þannig stóð á og var 

það erfiðara eftir því sem nemendur voru yngri. Þótti Soffíu það einna erfiðast 

eins og hún sagði: „að geta ekki verið í almennilegri snertingu við krakkana af 

því að það eru svo mörg þarna sem þurfa svo svakalega mikið á því að halda 

að maður gefi þeim knús“.  

6.2.4 Kröfur í starfi 

Áhugavert var að kanna hvernig kennararnir voru að upplifa kröfur í starfi á 

tímum fjöldatakmarkana og þá sér í lagi hvort þeim fannst vera breyting á 

þeim. Kennararnir voru sammála um að kröfurnar hefðu breyst og í raun breyst 

mikið á þessum tíma þar sem í byrjun var verið að finna taktinn og nýjar 

upplýsingar nánast daglega eins og Elva talaði um að allir áttu fyrst að vera á 

staðnum en algjörlega óraunhæft að halda 2 metra fjarlægð og að þurfa að 

mæta í vinnu en Heiða orðaði það svona: „það voru gerðar kröfur um að við 

myndum mæta, láta dæmið ganga upp, það voru kröfurnar“, Karen tók í sama 

streng: „Mér fannst náttúrlega miklar kröfur á okkur þegar við þurftum að 

mæta alla daga á meðan aðrir voru heima. Mér finnst við hafa staðið okkur vel, 

við kennarar og starfsfólk í skólunum“. Þátttakendur voru allir sammála um að 

allir hefðu gert sitt besta og að stjórnendur sömuleiðis og hafði Olga orð á því 

að þeir hefðu verið „mýkri“ og sagði einnig: „mér fannst þetta ljúft tímabil, 

það beið oft eitthvað eftir okkur inn á kaffistofu og það var notalegt. Ég fann 

að það var metið að við værum á staðnum og værum að leggja okkur fram en 

það finnum við ekkert alltaf“.  



49 

Anna talaði um samheldnin væri áþreifanlegri nú en áður þar sem allir 

stæðu í þessu saman og markmiðið væri að komast heil út úr þessu og bætti 

við: „okkar markmið var láta okkur líða vel og reyna að gera það besta úr 

aðstæðum“. Ester upplifði ekki auknar kröfur en þar sem hún hefur mikinn 

áhuga á andlegri heilsu nýtti hún sér það rými sem gafst til þess að sinna því 

gagnvart nemendum sínum þar sem hún lagði mikla áherslu á lífsleikni og 

orðin: „gleði, léttleiki, bjartsýni og von“ voru að leiðarljósi í kennslunni hennar 

þessa daga og hún sagði einnig: „sem kennari þá fékk ég aukið rými til að vera 

manneskja með öðrum manneskjum, ég hef mikinn áhuga á þessu og reyni að 

troða þessu sinn en það er ekki alltaf tækifæri til þess en núna gafst það“.  

Það sem kom einnig fram í viðtölunum var að árekstrar á milli nemenda 

nánast hurfu þar sem hver kennari var með sínum hóp allan tímann og því voru 

þau aldrei eftirlitslaus. Varðandi kröfurnar fannst Öglu þær vera svipaðar og 

sagði: „Það var minna stelpu drama, það var ekkert vesen með að strákarnir 

væri að lemja hvorn annan í fótboltanum, þannig að fá þau brjáluð inn úr 

frímínútum þar varð auðvitað ekki neitt því við vorum með þeim allan tímann“.  

Það sem var einna mest áberandi í svörum þátttakenda var ákallið sem kom 

á tímum fjöldatakmarkana að nýta tölvutækni og fjarskiptabúnað til kennslu 

og voru margir sem höfðu ekkert verið að nýta sér þá tækni og höfðu jafnvel 

litla kunnáttu til þess, en hentu sér í djúpu laugina og tóku þeim áskorunum að 

fullum krafti. Góa sagði: „þær breyttust að því leytinu til að við eigum að nýta 

okkur tæknina og reyna ná samskiptum við nemendur bæði í gegnum 

fjarskiptabúnað og síma“. En eins og kom fram hér að ofan þá voru kennarar 

misvel að sér í tækninni og sama átti við um foreldra nemendanna eins og Sara 

sagði: „Það hentaði flestum í mínum hóp að hittast í fjarkennslu en sumir kusu 

að gera það ekki. Sögðust ekki kunna það eða voru óöruggir og þá fannst bara 

önnur leið“. Kröfurnar urðu minni um eiginlegt nám sem sagt að pressan 

minnkaði um að klára öll markmið eða tikka í öll markmið það væri bara í 

rauninni ekki hægt að sögn Önnu. En á sama tíma urðu kröfurnar meiri um 

eftirfylgni með nemendunum þá daga sem þeir voru ekki í skólanum eins og 

tíðkaðist bæði í Fjalla- og Skýjaskóla þá voru kennara að heyra í nemendum 

sínum ásamt því að vera með kennslu í gegnum fjarskiptabúnað og vera með 

kennslu sem var mjög frábrugðið því sem áður hefur tíðkast. Eva hafði um það 

að segja: „þetta form að vera að hringja í nemendur, mér fannst ég vera komin 

inn fyrir þeirra persónulega rými einhvern veginn“.  
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Eins og heyra má var upplifun kennaranna á kröfum mjög mismunandi en 

er þeir voru spurðir hvort þeim þætti kröfurnar raunhæfar þá voru þeir flestir 

sammála um að svo væri, Lára sagði: „Já, af því að við erum öll að feta okkur, 

við erum öll að prófa þetta í fyrsta skiptið og vonandi þurfum við aldrei að gera 

svona aftur“. En þegar svona aðstæður skella á sem enginn gerir ráð fyrir þá er 

erfitt að meta hvað sé raunhæft og hvað ekki eins og Sara sagði: „Mér finnst 

svo sem alveg þannig raunhæfar kröfur en hvað eru raunhæfar kröfur í þessu 

maður veit það eiginlega ekki“. 

6.3 Ábyrgðin og skyldur  

Á tímum fjöldatakmarkana kom yfirlýsing frá yfirvöldum um mikilvægi starfs 

grunnskólakennara og að þeir tilheyrðu framvarðarsveit landsins ásamt 

lögreglumönnum, slökkviliðsmönnum og heilbrigðisstarfsmönnum. Þar sem 

grunnskólakennarar væru mikilvægur hlekkur í þjóðfélaginu til þess að láta 

samfélagið ganga að því leyti sem hægt var á þessum tímum.  

Þegar þátttakendurnir voru spurðir hvort það hefði haft einhver áhrif á þá 

að tilheyra framvarðarsveit landsins fannst þeim flestum það ekki hafa haft 

mikil áhrif á þá nema að því leytinu til að þeir fundu fyrir stolti og aukinni 

ábyrgð. Ester talaði um að henni hefði fundist gott að fá hrós í sjónvarpinu að 

kennarar væru ekki gleymdir, upplifun Heiðu var: „ég fann til mikillar 

ábyrgðar, fannst mikilvægt að standa mig vel og vera til staðar fyrir krakkana 

– svona samfélagsleg ábyrgð að þetta gengi upp og væri vel gert“. Einnig komu 

kennararnir inn á það að virðingarstigið fyrir kennurum væri oft ekki hátt eins 

og Sara sagði: „ég var stolt. Ég vildi óska þess að við værum alltaf metin þannig 

því það er rosalega oft talað niður til kennara. En núna sjá allir hvað við höldum 

miklu uppi til þess að þjóðfélagið gangi“. En einmitt á þessum tímum fundu 

kennarar fyrir aukinni virðingu Karen sagði: „Mér finnst foreldrar bera aðeins 

meiri virðingu fyrir manni“. Þátttakendur voru almennt stoltir að tilheyra 

framvarðarsveit landsins og gerðu sér grein fyrir mikilvægi sínu fyrir 

samfélagið.  
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6.4 Litið til framtíðar 

Eftir að hafa rætt við þátttakendur um COVID-19 og starf þeirra á tímum 

fjöldatakmarkana var ekki hægt annað en að spyrja þátttakendur um hvort þeir 

teldu að einhverjar breytingar á þessum tímum yrðu varanlegar. Einnig voru 

þeir spurðir um hvort þeir teldu að það myndi hafa samfélagsleg áhrif á hvernig 

litið sé á kennara. Svör þátttakenda við þessum spurningum skiptust í þrjú 

undirþemu: notkun rafrænnar tækni, ákall um breytta starfshætti og 

samfélagslegt álit. 

6.4.1 Notkun rafrænnar tækni 

Þátttakendur voru allir á sama máli um að grunnskólastarf eftir þetta tímabil 

myndi færast meira yfir í rafræna kennsluhætti og fannst það jákvætt. Á tímum 

fjöldatakmarkana sýndu kennarar hversu lausnamiðaðir og viðbragðsnöggir 

þeir væru, þar sem þeir gripu til þess að nýta rafræna tækni með litlum 

undirbúningi eins og Elva sagði: „þessu var bara vippað á netið og fólk sent 

heim að vinna“. Hallur tók undir og sagði: „Það eiga margir kennarar eftir að 

tileinka sér rafræna kennsluhætti, möguleikana sem eru í boði“.  

Sara var sammála og bætti við: „mér finnst jákvætt að maður sé að prófa 

sig áfram í tæknimálum, þurfti svoldið að henda sér í djúpu laugina“ og Heiða 

kennari á miðstigi sagði:  

 
Við getum nýtt tæknina svo miklu betur, það sýndi sig og sannaði, við 

gátum komið nemendum með stuttum fyrirvara inn í google classroom 

sem við vorum búin að vera að ýta á undan okkur og yfir 90% tilfella 

réðu þau vel við það. 

 

Ester var sammála og sagði: „Við erum búin að finna upp allskonar nýjar 

leiðir og þurfa gera öðruvísi, hugsa öðruvísi, vera skapandi, hugsa í lausnum 

og ég er að vona að þetta geti breytt öllu til batnaðar“. Það var ekki það eina 

sem þátttakendur töldu að afleiðingarnar yrðu því Góa sagði: „Ég gæti trúað 

að þessi tæknivæðing sem er komin á yngri stigin í einhverjum skólum muni 

halda áfram og jafnvel bjóða upp á rafrænt nám ef nemandi verður langveikur“. 

Hún bætti við: „Ég held að hugtakið heimaskóli sé eitthvað sem þurfi að skoða 

betur, það eru mögulega krakkar sem fúnkera betur í heimakennslu.  
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Þetta er búið að þróa í Bandaríkjunum og öðrum stöðum og hefur virkað 

vel í mörg ár“. Það bar einnig á góma að nemendum yrði gefið meira svigrúm 

til að uppfylla námsmarkmið sín sem sagt að það væri litið upp úr bókunum og 

fleiri leiðir í boði eins og Anna sagði: „nú fær nemandinn þetta markmið og 

þetta er verkefnið og svo sjáum við bara hvernig viðkomandi leysir það“, hún 

bætti einnig við: „við þurfum að yfirfæra þetta á nemendur, þeir eru ótrúlega 

flottir og það er ótrúlegt hvað maður fær út úr þeim ef að maður er ekki að 

mata þau allan tímann“.  

6.4.2 Ákall um breytta starfshætti 

Þátttakendur töluðu margir um að þrátt fyrir allt það sem var í gangi þá var 

þeirra upplifun að lífið hefði hægt á sér, að það hefði verið tekið skref aftur á 

bak og hversu gott það væri ef það væri hægt að halda í það. Ester sagði: „mér 

fannst ég sjá hvernig lífið gæti í raun verið ef að við erum öll aðeins slakari“. 

Á þessum tímum voru kennarar með færri nemendur í hóp og voru 

þátttakendur sammála um að tími þeirra hefði nýst betur og þrátt fyrir að 

nemendur væri með styttri viðveru þá hefði gæði kennslunnar aukist og hafði 

Ester um það að segja: „Mér þótt þetta ofboðslega dýrmætt, ég kynntist 

nemendum betur, ég sá þá, þá nemendur sem hafa getað falið sig á bak við 

fjöldann“. Heiða fann einnig fyrir því hversu gott það var að vera með svona 

fámennan hóp og sagði: „ég gat gert alveg ótrúlega hluti með minni hóp og náð 

meira og betra utan umhaldi, þrátt fyrir styttri viðveru“.  

Starfshættir grunnskólakennara færðust að miklu leyti yfir á netið og þegar 

þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir teldu að einhverjar breytingar yrðu 

varanlegar þá bar viðvera þeirra á vinnustað oft á góma þar sem á þessum 

tímum unnu þeir að heiman þegar nemendur voru ekki með viðveru. 

Starfsmannafundir fóru fram í gegnum fjarskiptaforrit á fyrirfram ákveðnum 

tímum og voru þátttakendur flestir sammála um að þeim hefði þótt það gott 

fundarform, eins og Agla sagði: „ég myndi vilja að fundir færðust í Meet 

fundarform. Miklu skilvirkari en einhver kennarar fundur“  
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Það var ákall þátttakenda að slaka á fastri viðveru á vinnustað þar sem 

kennarar hefðu á tímum fjöldatakmarkana unnið sjálfstætt heima í yfir 5 vikur 

og að þeirra mati hafi gæði teymisvinnunnar aukist og jafnvel verið skilvirkari. 

Flestir þátttakendur komu inn á þetta líkt og Elva sagði: 

 
Ég held að það muni vera erfitt fyrir sveitarfélög og stjórnendur að vera 

svona fasta í viðveru á vinnustað af því að nú var bara öllu skólakerfinu 

vippað á netið og fólk sent heim til að vinna. Ég held að ætla bara að 

fara halda í fasta viðveru sé gamaldags og afturhald og ætla að halda í 

starfsmenn sem eru skapandi, framarlega í tækninýjungum og þróun, 

þetta fer bara ekki saman lengur. 

 

Agla sagði einnig: „Stundum er það bara þannig að maður þarf tíma til að 

ná áttum eftir kennslu, mér finnst það alveg jafn skilvirkt. Þú kemst aldrei frá 

neinum verkum þau bíða þá bara eftir þér“. Anna sagði: „Ég er alveg á því að 

maður er ekkert minna að vinna vinnuna sína þrátt fyrir það að maður sé heima 

hjá sér heldur en í skólanum“.  

Þátttakendur sammæltust um að gæði teymisvinnunnar væri sú sama þó að 

samvinnan hafi farið fram í gegnum fjarskiptabúnað ef eitthvað væri þá hefði 

gæðin aukist eins og Elva sagði: 

 
Það sem kom mér á óvart, var að samvinnan hætti ekkert þó að við 

hættum að vera á staðnum og að mörgu leyti varð hún markvissari. 

Teymisvinnan hélt áfram og hún varð stærri, því ég er í stoðteyminu og 

var áður svoldið mikið með því. En þarna fór ég að vinna með fleirum 

… og þetta víkkaði út hjá mér, þannig að í raun varð teymiskennslan 

meiri því maður lokaðist minna af.  

 

Það sem þátttakendur töluðu einnig um var að samstarfið á milli kennara 

hefði farið fram á öllum tímum dags og sérstaklega oft á kvöldin en ekkert bara 

á milli átta og fjögur þar sem mikið af samskiptum fóru fram í gegnum 

hópspjall. Anna í Blómaskóla talaði um að ákveðið væri að halda áfram með 

frjálsa viðveru út þetta skólaár fyrir utan kennslu þar sem kennarar fá að 

ráðstafa sínum tíma sjálfir. Þátttakendur vildu flestir að svo yrði eins og Elva 

sagði: „Ég held að þeir skólar sem muni halda ofsalega fast í þessa viðveru 

skyldu verði á eftir. Framtíðarskólinn er hugmyndadrifinn og það felur 

auðvitað í sér traust“. 
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6.4.3 Samfélagslegt álit 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir héldu að afleiðingar 

fjöldatakmarkana myndu hafa samfélagsleg áhrif á hvernig litið sé á 

grunnskólakennara og þá staðreynd að grunnskólar voru starfandi þegar flest 

annað var lokað. Hallur sagi um þetta: „það undirstrikar hvað skólar, kennarar 

og starfsfólk skóla er mikilvægt. Hvað við skiptum miklu máli“. Helmingur 

þátttakenda hafði trú á því að álit samfélagsins á kennurum myndi aukast eins 

og Lára sagði: „við fáum falleg viðbrögð frá samfélaginu og erum auðmýkri 

en áður. Ég vona það og vill gjarnan trúa því, því ég held að við eigum það 

skilið“. Soffía sagði: „fólk sýnir kennarastarfinu kannski aðeins meiri skilning 

eftir að þurfa gera þetta sjálft með börnunum sínum“. En helmingur 

þátttakenda taldi að allt yrði óbreytt og hafði Agla um það að segja: „ég held 

að við verðum áfram í þessu basli sem við höfum verið í, að berjast fyrir 

virðingu okkar“. 

Vonin var heldur ekki mikil hjá Góu en hún sagði: 

 
Mér finnst ég heyra frá mörgum foreldrum að þeir beri miklu meiri 

virðingu fyrir okkar starfi núna eftir að þeir urðu að sinna heimanáminu 

svona mikið en ég held samt að því miður að þetta haldist ekki, ég hef 

ekki trú á því að þetta breyti miklu. 

 

Flestir þátttakandanna höfðu jafnframt áhyggjur af því að afleiðingarnar 

yrðu engar þar sem allir myndu gleyma þegar skólastarfið yrði með 

hefðbundnum hætti aftur, eins og Ester sagði: „En ég er líka pínu hrædd um að 

við eigum eftir að fara í sama farið, eins og gerist svo oft, við öll og samfélagið 

eigum eftir að gleyma“.  
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7. Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á viðtölum við þrettán 

grunnskólakennara á Íslandi. Eins og greint var frá í innganginum er 

meginmarkmið rannsóknarinnar að öðlast skilning og varpa ljósi á upplifun 

grunnskólakennara á grunnskólakennslu á tímum fjöldatakmarkana vegna 

COVID-19. Í þessum umræðukafla verður rannsóknin dregin saman þar sem 

leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum, með því að túlka 

niðurstöðurnar í ljósi fræðilegs bakgrunns: Hvernig var grunnskólakennsla á 

tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19, frá sjónarhorni 

grunnskólakennara? Hvernig brugðust grunnskólakennarar við breyttum 

starfsaðstæðum vegna COVID-19? Hvernig var kennslu þeirra háttað? 

Hvernig sjá kennarar framhaldið fyrir sér? 

Fyrri kaflinn fjallar um grunnskólakennslu á tímum fjöldatakmarkana 

vegna COVID-19. Kaflinn skiptist í fimm undirkafla. Þeir eru: Fagmennska 

kennara, samstarf heimilis og skóla, nemendur í nýjum aðstæðum, ábyrgð 

grunnskólakennara og líðan á tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19 og 

sýn kennara á framtíðina. Síðari kaflinn er samantekt.  

7.1 Grunnskólakennsla á tímum 

fjöldatakmarkana vegna COVID-19 

Í svörum þátttakenda kemur það skýrt fram að breytingar urðu á 

grunnskólakennslu á tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19 þar sem að 

fækka varð í flestum bekkjum og gæta þess að uppfylla allar reglur sem sneru 

að sóttvörnum og fjöldatakmörkunum (Embætti landlæknis og 

almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2020).  

Þátttakendur rannsóknarinnar starfa í þremur mismunandi skólum og voru 

aðstæður skólanna vegna ytri áhrifa af völdum COVID-19 mismunandi þar 

sem munur var á kennsluháttum, fjölda starfsmanna og húsnæði til að 

framfylgja sóttvarnarreglum. Skólarnir urðu einnig að sníða stakk eftir vexti 

vegna COVID-19 smita og fjölda starfsmanna sem hver skóli hafði til umráða.  

Ísland er lítið land og gerir smæðin það að verkum að auðvelt var fyrir 

kennara að bera sig saman. Kom það í ljós í viðtölunum að munur var á milli 

þátttökuskóla rannsóknarinnar.  
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Ásamt því að helmingur viðmælenda kom inn á það hversu mikill munur 

væri almennt á milli grunnskóla landsins varðandi viðveru og áherslu á námið. 

Þessi munur á sér skýringar, meðal annars í sjálfræði sveitarstjórna og 

skólastjórnenda en þeir urðu með skömmum fyrirvara að skipuleggja 

skólastarfið út frá fjöldatakmörkunum eftir sinni bestu getu og mannskap þar 

sem ábyrgðin lá hjá þeim. Árið 1995 var sett í Lög um grunnskóla nr. 66/1995 

1.gr. að forræði grunnskóla skyldi færast til sveitarfélaga frá ríki og hafa 

grunnskólar frá þeim tíma verið að fjarlægjast miðstýringu. Grunnskólahald er 

nú í höndum sveitarstjórna og skólastjórnenda og því þeirra að móta 

skólastarfið, sem leiðir til mismunandi stefnu hvers og eins grunnskóla á 

Íslandi (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2008, bls. 88). 

7.1.1 Fagmennska kennara 

Líkt og áður hefur komið fram urðu kennarar að bregðast við breyttum 

starfsaðstæðum mjög hratt. Samkvæmt Trausta Þorsteinsyni (2003) teljast 

kennarar til fagstétta því þeir þurfa að vera leiðandi í vali til bættrar kennslu og 

sjálf sín ásamt því að vera gæddir þeim hæfileikum að geta tekist á við 

breytilegar kröfur samfélagsins á menntun og skóla (bls. 187). Starf kennara er 

mjög fjölbreytt eins og fram kemur í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) en 

þeir bera  ábyrgð á fjölmörgum þáttum er við koma kennslu og nemendum og 

því má ætla að kennarar séu vanir að bregðast við ýmis konar aðstæðum. Til 

þess að geta brugðist við öllu því óvænta sem komið getur upp í starfi kennara 

skiptir viðhorf og metnaður til eigin starfs miklu máli ásamt því að geta aðlagað 

sig að breyttum aðstæðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). Áberandi var hve 

kennarar í þessari rannsókn voru jákvæðir og tilbúnir að ganga inn í 

óvissuástand og takast á við kennarastarfið með nýjum formerkjum. Á tímum 

fjöldatakmarkana reyndi heldur betur á fagmennsku kennara þó mis mikið, til 

að mynda varð sérkennari að fara úr sínu hefðbundna starfi og gerast 

umsjónarkennari yfir ákveðnum hóp í öðrum bekk en hann starfaði í sjálfur. Í 

því tilfelli varð sá kennari með engum undirbúningi að kenna nemendum sem 

hann þekkti lítið sem ekkert til.  
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Störf umsjónarkennara og sérkennara fela í sér ólíka nálgun að nemendum 

og kennslu en samkvæmt Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

(nr. 585/2010 2. gr.) er sérkennari sá sem hefur sérmenntun til þess að veita 

sérstakan stuðning í námi og til að sinna ráðgjöf til umsjónakennara og annarra 

grunnskólakennara. Eins og fram kemur í niðurstöðum voru þátttökuskólar 

þessarar rannsóknar ekki í stakk búnir til þess að uppfylla sóttvarnarreglur og 

um leið geta veitt öllum nemendum hefðbundna aðstoð. Því varð að fækka 

nemendum í öllum hópum og til urðu fleiri hópar en ella sem kallaði á fleiri 

kennara. Stjórnendur urðu þess vegna að bregða á það ráð að nýta sérkennara 

eins og fram hefur komið til þess að vera yfir hóp og voru þeir því teknir frá 

sínu hefðbundna starfi og um leið voru þeir ekki til staðar fyrir sína fyrri 

nemendur sem alla jafna þurfa viðbótarstuðning í námi. 

Þróun í kennsluháttum hefur verið sú að kennsla miðist að þörfum hvers og 

eins nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003), reynt er að setja nemendur ekki í 

sérúrræði heldur haga kennslunni og umhverfinu þannig að hún henti öllum 

nemendum. Því hefur stefna margra grunnskóla verið sú að í stað þess að 

nemendur séu teknir út úr kennslu þá er sérkennari eða stuðningsfulltrúi inni í 

kennslustund og starfar með kennara.  

Jákvæð breyting sem átti sér stað var að kennarar fengu rými til að vera 

með færri í hóp heldur en venjulega og námsmarkmiðum var breytt frá því sem 

áður var. Skóli án aðgreiningar þar sem komið er til móts við alla nemendur er 

flókið í framkvæmd (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003, bls. 60) því að mörgu er að 

hyggja og hvað þá á þessum viðsjárverðu tímum þar sem kennara voru flestir 

einir með hóp sinn. Það gerði kennurum þó auðveldara fyrir að sinna hverjum 

nemenda fyrir sig þar sem færri voru í hverjum hóp en á sama tíma gat það 

gerst að nemendur innan hópsins höfðu þörf á aukinni aðstoð sem gat þá komið 

niður á öðrum nemendum innan hópsins. Því reyndi á viðbragðssnilli kennara 

að búa nemendum það námsumhverfi og efni sem hver og einn þurfti á að halda 

(Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 3). Þetta var ekki 

síst vegna þess að kennslusvæðum voru settar hömlur þar sem nemendur urðu 

að vera á ákveðnu svæði, hafa meter sín á milli og var því mun erfiðara en áður 

fyrir kennara að vera með fjölbreytta kennsluhætti og uppfylla þarfir hvers og 

eins nemenda líkt kennurum ber að gera (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13, 42, 91). 
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7.1.2  Samstarf heimilis og skóla 

Skólaskylda er á Íslandi líkt og fram hefur komið en á tímum 

fjöldatakmarkana vegna COVID-19 var foreldrum og forráðamönnum sýndur 

skilningur af skólastjórnendum ef þeir kusu að halda barni sínu heima. Til 

hughreystingar voru foreldrar og forráðamenn upplýstir reglulega af 

skólayfirvöldum um hegðun faraldursins. Einnig kom fljótlega í ljós að börn 

væru minna útsett fyrir smiti þar sem vitað var um fá COVID-19 tilfelli hjá 

börnum (Bender, 2020, bls. 12). 

Gott og stöðugt samstarf heimilis og skóla er lykilatriði þess að nemandi 

eigi farsæla grunnskólagöngu (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, 

bls. 212). Eitt af því fjölmörgu sem breyttist á áðurnefndu tímum eru 

samskiptin við heimilin. Þátttakendur í þessari rannsókn komu inn á að 

samskiptin við heimilin hefðu breyst að því leytinu til að kennarar gáfu meira 

færi á sér en áður með því að svara tölvupóstum á öllum tímum, hringja úr 

sínum persónulegu símum ásamt því að gefa upp sitt persónulega númer með 

þeim skilaboðum að foreldrar geti haft samband hvenær sem er og fóru þannig 

vel yfir mörk hins persónulega og faglega. 

Á tímum fjöldatakmarkana þegar settar voru hömlur á grunnskólana reyndi 

að mörgu leyti meir á samstarf heimilis og skóla en nokkurn tímann áður og 

eru ástæðurnar nokkrar. Fyrsta ástæðan er sú að slakað var á skólaskyldunni 

þar sem foreldrar máttu halda börnum sínum heima, ef þeir kusu. En á sama 

tíma var ekki slakað á þeirri ábyrgð sem kennarar hafa gagnvart nemendum 

sínum og mikil áhersla lögð á að kennarar væru í sambandi við heimilin. Mikil 

áhersla var einnig lögð á kennara frá skólayfirvöldum um að ekkert barn mátti 

„týnast“ eða falla á milli skips og bryggju á meðan á takmörkunum stóð. Hafa 

skal í huga að ábyrgðin liggur ekki einungis hjá kennurum því foreldrum er 

gert skylt að hafa samráð við skólann og styðja við námsframvindu barna sinna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 70).  

Greinilegt var að kennararnir í þessari rannsókn lögðu mikla áherslu á 

samskipti við heimilin og líkt og fram kom í niðurstöðum var markvisst farið 

að hringja heim og komu þátttakendur inn á að þeir hefðu upplifað góða 

reynslu af þessum auknu samskiptum við heimilin og vildu gjarnan að þeirri 

hefð, að eiga símasamtal við heimilin í að minnsta einu sinni á önn, yrði 

viðhaldið. Önnur ástæða er sú að skert viðvera nemenda í flestum skólum gerði 

það að verkum að meira nám en ella varð að eiga sér stað heima.  
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Enn ein ástæða er sú að margir skólar tóku upp á því að vera með kennslu í 

gegnum fjarskiptabúnað sem leiddi til þess að almennt skólalíf nemenda fór 

inn á einkalíf og heimili nemenda og urðu yngri nemendur að fá aðstoð foreldra 

sinna til þess. Eins og fram kom í niðurstöðunum höfðu þátttakendur áhyggjur 

af því hvaða áhrif það myndi hafa á nemendur ásamt persónulegu öryggi þeirra. 

Í nokkrum tilfellum kom fram að kennarar áttu erfitt með að ná sambandi við 

einhver heimili sem gat leitt til auka álags á kennara. Þátttakendur komu einnig 

inn á það að þeir nemendur sem voru hvað mest heima á þessum tíma voru þeir 

sem máttu hvað minnst við því að mati þátttakenda og kennarar höfðu áhyggjur 

af námsstöðu þeirra nemanda jafnt sem líðan þeirra. Eru áhyggjur þeirra ekki 

af ástæðulausu því að mæta í skólann og hitta samnemendur sína er félagslegt 

fyrirbæri og þess má geta að einn af lykilþáttum vellíðanar er að vera í og 

viðhalda félagslegum tengslum (Embætti landlæknis og Heilsugæslan, 2019. 

7.1.3 Nemendur í nýjum aðstæðum 

Skólastarfið sem nemendur þekktu breyttist á einum degi og voru þátttakendur 

sammála um að það væri aðdáunarvert hversu fljótt nemendur aðlöguðust að 

breyttu skólastarfi. Það kom þó bersýnilega fram í niðurstöðum að það reyndi 

á bæði kennara og nemendur að mega ekki faðmast eða snertast. Að snerta aðra 

einstaklinga er bundið í daglegt líf allra ásamt því að vera leið til að sýna hver 

öðrum umhyggju (Guéguen, 2004, bls. 89-90). Kennararnir töluðu um hversu 

erfitt það hefði verið að geta ekki huggað grátandi nemenda með faðmlagi eða 

klappað þeim á öxlina til að sýna þeim stuðning. Samkvæmt niðurstöðum úr 

PISA könnuninni líður nemendum almennt vel í skólum á Íslandi og njóta 

mikils stuðnings frá kennurum sínum (Menntamálastofnun, 2017, bls. 38). 

Þessar hömlur á félagslegum samskiptum nemenda og kennara, hafa því 

örugglega haft áhrif á hið hefðbundna skólastarf og dregið úr persónulegum 

samskiptum þeirra. 

Þátttakendur komu flestir inn á hversu mikið hegðun nemenda breyttist á 

þessum tímum. Þeirra upplifun var að nemendur væru einhvern vegin slakari 

þrátt fyrir að margir hverjir upplifðu óöryggi og hræðslu þá var hópur hvers og 

eins kennara einhvern veginn í meira jafnvægi. Ásamt því að þátttakendur 

komu inn á að það urðu engir árekstrar né drama þeirra á milli sem væri 

líklegast vegna þess að engin blöndun varð á hópunum og kennari var með 

þeim öllum stundum.  
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Til að bregðast við fjöldatakmörkunum og sporna við smit hættu brugðu 

margir atvinnurekendur til þess ráðs að starfsmenn skyldu starfa að heiman 

sem leiddi til þess að margir foreldrar voru heima á sama tíma og börn sín en 

þó ekki þar sem þeir voru að vinna. Komu þátttakendur inn á það að á þessum 

tíma hefðu börn leitað öðruvísi en áður til kennara sinna þar sem þau ræddu 

meðal annars það að upplifa foreldra sýna í öðru hlutverki þar sem þeir voru 

jafnvel að rífast við sína samstarfsmenn. Þátttakendur lýstu yfir áhyggjum 

sínum af samfélagslegu afleiðingum COVID-19. Það sem bar hæst á góma var 

breytt heimilishaldi nemenda þar sem þeir væru að upplifa foreldra sína á 

annan hátt en áður ásamt miklum sviptingum í atvinnulífi almennt 

(Vinnumálastofnun, 2020, bls. 1,5,6). 

Ofangreindar breytingar voru ekki þær einu í lífi nemenda þar sem allt 

íþróttastarf á skólatíma ásamt íþrótta- og tómstundastarfi utan skóla var fellt 

niður (Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar, 2020) með þeim afleiðingum 

að mikil skerðing varð á hefðbundinni hreyfingu nemenda ásamt því að hafa 

enga skipulagða dagskrá eftir skóla. 

Öll þjónusta við nemendur sem þeir áður höfðu aðgang að féll niður 

samanber talkennsla og sálfræðiaðstoð ásamt því að greiningarferli sem 

nemendur voru í eða stóðu til stöðvuðust. 

Sú breytta staða sem kennarar voru skyndilega komnir í, fól í sér að þeir 

þurftu í senn að uppfylla margar og nýjar kröfur í starfi til að nám nemenda 

gæti haldið áfram: 

• Að vera fagmenn sem héldu uppi gæðum náms með öllum mögulegum 

ráðum til dæmis með því að taka upp nýja kennsluhætti. 

• Að sníða námsumhverfið eftir fremsta megni að þörfum nemenda og 

kröfum um sóttvarnir. 

• Að kenna nemendum og/eða námsgreinar sem þeir höfðu ekki áður 

gert. 

• Að gæta að vellíðan og félagslegri hlutdeild nemenda sinna við 

hamlandi aðstæður í skólabyggingunni og við nýjar aðstæður í rafrænu 

umhverfi. 
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7.1.4  Ábyrgð grunnskólakennara og líðan á tímum 

 fjöldatakmarkana vegna COVID-19 

Mikil umræða í samfélaginu varð um líðan einstaklinga á þessum tímum og 

rík áhersla var lögð á að einstaklingar skyldu huga vel að eigin líðan og annarra 

í kringum sig (Embætti landlæknis og Ríkislögreglustjóri almannavarnadeild, 

2020). Fyrst um sinn var lítið vitað um COVID-19 faraldurinn sem orsakaði 

óvissu í samfélaginu og var fólk hvatt til þess að sýna kærleik og 

umburðarlyndi (Landspítali, 2020). Fljótt fóru þó að berast ítarlegri 

upplýsingar um faraldurinn til samfélagsins og spiluðu þar stóran þátt daglegir 

upplýsingafundir almannavarna (Sólveig Klara Ragnarsdóttir, 2020). Eftir því 

sem meira varð vitað um faraldurinn minnkaði sú óvissa sem skapaðist í byrjun 

og samsvarar það niðurstöðum þátttakanda.  

Á þessum tímum tilheyrðu kennarar, heilbrigðis-, löggæslu- og 

slökkviliðsmenn framvarðarsveit landsins og var það í þeirra höndum að halda 

samfélaginu gangandi eins og kostur var (Ragnheiður Stephensen, 2020). 

Þannig varð mikilvægi starfsins einnig sýnilegra í þjóðfélaginu. Þátttakendur 

margir hverjir fundu fyrir stolti og gerðu sér betur grein fyrir hversu viðamikil 

ábyrgð fylgir starfinu. Grunnskólakennarar sáu til þess að nemendur komust í 

skólann sem gerði það að verkum að foreldrar fengu svigrúm til að sinna 

störfum sínum á meðan börn þeirra mættu skólann.  

Kennarastarfið hefur af mörgum, en ef til vill af óljósum ástæðum, verið 

talað niður í samfélaginu og ekki notið mikillar virðingar í hinni almennri 

umræðu. Því þurfa kennarar að leggja ríka áherslu á ágæti starf síns í eigin 

umræðu um starfið (Guðrún Hálfdánardóttir, 2019).  

Þátttakendur töluðu um að hafa upplifað virðingarskort í starfi í 

samfélaginu en á fyrrgreindum COVID-19 tímum fundu þátttakendur hins 

vegar fyrir að virðingarsess starfs þeirra jókst. Nanna Kristín Christiansen 

(2010) fjallar um að foreldrar þurfi að sýna það í verki og tali að skólastarfið 

hafi mikla þýðingu ásamt því að stýra samræðunni á heimilinu að mikilvægi 

frekari náms og þroska (bls. 22-23). Eflaust hefur skólaumræða inni á 

heimilunum aldrei verið eins mikil og á þessum tímum og leiða má líkur að 

því að sú hafi verið raunin þar sem foreldrar tóku meiri þátt en áður í 

skólastarfinu. Samkvæmt niðurstöðum Oostdam og Hooge (2013) leiðir aukin 

þátttaka foreldra inn í skólastarfið til frekari aðhalds og gagnrýni á það sem 

fram fer í skólanum, sem veitir kennurum aukin styrk til þess að skapa gott og 

þroskandi umhverfi fyrir nemendur sína (bls. 337). 
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Fram kom í niðurstöðum að þrátt fyrir miklar breytingar í starfi upplifðu 

kennarar margt virkilega gott í starfi sínu á þessum tímum. Kom það fram í 

svörum þátttakenda að þeir upplifðu mun meiri umhyggju og stuðning frá 

stjórnendum og frá hver öðrum en áður en stuðningur  er mikilvægur til   að 

viðhalda starfsánægju kennara (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007, bls. 75). Kennarar tóku höndum saman við að bregðast 

við breyttu skólastarfi og myndaðist góð samstaða meðal þeirra hvort sem var 

innan sinnar starfsstöðvar eða á samfélagsmiðlum þar sem þeir deildu 

þekkingu sinni sín á milli. Fram kemur í svörum þátttakenda að þrátt fyrir 

takmarkanir á skólastarfi hafi margt gott hlotist af á þeim tíma þar sem þeir 

fengu meira sjálfræði til að stýra kennsludeginum en áður. Þetta aukna 

sjálfræði veitti þeim tækifæri til  að nýta styrkleika sína í starfi og gátu þeir því 

stýrt innlögn af námsefni eftir þörfum hópsins þar sem kennari hafði umsjón 

með hópnum til lengri tíma. Mikil áhersla varð lögð á vellíðan og að jákvæðni 

væri í fyrirrúmi í samfélaginu öllu til að stuðla að hamingju á þessum annars 

óvissutímum (Anna Jóna Guðmundsdóttir, 2013).  

7.1.5 Sýn kennara á framtíðina 

Þátttakendum bar saman um að ýmislegt myndi líklega breytast til framtíðar 

eftir þessa sérkennilegu reynslu og sem dæmi yrði notkun á rafrænni tækni að 

öllum líkindum meira fléttuð inni í kennslu en áður hefur verið. Það kom 

bersýnilega í ljós að kunnátta kennara var misjöfn ásamt því að þeir voru 

misvel undirbúnir í breytingar sem tengdust rafrænni kennslu og samskiptum. 

Sumir þátttakenda höfðu nokkrir vangaveltur um persónuvernd gagnvart 

nemendum og notkun rafrænnar tækni, þá sér í lagi hvað varðar fjarfundi þar 

sem nemendur voru margir hverjir einir og berskjaldaðir inn í herbergjum 

sínum. Þegar hraðar breytingar eru óumflýjanlegar eins og í þeim heimsfaraldri 

sem nú geisar, gefst ekki tími til að huga að öllum hliðum mála. Í raun má segja 

að átt hafi sér stað ákveðin nýsköpun í skólaþróun á methraða, (Ásta 

Sölvadóttir, 2013) sem samræmist vel kröfum menntayfirvalda um að þróun 

skólastarfs skuli snúa að því að uppfylla breytilegar þarfir ólíkra nemenda í 

takt við samfélagslega þróun með það að markmiði að bæta námsárangur þeirra 

og menntun með auknum sveigjanleika (Menntamálaráðuneytið, 2010). 
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Þessum kröfum brugðust kennarar klárlega við en niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna að kennarar telja að til framtíðar þurfi að vera skýrt regluverk 

til staðar og kynnt þeim sem eiga í hlut hvað varðar öryggi nemenda og siðferði 

í kennslu í gegnum samskiptaforrit. Ígrunda þarf því vel þær breytingar sem 

taka á upp í skólastarfinu öllu svo að þær verði ekki aðeins fyrir það eitt að 

breyta ásamt því að gæta þess að allir kennarar fái viðeigandi þjálfun í þeim 

kennsluháttum. 

Rannsóknin leiddi í ljós að margir voru ánægðir með fyrirkomulagið að 

vinna að heiman og það hefði ekki komið niður á samstarfi á milli kennara en 

jafnvel aukið samstarfið þeirra á milli ásamt því að auka samheldni milli 

kennara.  

Í kjarasamningi Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennarasambands 

Íslands vegna félags grunnskólakennara sem hafði gildistímann: 1. desember 

2017 til 30. júní 2019 kemur fram í (grein 2.1.6.1 um vinnuskyldu kennara) að: 

 

Skólastjóri og kennari geta gert með sér samkomulag um að kennari inni 

af hendi hluta sinnar vinnu utan vinnustaðar. Markmið með þessum 

sveigjanleika sé að koma til móts við þarfir skóla og kennara, t.d. hvað 

varðar starfsþróun, sérhæfðan undirbúning kennslu og önnur þau störf 

sem aðilar eru sammála um að eðlilegt sé að vinna utan vinnustaðar. 

Mikilvægt er að skapa gott vinnuumhverfi þannig að eftirsóknarvert sé 

að starfa á vinnustað.  

 

Þær breytingar sem áttu sér stað síðastliðið vor á viðveru kennara 

samrýmast vel þessu ákvæði í kjarasamningnum, þ.e. að nýta sveigjanleika til 

að koma til móts við bæði þarfir skóla og kennara. Þátttakendur ræddu margir 

um að þeir vildu sjá breytt fyrirkomulag til framtíðar varðandi viðveru í starfi, 

þar sem þeir hefðu meira svigrúm til sveigjanlegs vinnuumhverfis. Kennarar 

nefndu að þeir yrðu að hafa traust stjórnenda til þess að fara í slíkar breytingar, 

því þeir kæmust aldrei undan skyldum sínum. Skólastarf á tímum 

fjöldatakmarkana sýndi einnig berlega að það voru ekki einungis skólayfirvöld 

heldur einnig samfélagið allt sem treysti kennurum til að sinna starfsskyldum 

sínum með sveigjanlegri viðveru. 
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7.2 Samantekt 

Íslensk menntastefna er grundvölluð á hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar (e. inclusive school) sem felur meðal annars í sér jafngildan rétt 

allra nemenda í almenna skólakerfinu þar sem leitast er við að uppfylla náms- 

og félagslegar þarfir þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Í 

óvissuástandi líkt og skapaðist á tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19 

má velta upp þeirri spurningu hvort ekki þurfi að vera til viðbragsáætlun frá 

Menntamálaráðuneyti sem mætti líkja við haldreipi til skólafólks um hvernig 

uppfylla megi sem best kröfuna um skólaskyldu og jafnrétti til náms svo megi 

uppfylla lög um grunnskóla (nr. 91/2008).  

7.2.1 Þróun skólastarfs 

Í ljósi þess sem á undan hefur gengið þarf þróun skólastarfs að einhverju leyti 

að taka hliðsjón af framtíð sem ekki er vitað hvernig mun líta út. Áður en 

COVID-19 heimsfaraldurinn gekk yfir hefur framtíð í kennslu einna helst verið 

rædd út frá því að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og tækni og vísindi 

en eftir að heimsfaraldurinn gekk yfir varð ljóst að það eru fleiri óvissuþættir 

sem þarf að hafa í huga, til dæmis samfélagslegir þættir og rof á skólagöngu 

7.2.2 Kennarinn og nemandinn 

Líkt og fram kom í fræðikaflanum um starf grunnskólakennara skorar Ísland 

hátt í samanburði við önnur lönd samkvæmt PISA í þáttum er snúa að 

sambandi milli kennara og nemenda. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru 

alveg í takti að því leytinu til að þegar litið er yfir viðtölin má greina ómælda 

væntumþykju kennaranna í garð nemenda sinna. Einnig var það nánast 

áþreifanlegt hversu langt þeir voru tilbúnir að fara út fyrir sitt hefðbundna 

hlutverk til að uppfylla þarfir nemenda sinna á þessum víðsjárverðu tímum.  
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7.2.3 Kennarastarfið 

Hugarfar kennara til starf síns, kennslu og metnaður hans til faglegs þroska er 

talið geta leitt til framfara á skólastarfið sjálft (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008, 

bls. 254). Því þurfa kennarar að taka höndum saman í umræðu um eigið starf 

á faglegum nótum og halda á lofti hversu fjölbreytt og frábært það er að vera 

kennari. Það ætti að vera í höndum kennara að stýra umræðunni í þjóðfélaginu 

og engin tími betri en núna þegar samfélagið hefur fengið það beint í æð hvert 

mikilvægi kennarastéttarinnar er í raun og veru fyrir samfélagið.  

Taka þarf af allan vafa um hvað átt er við með sveigjanlegu vinnuumhverfi 

kennara. Í endurnýjaðri viðræðuáætlun Samband íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasamband Íslands er bókun um viðræðuáætlun x. júlí 2020. Um 

sveigjanlegt vinnuumhverfi segir:  
 

Bætt tækni í fjarvinnu og fjarkennslu hefur gerbreytt möguleikum til 

aukins sveigjanleika í störfum kennara og skapað ný tækifæri í skipulagi 

skólastarfs. Svigrúmið sem þetta veitir stuðlar einnig að auknu samræmi 

á milli vinnu og einkalífs og að bættri vinnustaðamenningu .  

 

Niðurlag þessarar bókunnar er að í byrjun hvers skólaárs við gerð 

vinnuskýrslu skal aðgreina staðbundin og óstaðbundin verkefni kennara. 

Ákveðin mótsögn er í því falin að bjóða upp á sveigjanleika en þurfa þó að 

skipuleggja hann við upphaf skólaárs. 

7.2.4 Rafræn tækni og notkun í skólastarfinu 

Vegna örar þróunar í menntamálum var fyrir tíma fjöldatakmarkana og 

COVID-19 komið ákall um að skólar og kennarar endurskoði hlutverk sín út 

frá kröfum samfélagsins ásamt því að kennarar ígrundi starf sitt og velji hvert 

þeir stefni faglega (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 198).  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram í máli kennara að þeir geta 

mun meira en margir hverjir höfðu trú á. Þessi umræða átti sér meðal annars 

stað á vefmiðlum kennara sem deildu reynslu sinni. Það þurfa ekki allir að 

finna upp hjólið en reynslusögurnar sem gengu á milli ásamt vilja kennara í að 

leiðbeina hver öðrum gerði það að verkum að fleiri fóru að prófa sig áfram í 

nýjum kennsluháttum. Í niðurstöðunum kom það bersýnilega í ljós að allir 

skólarnir tóku stökk í öllu sínu starfi í notkun á rafrænni tækni á þessum tímum 

og greina mátti í svörum þátttakenda að þeir höfðu væntingar til áframhaldandi 

framfara rafrænnar tækni í skólastarfi.  
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7.2.5 Litið til framtíðar 

Kennarar þurfa að fá tækifæri til þess að þróa með sér betri þekkingu í 

kennsluaðferðum og rafrænni tækni. Til þess að eiga kost á framförum í 

kennslu. Elva í Fjallaskóla orðaði það mjög vel:  

 
Ég tel að það verði ekki mikið svigrúm í að fara í úrvinnslu á þessum 

kennsluaðferðum og hvaða áhrif þetta hafði á okkur og hvernig okkur 

leið í þessu. En kannski næsta haust, væri kannski hægt að rýna þetta. 

Ég tel það mjög mikilvægt fyrir kennarahópinn að fá aðeins rými til þess 

að ræða þetta óþvingað, ekki stjórnenda miðað heldur á jafningja 

grundvelli. 

 

Orð Elvu verða bæði lokaorð og leiðarstef úr þessari rannsókn. Margt gott 

gerðist í grunnskólastarfi á tímum fjöldatakmarkanna vegna COVID-19, því er 

nauðsynlegt að kennarar fái svigrúm til þess að ígrunda grunnskólastarfið sem 

var á þessum tíma svo draga megi lærdóm af reynslunni og taka með sér inn í 

framtíðina.



67 

 



68 

Heimildaskrá 

Anna Jóna Guðmundsdóttir. (2013, 17 apríl). Hamingjusamir kennarar eru 

góðir kennarar. Ki.is. Sótt af https://vimeo.com/64215620 

 

Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir. (2007). Líðan kennara í 

starfi - vinnugleði eða kulnun ? Uppeldi og menntun, 16(1) 73-92. Sótt 

af https://timarit.is/page/5016331#page/n72/mode/2up. 

 

Auður Lilja Harðardóttir og Jóhanna Karlsdóttir. (2019). Námsmat á yngsta 

stigi í skóla án aðgreiningar. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun.   

 Sótt af http://netla.hi.is/serrit/2019/menntun_barna_leik_grunn/07.pdf 

 

Ásta Sölvadóttir. (2013). Stefna landa sem fremst standa í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt. Sótt af 

https://www.nmi.is/static/files/Vefverslun/Stjornun_og_rekstur/lokas

kyrsla-asta_small.pdf 

 

Ársæll Arnarsson, Guðmundur T. Heimisson og Hermína Gunnþórsdóttir. 

(2019). Líðan í skóla og námsárangur. Niðurstöður úr rannsókninni 

Heilsa og líðan skólabarna (HBSC). Glæður - Fagtímarit félags 

sérkennara á Íslandi, 15-20. 

 

Banks, J. A. (2005). Multicultural education: Characteristics and goals.Í J. A. 

Banks og C. A. M. Banks (ritstjórar), Multicultural education. Issues and 

perspectives ( 5. útgáfa), (bls. 3-30). New York: John Wiley and Sons, Inc.  

Birna Svanbjörnsdóttir, Edda Óskarsdóttir, Hermína Gunnþórsdóttir, Laufey 

Petrea Magnúsdóttir, Rúnar Sigþórsson, og Trausti Þorsteinsson. 

(2019 ). Menntun fyrir alla - horft fram á veginn. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=99266f21-

3909-11ea-9451-005056bc530c 

 

Bender, L. (2020). Lykilskilaboð og fornvarnaraðgerðir vegna COVID-19 í 

skólum. New York: Unicef. 

 



69 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir. (2008). 

Breytingar á hlutverki skólastjóra í grunnskólum. Uppeldi og menntun 

17(2), 87-104. 

 

Chin, A. W., Chu, J. T., Perera, M. R., Hui, K. P., Yen, H.-L., Chan, M. C. og 

Peiris, M. (2020, 2. apríl). Stability of SARS-CoV-2.Thelancet.com 

 Sótt af https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-

5247%2820%2930003-3 

 

Coyne, I. T. (1997). Sampling in qualitative research. Purposeful and 

theoretical sampling: merging or clear boundaries. Journal of advanced 
nursing, 26(3), 623-630.  doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.t01-25-00999.x 

 

Creswell, J. W. (2012). Educational research. Planning, conducting and 

evaluating quantitative and research (4.útgáfa). Boston: Pearson. 

 

Elsa Sigríður Jónsdóttir. (2010). Fjölmenning og skólastarf. Í Elsa Sigríður 

Jónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir (ritstjórar), Fjölskyldur í 

fjölmenningarsamfélagi og samstarf heimili og skóla (bls. 255-285). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

 

Embætti landlæknis og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. (2020, 18 maí). 

Viðbrögð á Íslandi. Sótt af https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-

islandi 

 

Embætti landlæknis og Heilsugæslan. (2019, 26. ágúst). Fimm leiðir að 

vellíðan. Sótt af 

https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/lidan/vellidan/fimm-leidir-ad-

vellidan/ 

 

Embætti landlæknis og Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild. (2020). 

Líðan okkar. Sótt af https://www.covid.is/undirflokkar/lidan-okkar 

 

Embætti landlæknis og Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild. (2020). 

Samfélagssáttmáli - í okkar höndum.  

 Sótt af https://www.covid.is/samfelagssattmali 

 



70 

Epstein, J. L. (2018). School, family, and community partnerships: preparing 

educators and improving schools (2. útgáfa). New York: Routledge. 

 

Freyr Gígja Gunnarsson. (2020, 30. apríl). Víðir: „Framhaldið er í okkar 

höndum“. Ruv.is. Sótt af https://www.ruv.is/frett/2020/04/30/vidir-

framhaldid-er-i-okkar-hondum 

 

Given, L. M. (2008). The sage encyclopedia of qualitative research methods. 

London: Sage publications. 

 

Guðrún Aspelund (ritstjóri). (2020). Leiðbeiningar fyrir einstaklinga með 

áhættuþætti fyrir alvarlegri COVID-19 sýkingu. Sótt af 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39475/Lei%C3%

B0beiningar%20fyrir%20%C3%A1h%C3%A6ttuh%C3%B3pa.pdf 

 

Guðrún Hálfdánadóttir. (2019, 14. september). Hrósað mikið á kostnað 

gagnrýni. Mbl.is. Sótt af 

https://www.mbl.is/frettir/burdargrein/2019/09/14/hrosad_mikid_a_k

ostnad_gagnryni/ 

 

Guéguen, N. (2004). Nonverbal encouragement of participation in a course: 

the effect of touching. Social psychology of education, 7(1), 89-98. 

doi:10.1023/B:SPOE.0000010691.30834.14 

 

Gunnlaugur Magnússon. (2019, 15. maí). Hver ber ábyrgð á skóla án 

aðgreiningar? Kjarninn.is. Sótt af https://kjarninn.is/skodun/2019-05-

15-hver-ber-abyrgd-skola-adgreiningar/ 

 

Hafdís Guðjónsdóttir. (2003). Viðbragðssnjallir kennarar. Glæður - Fagtímarit 

félags sérkennara á Íslandi, 13(1-2), 59-66. 

 

Hafdís Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir. (2016). Inclusive education, 

pedagogy and pratice. Í S. Markic og S. Abels (ritstjórar), Science 

education towards inclusion (bls. 7-22). New York: Nova Science 

Publisher. 

 



71 

Hafþór Guðjónsson. (2005). (Einstaklingsmiðað) Nám. Netla - Veftímarit um 

uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/greinar/2005/009/index.htm 

 

Hanna Ragnarsdóttir. (2007). Grunngildi skólastarfs í fjölmenningarsamfélagi. 

Uppeldi og menntun, 16(1), 109-112. 

 

Háskóli Íslands og Embætti landlæknis. (2020). Líðan þjóðar á tímum COVID-

19. Sótt af https://lidanicovid.is/um-rannsoknina/ 

 

Heilsugæslan. (2020, 18. mars). Sýnataka vegna COVID: Sótt af 

https://www.heilsugaeslan.is/um-hh/frettasafn/stok-

frett/2020/03/18/Synataka-vegna-COVID/ 

 

Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. 

Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna 

(bls. 137-153). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir. (2016). Stefnur sveitarfélaga 

um skóla án aðgreiningar. Í Dóra S. Bjarnason, Hermína 

Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (ritstjórar), Skóli 

margbreytileikans (bls. 41-65). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Hermína Gunnþórsdóttir. (2016). Fjölbreytileiki nemenda og kennarastarfið. Í 

Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson 

(ritstjórar), Skóli margbreytileikans (bls. 259-282). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

 

Heymann, D. L. og Shindo, N. (2020). Covid-19: what is next for public healt? 

Lancet, 395(10224), 542-545. doi:10.1016/S0140-6736(20)30374-3 

 

Hughes, R. L., Ginnet, R. C. og Curphy, G. J. (2015). Leadership (8. útgáfa). 

New York: McGraw-Hill. 

 

Ingvar Sigurgeirsson. (2005). Um einstaklingsmiðað nám, opinn skóli og enn 

fleiri hugtök. Uppeldi og menntun 14(2), 9-313 



72 

Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and 

urban secondary school student academic achievement: A meta-

analysis. Sage Journals 42(1), 82-110.  

doi.org/10.1177/0042085906293818 

 

Jóhannes B. Sigtryggsson. (2020, 9. maí). Ritað COVID, Covid, covid eða 

CoviD? Mbl.is Sótt af 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/05/09/ritad_covid_covid_covi

d_eda_covid/ 

 

Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Úrtök og úrtöksaðferðir í 

eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 

Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 129-136). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

 

Kidger, J., Brockman, R., Tilling , K., Campell, R., Ford, T., Araya, R.,  

Gunnel, D. (2016). Teachers' wellbeing and depressive symptoms, and 

associated risk factors: A large cross sectional study in english 

secondary schools. Elsevier, 192(1), 76-82. Sótt af 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.11.054 

 

Koehn, D. (1994). The ground of professional ethics. London: Routledge. 

 

Kooraki, S., Hosseiny, M., Myers, L. og Gholamrezanezhad, A. (2020). 

Coronavirus (COVID-19) outbreak: what the department of radiology 

should know. Journal of the american collage of radiology, 17(4), 

447-451.  doi:10.1016/j.jacr.2020.02.008 

 

Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir. (2014). Foreldrasamstarf. Í Gerður 

G. Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. 

aldar (bls. 197-216). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2014). InterViews. Learning the craft of 

qualitative research interviewing (3. útg.). Los Angeles: Sage. 

 

https://doi.org/10.1177%2F0042085906293818
https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.11.054


73 

Landlæknir. (2020, 27. febrúar). Fréttatilkynning vegna kórónaveirunnar. Sótt 

af https://www.landlaeknir.is/um-

embaettid/frettir/frett/item39271/frettatilkynning-vegna-

koronaveirunnar-covid-19-27022020 

 

Landlæknir. (2020, 11. mars). Sýnatökur vegna gruns um COVID-19. Sótt af 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38861/S%C3%B

Dnat%C3%B6kur%20vegna%20gruns%20um%20COVID-19.pdf 

 

Landspítali. (2020). Saman gegnum kófið: Hugað að andlegri líðan. Sótt af 

https://www.landspitali.is/um-landspitala/fyrir-starfsfolk/saman-

gegnum-kofid-hugad-ad-andlegri-lidan/ 

 

Lifelong learning programme. (2019). Cooperation between school and 

parents. Supporting the educational progress. Sótt af 

https://www.szybinski.cieszyn.pl/szybinski_new/sites/default/files/w

sp%C3%B3%C5%82praca%20z%20rodzicami%20-

%20regio%20handout_ENGLISH_0.pdf 

 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995.  

 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

 

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992. 

 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011). Aðalnámsskrá grunnskóla. 

Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

 

Menntamálaráðuneytið. (1995). Salamanca-yfirlýsingin og rammaáætlun um 

aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

 

 

 

 



74 

Menntamálaráðuneytið (2010). Menntun í mótun. Þróun menntastefnu á 

Íslandi í evrópsku samhengi. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-

media/media/ritogskyrslur/menntun_i_motun.pdf 

 

Menntamálastofnun. (2017). Helstu niðurstöður PISA 2015. Sótt af 

https://mms.is/sites/mms.is/files/helstu_nidurstodur_pisa_2015_prent

_-_loka.pdf 

 

Menntastefna Reykjavíkurborgar. (e.d). Um menntastefnu. Sótt af 

https://menntastefna.is/um-menntastefnu/ 

 

Menntasvið Kópavogs. (2014). Stefna Kópavogsbæjar í upplýsingatækni í 

grunnskólum. Sótt af 

https://www.kopavogur.is/static/files/Menntasvid/stefna-

kopavogsbaejar-i-upplysingataekni-i-grunnskolum.pdf 

 

Nanna Kristín Christiansen. (2007). Hver á eiginlega að ala börnin upp, 

foreldrar eða kennarar? Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun.  

 Sótt af: http://netla.hi.is/greinar/2007/006/index.htm 

 

Nanna Kristín Christiansen. (2010). Skóli og skólaforeldrar, ný sýn á 

samstarfið um nemendur. Reykjavík: Iðnú. 

 

Oberle, E. og Schonert-Reichl, K. A. (2016). Stress contagion in the 

classroom? The link between classroom teachers burnout and morning 

cortisol in elementary school students. Social science and medicine, 

159(1), 30-37. doi:10.1016/j.socscimed.2016.04.031 

 

Oostdam, R. og Hooge, E. (2013). Making the difference with active parenting: 

forming educational partnership between parents and schools. 

European journal of psychology, 28(1), 337-351.  

 Sótt af https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10212-012-

0117-6.pdf 

 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.socscimed.2016.04.031


75 

Ómar Óskarsson. (2020, 6. mars). Heimsóknarbann á spítala og 

hjúkrunarheimilum. Mbl.is Sótt af 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/03/06/heimsoknarbann_a_spit

ala_og_hjukrunarheimilum/ 

 

Ragnheiður Stephensen. (2020, 22. mars). Kennarar tilbúnir að taka ábyrgð. 

Frettabladid.is. Sótt af https://www.frettabladid.is/skodun/kennarar-

tilbunir-ad-taka-abyrgd/ 

 

Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010.  

 

Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson. (2013). Tilfellarannsóknir. Í 

Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna 

(bls. 497-509). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Sálfræðingar Höfðabakka. (2020). Áhyggjur og streita vegna Covid-19. Hvað 

ber að hafa í huga? Sótt af https://www.shb9.is/covid-19/covid-19-

ahyggjur-og-streita/ 

 

Secon, H., Woodward, A. og Mosher, D. (2020, 22. maí). A comprehensive 

timeline of the new coronavirus pandemic, from China's first case to 

the present. Sótt af https://www.businessinsider.com/coronavirus-

pandemic-timeline-history-major-events-2020-

3?amp;IR=T&r=US&IR=T 

 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Inngangur að aðferðafræði. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók um aðferðafræði rannsókna (bls. 17-

30). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í 

Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna 

(bls. 239-249). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og 

áreiðanleiki í megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður 



76 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 211-

227). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2002). Í eilífðri leit - virðing og fagmennska 

kennara. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun.  

 Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2002/005/03/index.htm 

 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2008). Virðing og umhyggja (2.útgáfa). Reykjavík: 

Heimskringla. 

 

Sigrún Arna Elvarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir. (2014). Sérkennsla í 

nýju ljósi - Frá aðgreiningu til samvinnu. Glæður - Fagtímarit félags 

sérkennara á Íslandi, 24(1), 51-61. 

 

Sigrún Birna Björnsdóttir. (2020, 11. apríl). Hvað með kennara? Sótt af 

https://www.ki.is/um-ki/utgafa/frettir-og-pistlar/pistlar/2020/hvad-

med-kennara-kennarar-vinnuumhverfi-og-velferd-a-timum-covid-19/ 

 

Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og 

Torfi Hjartarson. (2016). Skapandi skóli. Handbók um fjölbreytta 

kennsluhætti og starfræna miðlun. Kópavogur: Menntamálastofnun. 

 

Sigrún Daníelsdóttir. (2017, 10. október). Vellíðan í vinnunni - skólinn sem 

vinnustaður. Sótt af https://www.landlaeknir.is/um-

embaettid/frettir/frett/item32931/vellidan-i-vinnunni-skolinn-sem-

vinnustadur 

 

Sigurður Kristinsson. (2013). Að verðskulda traust. Um siðferðilegan grunn 

fagmennsku og starf kennara. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir 

og Guðmundur Heiðar Frímannsson. (ritstjórar), Fagmennska í 

skólastarfi: skrifað til heiðurs Trausta Þorsteinssyni (bls. 238-243). 

Reykjavík: Háskólinn á Akureyri og Háskólaútgáfan. 

 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 71-

88). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 



77 

 

Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar. (2020, 15. mars). Starfsemi grunn- 

og leikskóla, íþrótta- og menningarmála í samkomubanni. Sótt af 

https://reykjavik.is/frettir/starfsemi-grunn-og-leikskola-ithrotta-og-

menningarmala-i-samkomubanni 

 

Skóla- og frístundarráð Reykjavíkurborgar. (2012, október). Skóli án 

aðgreiningar og sérstakur stuðningur við nemendur grunnskóla. Sótt 

af 

https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/Stefna-

skolianadgreiningar1.pdf 

 

Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir. (2010). Raddir kennara sem 

kenna fjölbreyttum nemendahópum. Netla - Veftímarit um uppeldi g 

menntun. Sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2010/022.pdf 

 

Sólveig Klara Ragnarsdóttir. (2020, 18. maí). Upplýsingafundur 

almannavarna. Ruv.is Sótt af 

https://www.ruv.is/frett/2020/05/18/upplysingafundur-almannavarna 

 

Stansfeld, S. A., Rasul, F. R., Head, J. og Singleton, N. (2009, 24. desember). 

Occupation and mental health in a national UK survey. Springer, 

46(2), 101-110. doi:10.1007/s00127-009-0173-7 

 

Stefán Jökulsson. (2012). Læsi. Reykjavík: Skóla- og frístundaráð 

Reykjavíkurborgar. 

 

Trausti Þorsteinsson. (2003). Fagmennska kennara. Í Börkur Hansen, Ólafur 

H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar), Fagmennska 

og forysta. Þættir í skólastjórnun (bls. 187-200). Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00127-009-0173-7


78 

U.S department of health and human services. (2020, 22. maí). How COVID-

19 spreads. Sótt af https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/prevent-getting-sick/how-covid-

spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2

Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html 

 

Vinnumálastofnun. (2020). Góð ráð á tímum Covid-19. Sótt af 

https://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-thjonusta/radgjof-a-

timum-covid-19/god-rad-a-timum-covid-19 

 

Vinnumálastofnun. (2020, júlí ). Vinnumarkaðurinn á Íslandi. Sótt af 

https://vinnumalastofnun.is/media/2620/juli-2020-a-e.pdf 

 

Weiss, S. R. og Leibowitch, J. L. (2011). Coronavirus Pathogenesis. Journal 

of the american collection of radiology, 81(1) 85-164. 

doi:10.1016/B978-0-12-385885-6.00009-2 

 

WHO. (2020, 27. apríl). WHO Timeline - COVID-19. Sótt af 

https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---

covid-19 

 

World economic. (2019, 16. desember). Mind the 100 Year Gap. Sótt af 

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-

pay-equality 

 

Þorbjörg Þorsteinsdóttir. (2020, 2. apríl). Nám og frístundastarf í gegnum 

rafræna miðla. Sótt af https://reykjavik.is/frettir/nam-og-

fristundastarf-i-gegnum-rafraena-midla 

 

Þórólfur Guðnason (2020, 27. janúar). Fréttir af útbreiðslu hinnar nýju 

kórónaveiru (2019-nCoV). Sótt af https://www.landlaeknir.is/um-

embaettid/frettir/frett/item38858/frettir-af-utbreidslu-hinnar-nyju-

koronaveiru-2019-ncov 

 

 

https://dx.doi.org/10.1016%2FB978-0-12-385885-6.00009-2


79 

Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina. ............................................80 

Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi .......................................................................82 

  



80 

Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina. 

 

Reykjavík 24.04.2020 

Beiðni um þátttöku í rannsókn á grunnskólakennslu tímum fjöldatakmarkana 

vegna Covid-19 frá sjónarhorni grunnskólakennara.  

 

Kæri viðtakandi.  

Ég undirrituð, Ylfa Guðný Sigurðardóttir, vil með þessu bréfi óska eftir 

þátttöku þinni í meistaraprófsrannsókn minni. Rannsóknin beinist að því að 

kanna líðan og upplifun grunnskólakennarar af störfum sínum á tímum Covid-

19. Rannsóknin er lokaverkefni mitt til meistaragráðu í Menntunarfræði við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri.  

Þátttaka þín og samþykki felst í að veita mér leyfi til þess að taka viðtal við 

þig um líðan og upplifun ásamt hvernig starf þitt hefur verið síðustu vikur.  

Val á þátttakendum 

Leitað verður eftir þátttöku grunnskólakennara sem starfa í tveimur 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og einum á landsbyggðinni. Rannsóknin 

verður byggð á viðtölum við þátttakendur sem eru hvattir til þess að vera 

hreinskilnir og koma sínum skoðunum á framfæri.  

Vinnsla á upplýsingum frá þátttakendum.  

Þér er frjálst að hætta í viðtalinu hvenær sem er eða sleppa því að svara 

ákveðnum spurningum. aðeins rannsakandi mun hafa aðgang að 

viðtalsgögnum.. Allar upplýsingar sem viðmælendur veita verða 

meðhöndlaðar samkvæmt reglum um trúnað og nafnleynd og farið að 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna, sbr. 

lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.  
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Ég vona að þú takir jákvætt í beiðnina um þátttöku og hlakka til að heyra 

frá þér annaðhvort í tölvupósti eða í síma. 

Með fyrirfram þökk og þakklæti fyrir að gefa þér tíma til að lesa 

kynningarbréfið.  

Ylfa Guðný Sigurðardóttir.  

 

Leiðsagnakennari og ábyrgðarmaður rannsóknar:  

 

Hermína Gunnþórsdóttir,  

prófessor í kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. 

hermina@unak.is 

 

Rannsakandi:  

Ylfa Guðný Sigurðardóttir,  

meistaranemi við kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á 

Akureyri 

GSM: 848-1523 

ha180120@unak.is 
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi 

 

 

Kyn 

 

       Karl    

       Kona  

Grunnskólastig 

 

       Yngsta stig 

       Miðstig 

       Unglingastig     

 

Almennt 

Hvað kemur upp í huga þér þegar þú hugsar um orðið Covid-19? 

Líðan og stuðningur 

Hvernig myndir þú lýsa líðan þinni undanfarnar vikur? 

Hefur þér verið boðinn stuðningur eða aðstoð til að takast á við líðan? 

 Ef já, hvaðan kom sá stuðningur og hvers eðlis var hann? 

Kennsla og starfsumhverfi 

Hefur orðið breyting á starfsaðstæðum þínum síðustu vikur? 

Ef já, hvernig? 

Getur þú lýst því hvernig kennslu hefur verið háttað undanfarnar vikur? 

Hafa orðið breytingar á kennsluháttum? 

     Hefur starfið breyst?  

     Ef já, hvað þá? 

 

     Kennslan.  

Undirbúningur 

Úrvinnsla 

Önnur fagleg störf s.s.  

Samstarf við kennara, við sérfræðinga innan skóla og utan eða við foreldra.  

Utanumhald og umsjón nemenda.  

Hafa kröfur sem gerðar hafa verið til þín í þessum aðstæðum breyst  

frá því sem þú er vön/vanur? 

 Raunhæfar/óraunhæfar? 
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Ábyrgð og skyldur 

Í þessu ástandi, þá tilheyra kennarar klárlega framvarðarsveit landsins. 

Finnst þér sú staða hafa haft einhver áhrif á þig? 

Ábyrgð gagnvart nemendum, foreldrum, skólakerfinu, íslensku þjóðinni  

 

Framtíðin 

Telur þú að ástandið muni á einhvern hátt hafa varanlegar breytingar í  för 

með sér? 

Heldurðu að ástandið sem skapaðist í samfélaginu okkar muni hafa 

samfélagsleg áhrif á hvernig litið er á grunnskólakennara? 

 

Annað 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri og tengist starfi þínu sem 

kennari á tímum Covid-19? 

 


