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UPPLIFUN NEMENDA OG KENNARA AF FJARKENNSLU Í MPM NÁMINU 
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK.  
 
 
Þóra Kristín Pálsdóttir 
 
Ritgerð þessi er lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í 
verkefnastjórnun (MPM) við Háskólann í Reykjavík - maí 2021. 
 
 
ÚTDRÁTTUR 
Kórónuveirufaraldurinn Covid-19 hafði gríðarlegar breytingar í för með sér, ekki 
aðeins í atvinnulífinu heldur einnig í menntasamfélaginu. Háskólar hafa þurft að 
aðlaga hefðbundnar kennsluaðferðir yfir á stafrænt form til að leysa þær 
takmarkanir sem faraldurinn hefur sett. Hin raunverulega áskorun snýr þó að 
hjarta allrar kennslu, hvernig kennurum tekst að koma námsefni til skila í gegnum 
netið án þess að draga úr gæðum kennslu og upplifun nemenda. 
 

Í þessari rannsókn er reynt að komast að því hvað vel tókst til og hvað 
mátti betur fara við fjarkennslu í MPM náminu við Háskólann í Reykjavík. Með 
samblandi af eigindlegri og megindlegri rannsókn verður einnig leitast við að skoða 
upplifun nemenda og kennara og hvort að fjarnám geti hugsanlega spilað stærra 
hlutverk í framtíðarskipulagi MPM námsins. 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að meirihluti þátttakenda taldi að 
MPM námið gæti að hluta til verið kennt í fjarnámi en það þurfi að koma til móts 
við þörf nemenda fyrir meiri samveru og samskipti. Kennarar fundu fyrir auknu 
álagi og söknuðu einnig þessara umræðna sem verða til í kennslustofu. Að þessu 
þarf að huga ásamt þáttum eins og stuðningi við kennara, tæknimálum og 
upplýsingagjöf til að tryggja skilvirka fjarkennslu og jákvæða upplifun.   
 
 
 
 
 
1. INNGANGUR 
 
Frá því kórónuveirufaraldurinn (Covid-19) hófst í lok árs 2019 hefur alþjóðlegt 
menntasamfélag staðið frammi fyrir mikilli áskorun, um hvernig hægt er að halda 
kennslu gangandi í ljósi krefjandi aðstæðna (Huang o.fl., 2020).  
 

Haft er eftir forstjóra UNESCO, Audrey Azoulay í mars 2020:  
„Við erum að fara inn í fordæmalausar aðstæður og munum við vinna með þjóðum 
heimsins til að finna mismunandi lausnir, allt frá hátæknilausnum til aðferða þar 
sem engrar tækni nýtur við til að tryggja áframhaldandi kennslu.“ (Huang o.fl., 
2020). 
 

Íslandi fór ekki varhluta af ástandinu; töluverðar takmarkanir hafa verið á 
skólahaldi, háskólum hefur verið lokað og kennsla færð á stafrænt form.  
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Þann 16.mars 2020 tóku í gildi takmarkanir á skólahaldi og samkomum til að 
stemma stigu við útbreiðslu Covid-19 faraldurs hér á landi. Staðan var vissulega 
óljós um tíma og ljóst að mikil brekka væri framundan (Þrekvirki íslenska 
menntakerfisins á tímum Covid-19, 2020).  
 

Bæði nemendur og kennarar hafa því staðið frammi fyrir áður óþekktum 
áskorunum til að aðlagast hratt breyttum kennsluaðferðum, þar sem faraldurinn 
hefur knúið háskóla úr hefðbundnu staðnámi yfir í fjarnám á aðeins örfáum dögum 
(Neuwirth o.fl., 2020). Með auknu fjarnámi, þar sem kennsla fer fram á stafrænum 
vettvangi, velta margir fyrir sér hvaða áhrif þessi snögga umbreyting muni hafa á 
menntun á heimsvísu og hvort fjarnám sé komið til að vera eftir að faraldri lýkur. 
Fjarnám skapar vissulega tækifæri fyrir námsmenn um allan heim og hafa 
rannsóknir sýnt að fjarkennslan eykur varðveislu upplýsinga ásamt því að hún 
tekur styttri tíma (Li og Lalani, 2020). En hversu árangursrík hefur fjarkennslan 
verið og hver eru áhrifin á nemendur?    
 

Helstu markmið rannsóknarinnar er að skoða hver var upplifun nemenda 
og kennara í MPM náminu við Háskólann í Reykjavík á breyttum kennsluháttum 
og hvaða lærdóm má draga af þeirri reynslu sem Covid-19 hefur haft í för með 
sér. Einnig er markmiðið að skoða kosti og galla stafrænnar kennsluaðferðar og 
hvort MPM námið geti verið jafn árangursríkt í formi fjarnáms.  
 
Í þessari ritgerð eru lagðar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hver er upplifun nemenda og kennara af MPM náminu sem fjarnámi?  
• Getur fjarkennsla verið árangursrík kennsluaðferð fyrir MPM námið og 

hvaða lærdóm má draga af reynslu síðasta kennsluárs og þeim aðstæðum 
sem sköpuðust í Covid-19?  

 
Hugmyndin að ritgerðarefninu kom til vegna þess að höfundur flutti til 

Hollands með fjölskyldu sinni eftir að hafa lokið fyrra ári í MPM náminu. Ljóst var 
að ekki yrði unnt að ljúka náminu á réttum tíma þar sem fjarnám frá Hollandi var 
ekki í boði. Í kjölfar samkomutakmarkana í mars 2020 var hins vegar allt nám í 
Háskólanum í Reykjavík fært á stafrænt form og þar á meðal MPM námið. 
 

Ritgerðin hefst með fræðilegri umfjöllun um fjarnám og þær rannsóknir sem 
hafa verið gerðar bæði fyrir og eftir samkomutakmarkanir vegna Covid-19. Farið 
verður yfir helstu áskoranir og tækifæri sem nemendur og kennarar standa frammi 
fyrir við að aðlagast breyttum kennsluaðferðum. Í þriðja kafla er fjallað um 
rannsóknaraðferðina en um er að ræða sambland af eigindlegri og megindlegri 
rannsókn. Annars vegar voru tekin viðtöl við kennara úr MPM náminu sem þurftu 
að aðlaga kennslu sína á stafrænt form og hins vegar var sendur út spurningalisti 
til nemendahópanna til að kanna upplifun þeirra á fjarnámi. Í ritgerðinni verða 
niðurstöður dregnar saman og kynntar; leitast verður við að svara 
rannsóknarspurningunum og að lokum lokaorð.  
 
 
2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
 
2.1. Fjarnám  
Samkvæmt skilgreiningu Reid o.fl. (2012) er fjarnám (e. Online learning) 
kennsluaðferð sem fer yfirleitt fram í gegnum netið þar sem mismunandi aðferðum 
er beitt en er þeim sammerkt að styðjast allar við upplýsinga- og samskiptatækni. 
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Fjarnám á að geta stutt nemendur í að efla hæfni sína og frammistöðu og gera 
upplýsingar og fróðleik aðgengilegan án þess að notandinn sé bundinn af tíma eða 
stað. Fjarnámið er aðgengilegt í gegnum nettengda tölvu, fleiri en einni manneskju 
á sama tíma (Reid o.fl., 2012).  

 
Fjarnám getur annars vegar átt sér stað í rauntíma og hinsvegar þar sem 

samskipti kennara og nemenda fara fram á mismunandi tíma (Littlefield, 2018). 
Fjarkennsla þar sem kennarar og nemendur eiga samskipti á mismunandi stöðum 
en á sama tíma má kalla rauntímafjarkennslu (e. Synchronous). Nemendur sem 
eru skráðir í námskeið sem eru kennd í rauntíma þurfa allajafna að skrá sig inn á 
tölvuna sína á settum tíma að lágmarki einu sinni í viku. Fjarkennsla í rauntíma 
fer stundum fram í gegnum forrit sem bjóða fólki að spjalla í hópum eða yfir netið 
með videófundum og jafnvel símafundum.  

Fjarkennsla getur einnig farið fram þar sem nemendur og kennarar eiga 
samskipti á mismunandi stöðum en ekki á sama tíma (e. Asynchronous). 
Nemendur sem eru skráðir í námskeið með þessu fyrirkomulagi geta sinnt náminu 
hvenær sem þeim hentar best. Fjarkennsla með slíku fyrirkomulagi reiðir sig 
gjarnan á samskiptatækni eins og tölvupóst, síður á netinu sem bjóða uppá 
hópspjall og hljóð- og myndbandsupptökur (Littlefield, 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt að háskólar um allan heim eru sífellt að færa sig nær 
stafrænni kennslu og í ljósi aðstæðna hefur fjarkennsla spilað lykilhlutverk í 
menntun á tímum heimsfaraldurs (Ali, 2020). Fjarkennsla er ekki ný kennsluaðferð 
en hún var engu að síður nýjung fyrir sumar kennslustofnanir og námsbrautir sem 
hafa þurft að tileinka sér hana vegna þeirra aðstæðna sem sköpuðust í kjölfar 
Covid-19 (Gautam, 2020). En eins og með allar kennsluaðferðir þá hefur fjarnám 
vissulega sína kosti og galla. Góður skilningur á þeim er mikilvægur til að 
kennslustofnanir geti skipulagt námið með aðferðum sem tryggja farsæla 
námsvegferð nemenda. Í íslenskri þýðingu höfunda eru kostir og gallar Gautam 
(2020) listaðir upp:  
 
 
Kostir: 

• Skilvirkni: Fjarnám býður kennurum upp á skilvirka leið fyrir kennslu til 
nemenda. Með fjarkennslu hafa kennarar ýmis verkfæri til að nota sem 
hluta af kennslunni og fara þannig út fyrir hefðbundnar kennsluaðferðir.  

• Óháð tíma og stað: Fjarnám gerir nemendu mögulegt að stunda nám hvar 
sem er í heiminum. Jafnframt gerir það skólum kleift að hafa nám 
aðgengilegt fyrir fleiri nemendur, alls staðar að í heiminum.  

• Kostnaður: Fjarnám dregur úr kostnaði bæði vegna ferða til og frá skóla og 
einnig vegna matarkaupa.  

• Þátttaka nemenda: Talið er að með þeim möguleika að nemandi sé 
staðsettur heima hjá sér, eru minni líkur á að hann missi úr tíma. 

• Hentar mismunandi kennsluaðferðum: Fjarnámsumhverfið er talið henta 
mismunandi hópum og hægt að aðlaga að þörfum nemenda, hvort sem um 
er að ræða kennslu í formi upptöku, aðrir vilja myndræna framsetningu og 
sumir eiga erfitt að vera í stórum hóp. 
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Gallar:  
• Einbeiting við skjáinn: Það getur verið erfitt fyrir marga að halda einbeitingu 

fyrir framan skjáinn í langan tíma. Mikilvægt er að kennarar virki nemendur 
í tíma í fjarkennslu til að auðvelda þeim að halda einbeitingu og minnka 
líkur á að þeir verða fyrir truflun netsins. 

• Tæknileg vandamál: Tæknilegi þáttur kennslunnar er mjög mikilvægur og 
þarf að gæta að þeim þætti sérstaklega, t.d. nettengingu til að tryggja 
árangursríka kennslustund.  

• Einangrun: Mikilvægur þáttur í öllu námi er tengslamyndun en í fjarnámi er 
töluvert minna um samskipti milli nemenda og einnig kennara.  

• Þjálfun kennara: Í fjarkennslu er rík krafa til kennarans um að hafa skilning 
á fjarfundarbúnaði og öðrum tæknilegum þáttum. En það er þó ekki alltaf 
raunin. Oft á tíðum hafa kennarar grunnþekkingu á tæknibúnaði en hafa þó 
ekki tæki og tól til að stjórna fjarkennslunni eins og þeir myndu vilja. 

• Aukinn skjátími: Meiri líkur eru á því að aukinn skjátími valdi verri 
líkamsstöðu fólks og jafnframt fylgja önnur andleg vandamál. Lykilatriði er 
að gefa nemendum fleiri hlé frá skjánum til að fríska upp á minni og viðhalda 
ferskleika.  

 
Reid o.fl. (2012) velta því upp í ráðstefnugreininni „The rise of online learners in 
project management“ hvort rafrænir kennsluhættir geti svarað kröfum um gæði á 
sviði verkefnastjórnunar. Varpað er ljósi á meistaranám í verkefnastjórnun við 
Háskólann í Liverpool sem á þeim tíma hafði nýlega breytt náminu alfarið í 
fjarnám. Viðhorf nemenda og kennara voru jákvæð og þótti þeim námið langt frá 
því að vera ópersónulegt, heldur framandi og krefjandi reynsla sem einkenndist 
mest af námskeiðum í lotum og í litlum hópum. Nemendum fannst framsetning 
skipta máli til að tryggja gæði menntunar og sökum þess að námið er ekki kennt 
í rauntíma gerir það nemendur ábyrgari fyrir eigin námi. Í Háskólanum í Liverpool 
hefur verið sýnt fram á að fjarkennsla í verkefnastjórnun er eitt svar við alþjóðlegri 
eftirspurn eftir virtum verkefnastjórum með mikla hæfni á sínu sviði. 
Fjarnámsformið hefur haft í för með sér nýjar leiðir til að útfæra nám í 
verkefnastjórnun en það sem skiptir mestu máli er að þetta stafræna umhverfi 
býður upp á nýjar og spennandi leiðir þar sem námið er mótað og því umbreytt 
(Reid o.fl., 2012). 
 
2.2. Stuðningur og tæknilegur aðbúnaður 
Í grein frá McKinsey & Company benda Heitz o.fl. á að vegna þeirrar reynslu sem 
komin er á fjarnám, frá því að Covid-19 kom til sögunnar, ættu flestir kennarar 
að vera búnir að koma sér upp nýjum venjum í kennslu sinni í gegnum netið en 
það hafa alls ekki allir náð að gera. Það er mikilvægt að styðja kennara í þessari 
umbreytingu til dæmis með því að stjórnendur auki samskipti og stuðning við 
kennara. Einnig mætti bjóða upp á að kennarar deildu reynslu sín á milli af 
árangursríkum aðferðum, hvað virkar og hvað ekki. Í þriðja lagi er mikilvægt fyrir 
kennara að fá endurgjöf frá nemendum reglulega, ekki aðeins til að gagnrýna 
kennarana heldur geta niðurstöður gefið skilning á hvar þeir þurfa að grípa inn í 
til að styðja nemendur í náminu (Heitz o.fl., 2020).  

 
Samkvæmt Huang o.fl. (2020) ætti að huga að því að efla færni kennara í 

að nota þau kennslutæki og kennsluforrit sem nýtt eru við fjarkennslu þar sem 
um er að ræða nýjungar fyrir flesta kennara. Þetta eru ýmiss konar 
upplýsingatækniforrit ásamt þjálfun sem stuðlað getur að hraðri framför kennara 
í fjarkennslu. Stuðningur við kennara felst til að mynda í kennslu á 
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fjarfundarbúnað og forrit; hvernig á að nýta kennsluforrit og hvernig á að 
skipuleggja kennslu til að stuðla að virkri þátttöku nemenda (Huang o.fl., 2020). 

Covid-19 og samkomutakmarkanir hefur valdið tímapressu og skorti á 
aðföngum og gert stökkið yfir í fjarkennslu enn meira krefjandi. Það þarf að leggja 
áherslu á að aðlögun að fjarkennslu er ekki bara tæknileg heldur er hún í raun 
kennslufræðilegt úrlausnarefni. Þar af leiðandi er góður undirbúningur á 
efnistökum, kennsluefni og stöðumati lykilatriði í fjarkennslu (Ali, 2020). En 
nemendur hafa einnig þurft að aðlagast þessum breytingum á kennslu þar sem 
krafist er að þeir haldi námi áfram án samskipta og þeirrar orku sam skapast af 
kennslu í kennslustund. Í grein frá McKinsey & Company er einnig talað um að 
streita og einangrun í kjölfar fjarnáms geti valdið andlegum heilsuvandamálum á 
meðal fólks. Þar er tekið fram að aðferðir sem virka í kennslu eru mismunandi eftir 
námsgreinum og þeirri tækni sem er í boði. Því þurfa stjórnendur að vera opnir 
fyrir því að styðja vel við bæði nemendur og kennara (Heitz o.fl., 2020). 

Samkvæmt Lee o.fl. (2001) er mikilvægt fyrir háskóla og stjórnendur æðri 
menntastofnana að stuðla að jákvæðu viðhorfi til tölvunotkunar í 
fjarnámsumhverfi. Þegar samvinna og samstarf nemenda og kennara fer í 
síauknum mæli fram á netinu, þá séð frá sjónarhóli nemenda, er kvíði og óánægja 
með tæknina sjálfa mögulega stærsti einstaki þáttur sem skemmir fyrir 
árangursríkri fjarkennslu (Lee o.fl., 2001). Talið er að jákvætt viðhorf muni veita 
nemendum góðan andlegan undirbúning til að takast á við nám í formi fjarnáms 
þrátt fyrir annmarka á hæfni. Þeir hafi einnig meiri aðlögunarhæfni og eru frekar 
tilbúnir að aðlagast námi í formi fjarnáms. Með því að gera tæknina þægilega og 
aðgengilega fyrir nemendur, þá mun það leiða til jákvæðs viðhorfs og á þann hátt 
veita þeim nauðsynlegan undirbúning til að takast á við fjarnámsumhverfið (Lee 
o.fl., 2001). 
 
2.3. Yfirlit rannsókna á viðhorfum nemenda og kennara á fjarkennslu  
Mukhtar o.fl. (2020) rannsökuðu viðhorf til fjarkennslu á meðal nemenda og 
kennara í læknisfræði í mars og apríl 2020. Þar kemur fram að fjarkennslan er 
sveigjanleg og skilvirk leið fyrir kennslu. Hún  sparar tíma og kostnað og nemendur 
geta stjórnað sér meira sjálfir og verða þar af leiðandi ábyrgari fyrir náminu. 
Kennurum fannst vanta endurgjöf frá nemendum þegar kennslan fór fram í 
rauntíma en það gerir kennurum betur kleift að skynja skilning nemenda á 
námsefninu. En þessi sjónræna endurgjöf er mikilvægt innlegg í þeirra kennslu. 
Nemendum fannst mikilvægt að hafa kennslustundirnar styttri til að halda betri 
einbeitingu, námsefnið hvetjandi til þátttöku og að kennarar fengu viðeigandi 
þjálfun í notkun á tæknilegum kennslutólum (Mukhtar o.fl., 2020).  
 

Í rannsókn á vegum Times Higher Educations, sem var gerð á fjarkennslu 
á tímum Covid-19, nefnir Jump (2021) að fjarkennsla gæti verið skilvirk 
kennsluaðferð og hafa kennslustofnanir verið að auka framboð sitt á fjarnámi 
undanfarin ár. Í rannsókninni er meðal annars skoðað hversu árangursrík þessi 
snögga umbreyting hefur verið í kjölfar faraldursins og hversu lengi ætti að 
viðhalda henni. Rannsóknin fór fram í október og nóvember 2020 með þátttöku 
520 kennara víðsvegar um heiminn, þó meirihluti frá Bretlandi eða 334. 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars þær að helmingur þátttakenda 
sagði að breyting á kennslu úr staðnámi yfir í fjarnám hefði neikvæð áhrif á 
andlega heilsu. Meirihluti þátttakenda sagði að álag hefði aukist eða 61% og sögðu 
þeir að mun meiri tími hafi farið í undirbúning kennslu. Um 60% þátttakenda 
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fannst breytingin úr hefðbundinni kennslu yfir í fjarkennslu hafa neikvæð áhrif á 
námið en fram kom að kennurunum fannst þátttaka nemenda versna, þeir mættu 
seint og fóru fyrr samanborið við staðkennslu og einn kennari minntist á að hafa 
aldrei upplifað það áður. Fjarkennslan krefst meiri aga og nemendur þurfa að bera 
meiri ábyrgð á eigin námi. Einnig kom fram að mikilvægt væri fyrir nemendur að 
hafa kveikt á myndavél í rauntímafjarkennslu þar sem kennurum reyndist erfitt að 
tala við svartan skjá. Þátttakendum fannst vanta tengingu og það væri erfitt að 
skapa samræður líkt og í kennslustofum. Það sem þeim fannst ganga vel voru 
hópamyndanir í „breakout rooms“ en engu að síður töldu fleiri að hefðbundin 
kennsla skilaði betri árangri en fjarkennsla (Jump, 2021).   
 

Í grein frá McKinsey & Company fara Chen o.fl. yfir könnun sem var gerð í 
kjölfar lokunar á skólum á tímabilinu mars til júlí árið 2020. Kennarar frá átta 
löndum voru spurðir út í skilvirkni fjarkennslu og var meirihluti kennara sammála 
um að netið kæmi aldrei í stað samskipta augliti til auglitis vegna þess að 
nærveran verður aldrei sú sama (Chen o.fl., 2021).    
 

Boling o.fl. (2012) gerðu rannsókn á sex kennurum og tíu nemendum til að 
skilja reynslu þeirra af bæði grunn- og framhaldsnámi á netinu. Þegar nemendur  
áttu í samskiptum við samnemendur sína, höfðu gott aðgengi að kennara og 
upplýsingum, skapaði það jákvæða upplifun þeirra á náminu. Frá sjónarhorni 
kennara var þeim mikilvægt að vera aðgengilegir og var það ýmist í gegnum 
tölvupóst, myndefni eða jafnvel síma. Jafnframt fannst þeim skipta máli að fá 
stuðning frá stjórnendum og vildu meina að þeir kennarar sem áttu í vandræðum 
hefðu ekki fengið nægan stuðning og skýrar leiðbeiningar um hvaða aðferðir og 
leiðir gerðu kennsluna betri. Í þeim áföngum, sem buðu ekki upp á samskipti við 
aðra, fannst nemendum vanta upp á tengingu og þeir vera meira fjarlægir 
kennurum sínum, námsefninu og samnemendum. Þegar nemendum fannst vanta 
á tengingu þá upplifðu þeir námið síður ánægjulegt og gagnlegt (Boling o.fl., 
2012).  
 

Vegna aukinna vinsælda á fjarkennslu gerðu Dumford og Miller (2018) 
rannsókn á meðal nemenda á bæði fyrsta og öðru ári í framhaldsnámi með tilliti 
til þátttöku nemenda í tímum. Þar kom fram að fjarnámsumhverfi væri gagnlegt 
fyrir ákveðna hópa en væri fælandi fyrir aðra. Nemendur sem tóku fleiri námskeið 
í fjarkennslu höfðu færri tækifæri til að eiga samskipti við aðra og voru þeir enn 
fremur ólíkegri til að taka þátt í hópavinnu, samræðum við aðra samnemendur og 
aðra, heldur en nemendur í hefðbundinni kennslu. Að auki greindu nemendur sem 
tóku aukinn fjölda námskeiða í fjarkennslu sjaldnar frá því að námskeiðin þeirra 
hefðu verið vel kennd og því stærra hlutverk sem fjarnámið spilaði í þeirra námi 
því verri var upplifun nemenda á náminu í heild sinni (Dumford og Miller, 2018). 
 
 
3. RANNSÓKNARAÐFERÐ 
 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun nemenda og kennara MPM 
námsins við Háskólann í Reykjavík á tímum Covid-19 og skoða hvort fjarkennsla 
geti verið árangursrík kennsluaðferð fyrir MPM námið.  
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði, mælitækjum, 
framkvæmd og úrvinnslu hennar. Notast var annars vegar við eigindlega 
rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við fjóra kennara MPM námsins og 
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hins vegar við megindlega rannsóknaraðferð þar sem gagnasöfnun var í formi 
spurningakönnunar til nemenda. 
 
3.1. Þátttakendur 
Rannsóknin nær til nemenda á fyrsta og öðru ári MPM námsins og kennara MPM 
námsins við Háskólann í Reykjavík á tímabilinu mars 2020 til mars 2021.  
Spurningalisti rannsóknarinnar var sendur út á nemendur MPM námsins, samtals 
65. Af þeim svöruðu 39 nemendur spurningakönnuninni og var því svarhlutfallið 
60%. Spurt var um kyn þátttakenda og voru 56% konur eða 22 talsins og 44% 
karlar eða 17 talsins. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 36-45 ára eða 50%, 
22,5% voru á aldrinum 26-35 ára, 22,5% voru á aldrinum 46-55 og 5% á aldrinum 
56-65 ára. Flestir sem svöruðu spurningakönnuninni voru í 100% vinnu með námi 
eða 75%, 17,5% voru í hlutastarfi og 7,5% í engri vinnu með námi. Þátttakendur 
sem eiga börn voru 82,5%, 7,5% voru barnlaust par og 10% voru einstaklingar.  
 

Viðmælendurnir voru fjórir kennarar og áttu það sameiginlegt að hafa kennt 
í MPM náminu í fjarkennslu á meðan á samkomutakmörkum stóð, ýmist á fyrra 
eða seinna ári. Helmingur viðmælenda var karl og helmingur kona, og voru 
viðmælendur bæði íslenskir og erlendir.   
 
3.2. Mælitæki 
 
3.2.1. Spurningakönnun 
Spurningalisti til nemenda samanstóð af samtals 31 spurningu. Í upphafi komu 
fram fimm spurningar er vörðuðu bakgrunn þátttakenda, um kyn, aldur, menntun, 
stöðu á vinnumarkaði og fjölskylduaðstæður. Í framhaldi komu almennar 
spurningar sem sneru að rannsóknarefninu, um upplifun nemendanna á breyttu 
kennslufyrirkomulagi í kjölfar samkomutakmarkana.  
 

Spurningakönnunin samanstóð af spurningum og/eða fullyrðingum með 
fimm svarmöguleikum. Fullyrðingar voru um efni sem sneri að upplifun á náminu, 
félagslegum tengslum, andlegri og líkamlegri heilsu og álagi. Þátttakendur voru 
beðnir um að svara: „Mjög sammála“, „Sammála“, „Hvorki né“, „Ósammála“ eða 
„Mjög ósammála“. Dæmi um fullyrðingu: „Breyting á kennslufyrirkomulagi í kjölfar 
samkomutakmarkana hafði engin áhrif á ánægju mína á náminu“.  

 
Þátttakendur voru spurðir um reynslu þeirra af fjarkennslu og notkun 

fjarfundarbúnaðar þar sem svarmöguleikar voru: „Mikla reynslu“, „Nokkra 
reynslu“, „Hvorki né“, „Litla reynslu“ eða „Enga reynslu“. Spurt var um áhrif 
fjarnáms samanborið við staðnám á árangur nemenda, gæði hópavinnu, getu til 
að einbeita sér og læra námsefnið, um skilning og þátttöku í tímum. 
Svarmöguleikar voru: „Mun betri“, „Betri“, „Óbreyttur, „Verri“ eða „Mun verri“. 
Þátttakendur voru spurðir út í tæknilegan aðbúnað kennara, stuðning og 
upplýsingaflæði kennara og stjórnenda þar sem þátttakendur voru beðnir um að 
svara: „Mjög góður“, „Góður“, „Hvorki né“, „Slæmur“ eða „Mjög slæmur“. Einnig 
var spurt um aðstöðu þátttakenda hvað varðar rými og net og voru 
svarmöguleikar: „Mjög góða“, „Góða“, „Hvorki né“, „Slæma“ eða „Mjög slæma“.  
Þátttakendur voru beðnir um að meta hvort að MPM námið geti verið árangursríkt 
í formi fjarnáms og í spurningunni: „Ég tel að MPM námið ætti að vera staðnám 
líkt og var fyrir samkomutakmarkanir vegna Covid-19?“ voru þátttakendur beðnir 
um að svara: „Já, staðnám að öllu leyti“, „Já en sumir áfangar gætu verið kenndir 
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í fjarkennslu“, „Já en áfangar geta verið að hluta til kenndir í fjarkennslu“ eða „Nei, 
það er betra að hafa allt í fjarkennslu“.   
 

Í lok spurningakönnunarinnar voru tvær opnar spurningar þar sem var spurt 
um eftirfarandi:  

• Covid-19 olli því að breyting varð á kennslufyrirkomulaginu í MPM náminu 
úr staðnámi í fjarkennslu. Við þessar breyttu aðstæður hvað telur þú að 
hafi verið vel gert og hvað telur þú að betur hafi mátt fara. 

• Getur þú nefnt kosti og galla við fjarnám. 
Spurningalistinn í heild sinni er í Viðauka 1.  
 
3.2.2. Viðtöl 
Ákveðið var að taka viðtöl við kennara til að fá dýpri skilning á upplifun þeirra á 
kennslunni í MPM náminu. Útbúinn var viðtalsrammi sem samanstóð af 13 
spurningum sem voru byggðar á spurningakönnun til nemenda. Allir viðmælendur 
voru spurðir þessara 13 spurninga og var spurningalistinn sendur út á 
viðmælendur fyrir viðtalið og notaður til að leiða samtalið í kringum 
rannsóknarefnið. Viðtölin voru hálfskipulögð þannig að stundum var spurt ítarlegar 
út í ákveðin atriði sem komu fram í viðtalinu.  
Viðtalsramminn er að finna í Viðauka 2. 
 
3.3. Framkvæmd 
Spurningalisti til nemenda var settur fram á netsíðunni Survey Monkey. Könnunin 
var send út þann 15.apríl í tölvupósti á nemendur á fyrsta og öðru ári MPM námsins 
og var jafnframt send ítrekun á facebook hóp MPM námsins. Könnunin tók um 10 
mínútur fyrir hvern þátttakanda að svara spurningunum og var hún opin í 8 daga.  
 

Viðtalsbeiðni var send í tölvupósti á fjóra kennara í samráði við stjórnendur 
MPM námsins og gáfu allir aðilar kost á viðtali. Viðtölin fóru fram vikuna 12. – 16. 
apríl. Sökum þess að höfundur býr í Hollandi fóru viðtölin fram á Teams og var 
hvert viðtal um 30-40 mínútur að lengd. Viðmælendum var gert ljóst að viðtalið 
yrði hljóðritað til að auðvelda úrvinnslu og að lokinni úrvinnslu yrði upptökum eytt.  
 
 
 
4. NIÐURSTÖÐUR 
 
Í þessum kafla verða niðurstöður spurningakönnunarinnar og viðtalanna settar 
fram.  
 
4.1. Spurningakönnun á viðhorfi nemenda  
Mikill meirihluti hafði litla eða enga reynslu af fjarnámi eða samtals 80%; hlutfall 
þeirra sem hafði nokkra reynslu var 15% og mikla reynslu 5%. Þegar spurt var út 
í reynslu af notkun fjarfundarbúnaðar höfðu flestir litla reynslu eða 30,8%, 20,5% 
enga reynslu og samtals 41% hafði nokkra eða mikla reynslu. Sjá niðurstöðu 
spurningar á mynd 1. 
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Mynd 1. Reynsla af notkun fjarfundarbúnaðar 

 
Í fullyrðingunni „Breyting á kennslufyrirkomulagi hafði engin áhrif á ánægju 

mína á náminu“ var mikill meirihluti mjög ósammála eða ósammála, eða um 85%. 
7,7% voru sammála og 7,7% svöruðu hvorki né. Í fullyrðingunni „Breyting á 
kennslufyrirkomulagi hafði engin áhrif á gæði námsins“ voru um 90% mjög 
ósammála eða ósammála, 5% voru sammála og 5% svöruðu hvorki né.   
 

     
Mynd 2. Áhrif á ánægju nemenda      Mynd 3. Áhrif á gæði námsins 

 
4.1.2. Upplifun af breyttu kennslufyrirkomulagi  
Nemendur voru spurðir út í atriði hvað varðar upplifun þeirra á náminu í formi 
fjarnáms samanborið við staðnám eins og eigin árangur, skilning á námsefni, 
þátttöku í tímum, getu til að einbeita sér í fjarnámi og jafnframt um gæði 
hópavinnu. Niðurstaðan var almennt annað hvort óbreytt eða verri í samanburði 
við staðnám. Meirihluti nemenda eða 56,4% fannst árangur sinn hafi verið 
óbreyttur í formi fjarnáms samanborið við staðnám en mikill meirihluti eða 77% 
nemenda fannst gæði hópavinnu hafi verið verri eða mun verri samanborið við 
staðnám. Sjá niðurstöður spurninganna í töflu 1.  
 
 

 
Tafla 1. Niðurstöður varðandi spurningar á upplifun nemenda á fjarnámi samanborið við staðnám 

Þegar nemendur voru spurðir út í upplifun þeirra almennt af breyttu 
kennslufyrirkomulagi svöruðu samtals 28% að hún hafi verið mjög góð eða góð 

Mun betri Betri Óbreyttur Verri Mun verri
Ég tel að árangur minn í náminu hafi verið: 5,13% 2,56% 56,41% 35,90% 0,00%
Ég tel að gæði hópavinnu hafi verið: 5,13% 7,69% 10,26% 58,97% 17,95%
Ég tel að geta mín til að einbeita mér og læra námsefnið hafi verið: 5,13% 5,13% 41,03% 41,03% 7,69%
Ég tel að skilningur minn á námsefninu hafi verið: 2,56% 2,56% 43,59% 51,28% 0,00%
Ég tel að þátttaka mín í tímum hafi verið: 2,56% 7,69% 35,90% 43,59% 10,26%
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og 41% sögðu hana hafa verið mjög slæma eða slæma. Hlutfall þeirra sem svaraði 
hvorki né var 30,8%.  

  
Þegar spurt var hvað nemendum fannst um stuðning frá kennurum og 

stjórnendum til nemenda og einnig upplýsingaflæði til nemenda í kjölfar breytinga 
á kennslufyrirkomulagi fannst 7,7% nemenda stuðningur vera mjög góður, 30,8% 
fannst stuðningur góður, 33,3% svöruðu hvorki né, um 18% svöruðu slæmur og 
10,2% fannst stuðningurinn mjög slæmur. Um 23,1% nemenda fannst 
upplýsingaflæði vera gott, 23,1% svaraði hvorki né og samtals 53,8% fannst 
upplýsingaflæði vera slæmt eða mjög slæmt.  
 

Þegar spurt var út í tæknilegan aðbúnað kennara þá fannst 7,7% nemenda 
hann vera mjög góður, 25,6% góður, 28,2% svöruðu hvorki né, um 18% fannst 
hann vera slæmur, og 20,5% mjög slæmur.  
 

     
Mynd 4. Stuðningur frá kennurum og stjórnendum      Mynd 5. Tæknilegur aðbúnaður kennara 

 
Þegar spurt var hvort nemendur teldu að kennarar kæmu námsefninu jafn 

vel til skila í formi fjarkennslu samanborið við staðnám voru 0% mjög sammála, 
12,8% sammála, um 15,4% svöruðu hvorki né, 59% voru ósammála og 12,8% 
voru mjög ósammála.  

 
Mikill meirihluti var sammála eða mjög sammála um að breyting á 

kennslufyrirkomulagi hefði áhrif á myndun félagslegra tengsla eða 97,6%. Hlutfall 
þeirra sem var ósammála var 2,6%. Í fullyrðingunni „Ég tel að breyting á 
kennslufyrirkomulagi hafi haft áhrif á andlega heilsu mína“ svöruðu 15,4% mjög 
sammála, 38,5% voru sammála, 28,2% voru ósammála og 5,1% mjög ósammála. 
Hlutfall þeirra sem svaraði hvorki né var 12,8%. Í fullyrðingunni „Ég tel að breyting 
á kennslufyrirkomulagi hafi haft áhrif á líkamlega heilsu mína (t.d. bakverkir, 
hausverkur o.fl.)“ svöruðu um 18% mjög sammála, 23% voru sammála, um 18% 
svöruðu ósammála og 20,5% mjög ósammála. Hlutfall þeirra sem svaraði hvorki 
né var 20,5%.  

 
Í fullyrðingunni „Ég tel að aukin skjánotkun hafi haft áhrif á einbeitingu mína 

í kjölfar breytingar á kennslufyrirkomulagi“ voru 23% mjög sammála, 43,6% 
sammála og samtals 23,1% svaraði mjög ósammála eða ósammála. Hlutfall þeirra 
sem svaraði hvorki né var 10,2%. Þegar spurt var hvort álag hefði aukist í kjölfar 
breytinga á kennslufyrirkomulagi voru 5% mjög sammála, 35,9% sammála, 
15,4% voru ósammála og 7,7% mjög ósammála. Hlutfall þeirra sem svaraði hvorki 
né var 35,9%. 
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Þegar spurt var hvort nemendur teldu að MPM námið gæti verið árangursríkt 
í formi fjarkennslu sögðust 2,6% vera mjög sammála, 23% svöruðu sammála, og 
samtals 56,4% voru ósammála eða mjög ósammála. Hlutfall þeirra sem svaraði 
hvorki né var 20,5%. Við fullyrðingunni „Ég tel að að MPM námið ætti að vera 
staðnám líkt og var fyrir samkomutakmarkanir vegna Covid-19“ sögðu 35,9% já, 
staðnám að öllu leyti, 41% sagði já, en sumir áfangar gætu verið kenndir í 
fjarkennslu og 25,6% sögðu já, en áfangar geta verið að hluta til kenndir í 
fjarkennslu. 0% svaraði nei, það er betra að hafa allt í fjarkennslu. Hlutfall svara 
má sjá á mynd 6. 

 

 
Mynd 6. Kennsluform MPM námsins 

 
Þegar spurt var hvor kennsluaðferð nemendum fannst almennt betri 

svöruðu 64% staðnám, 2,6% svöruðu fjarnám og 35,9% svöruðu mismunandi 
eftir námskeiðum. 
 
4.1.3. Opnar spurningar.  
Í lok spurningakönnunarinnar voru settar fram tvær opnar spurningar. Annars 
vegar var spurt hvað nemendur teldu að vel hefði verið gert og hvað betur hafi 
mátt fara við breytingu á kennslufyrirkomulagi í MPM náminu og hins vegar voru 
nemendur beðnir um að nefna helstu kosti og galla við fjarnám.  
 

Það var ákveðinn samhljómur á meðal nemenda um að allir hefðu verið að 
gera sitt besta við þessar aðstæður til að skila námsefninu vel af sér til nemenda; 
það var brugðist hratt við í byrjun og í heildina voru kennarar vel skipulagðir. 
Þegar leið á var upplýsingaflæði ábótavant og hefði mátt hafa fleiri fundi með 
nemendum. Sumum fannst vanta upp á að námsefnið væri gert meira lifandi og 
það væri mikilvægt að aðlaga námsefnið breyttum aðstæðum. Einnig nefndu 
nokkrir að flestir kennarar hefðu lagt sig fram við að aðlaga námsefnið breyttum 
aðstæðum. Einn sagði „Frábært að skipta um kennara með stuttu millibili bara til 
að auka gæði kennslunnar“. Þeim fannst áfangar henta misvel í fjarkennslu og 
margir nefndu að hópaskiptingin á Zoom hafi verið mjög góð.  
 

Það sem betur hefði mátt fara var upplýsingaflæði til nemenda. Það kom 
meðal annars fram að öll samskipti varðandi skipulag hefðu mátt vera með meiri 
fyrirvara og upplýsingar voru oft á tíðum misvísandi. „Upplýsingaflæði var mjög 
ábótavant milli stjórnenda námsins og nemenda. MPM námið kemur mikið inn á 
teymisvinnu og tengingar og það náðist ekki eins vel í fjarnámi“.  
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Sumum fannst vanta upp á tæknilegan aðbúnað og var minnst á ósamræmi 
í tækni hjá kennurum og hefði þurft að tryggja það betur að allir kennarar væru 
færir í að nýta tæknina á sem bestan hátt þar sem reynsla kennara væri 
mismunandi. Lesefni mætti jafnframt koma fyrr inn á netið. Það kom fram að 
búnaður hefði mátt vera betri þegar bæði er kennt í kennslustofu og fjarkennslu 
á sama tíma.  
 

Þegar spurt var um kosti og galla fjarnáms var ákveðinn samhljómur á 
meðal nemenda. Kostirnir voru þeir að nemandi getur verið hvar sem er í 
heiminum, verið í þægindum heima hjá sér ásamt því að það sparar tíma og 
kostnað. Einnig var minnst á að nemendur gátu horft aftur á upptökur af tímum. 
Gallarnir voru skortur á félagslegum tengslum við nemendur. Það væri erfiðara að 
spyrja spurninga, minni tenging við kennarana og meiri skjátími.  
 
4.2. Viðtal kennara  
Allir viðmælendur höfðu það sameiginlegt að hafa kennt í MPM náminu á 
tímabilinu mars 2020 til mars 2021 á meðan á samkomutakmörkunum stóð.  
 
4.2.1 Reynsla og aðlögun kennslu  
Í upphafi viðtalsins voru viðmælendur spurðir út í þá reynslu sem þeir höfðu bæði 
af fjarkennslu og notkun fjarfundarbúnaðar áður en samkomutakmarkanir vegna 
Covid-19 voru settar á. Allir nema einn höfðu tiltölulega litla reynslu af því að 
leiðbeina í gegnum net en viðmælendur höfðu allir einhverja reynslu af notkun 
fjarfundarbúnaðar, þó af mismunandi búnaði. Enginn hafði reynslu af Zoom sem 
var mikið notað í fjarkennslunni við MPM námið.   
 

Það var ákveðinn samhljómur hjá viðmælendum að töluverð vinna fór í að 
aðlaga námsefnið að fjarkennslunni og skapaði það ákveðið álag. Þeir segja að 
það krefjist mun meiri undirbúnings og mikill tími hafi farið í að aðlaga námsefnið. 
Eins og einn viðmælenda sagði: „Þú þarft að leggja miklu meiri vinnu í að hanna 
námsefnið þannig að það sé hvetjandi til þátttöku og hafa stutt en krefjandi 
verkefni fyrir nemendurna í tímum“. Það getur verið erfitt sérstaklega ef þú ert 
vanur að vera skapandi og á hreyfingu með nemendum í kennslustofu. Annar 
viðmælenda komst svo að orði:   
 

„Ég setti aðeins meira efni inn þannig það væri meiri stuðningur. Mér fannst 
líka skipta mjög miklu máli að glærudekkið það væri fallegt að horfa á líka 
í svona aðstæðum. Eitthvað sem kveikir, ég notaði mikið myndir og svona 
til að kveikja á. Þetta geta ekki bara verið orð á hvítum bakgrunni. Maður 
þarf að leggja aðeins meiri vinnu í útlitið“. 

 
Tveir af viðmælendum nefndu sérstaklega að það þyrfti meira af hléum til að halda 
einbeitingu þar sem að bæði nemendurnir og kennarinn verða þreyttari við að sitja 
fyrir framan skjáinn í langan tíma. Einn viðmælendanna sagði jafnframt að hann 
hefði viljað kenna styttri tíma í einu, aðeins nokkra klukkutíma, eða hálfan dag en 
þannig gæti kennslan verið mun skilvirkari. Annar tók einnig fram að það gæti 
verið gagnlegt að kenna aðeins hálfan daginn.  
 

Einum viðmælenda fannst áhugavert að velta fyrir sér að með þessari 
breytingu að þá snýst kennslan minna um kennarann. Nemendurnir verða meira 
ábyrgir fyrir sinni eigin námsreynslu og eins og hann kom að orði: „Ég held að það 
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sé ákveðin grundvallarbreyting um forystuhlutverkið, þú ert ábyrgur fyrir þínu lífi, 
ekki einhver annar“.  
 
4.2.2. Nemendur og þátttaka 
Þá voru kennararnir spurðir hvort að þeim hafi fundist þátttaka nemenda breytast 
í fjarkennslu samanborið við hefðbundna kennslu og kom sumum á óvart hvað 
það var ekki mikill munur á. Einn viðmælandi komst svo að orði:  
 

„Þú situr ekki meira en tveimur metrum frá mér í fjarkennslunni, ég horfi 
beint í augun á þér og það er frekar náin og krefjandi reynsla. Ég get í raun 
fylgst betur með þér heldur en ef þú sætir aftast í kennslustofunni, þá ertu 
frekar ókunnugur“. 

 
Allir viðmælendur töluðu um þessa nálægð við nemendurna og minntist einn á 
hvað það væri mikilvægt fyrir nemendurna að hafa kveikt í myndavélinni sem 
honum fannst vera virðing gagnvart kennaranum. Fólk var því viðstatt og 
kennarinn var ekki að tala í svarthol. „Ég hugsa að það mundi ekki ganga ef 
nemendur væru ekki í mynd. Þá myndir þú algjörlega tapa tengslum“. Að auki 
kom fram að stór þáttur í því að nemendur voru virkir var vegna þeirra 
samvinnutóla sem kennarinn notaði og útvegaði sjálfur. Honum fannst hann þurfa 
útvega nemendunum samvinnuvettvang sem annars væri hægt að gera með blað 
og blýanti í kennslustofu. Annar sagðist einnig hafa notað ákveðin forrit til að 
fylgjast með þátttöku nemenda sem virkaði vel. 
 

Það þarf að ná að skapa ákveðið andrúmsloft þannig að nemendur haldi 
einbeitingu. Einn viðmælandi sagði að það sem hann væri að sækjast mest eftir í 
kennslunni væri þetta samspil við nemendur og það er mikil áskorun að ná því. 
Kennarinn upplifði að ekki hafi gengið sem skildi þar sem sumir nemendur höfðu 
gefist upp á meðan aðrir náðu að skilja námsefnið. Þrír af fjórum viðmælenda 
sögðu að kennslan hafi heilt yfir gengið vel. Einn þurfti þó að breyta aðeins 
námskeiðinu eftir fyrri daginn.  
 
4.2.3. Tæknilegur aðbúnaður 
Því næst var spurt út í tæknilegan aðbúnað kennara og hvort það hafi komið upp 
einhver tæknileg vandamál. Viðmælendur sögðu allir að tæknilegur stuðningur frá 
Háskólanum í Reykjavík hefði skipt gríðarlega miklu máli og tveir viðmælenda 
sögðu að ef ekki hefði verið tæknileg aðstoð frá Háskólanum þá hefði kennslan 
ekki gengið upp. Einum viðmælanda fannst nauðsynlegt að hafa verkefnastjóra 
námsins til staðar þegar komu upp vandamál eins og að nemendur duttu út úr 
„breakout rooms“ að þá þurfti að setja alla handvirkt aftur í hópa.  
 

Annar kom með þá athugasemd að kennari þyrfti ef til vill að vera í aðstöðu 
sem er studd upp í Háskóla, þannig að það sé aðgengi að tæknimanni. Tveir 
viðmælenda sögðust hafa einnig sótt sér utanaðkomandi aðstoðar sem var ýmist 
í formi ráðgjafar eða námskeiðs, en það hafi skipt sköpum bæði fyrir þeirra vinnu 
og vegna fjarkennslunnar. Einn sagðist hafa lent í vandræðum bæði með hljóð og 
vistun á upptöku af kennslustundinni sem var ef til vill vegna þess að hann hafði 
ekki réttan aðgang að Zoom og ekki reynslu af notkun þess. Það komu einnig upp 
vandræði varðandi Canvas en ekki tókst að koma efni þar inn tímanlega og eins 
og einn viðmælenda sagði:  
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„Ég held að það skipti miklu máli í svona fjarkennslu að aðdragandinn að 
tímanum er jafnmikilvægur eins og kennslustundin sjálf. Það að ef fólk vill 
kynna sér efnið eða lesið eitthvað til eða bara finna það að kennarinn er að 
hugsa um gæði kennslustundarinnar, finnst mér skipta máli“. 

 
Flestir minntust á að huga þyrfti að því að kennarar væru þjálfaðir á tólin og þeir 
hefðu aðgang til að setja sjálfir upp sína kennslustund eins og „breakout rooms“, 
þannig að það sé ekki gert í miðjum tíma. Líkt og einn sagði „Þú getur ekki ætlast 
til þess að þú getir tekið að þér fjarkennslu án einhverrar þjálfunar og aðlögunar“. 
Það er ekki hægt að taka fyrirkomlag staðkennslu og keyra það rafrænt.  
 

„Tæknilega hliðin þarfnast undirbúnings og þjálfunar kennara en það mundi 
hins vegar gera nemendurna eða menntunina verðmætari fyrir nemendur“. 
„Það eru ekki allir á sama startpunkti og það hefur áhrif á nemendur“. 

 
Einnig voru viðmælendurnir spurði út í upplýsingagjöf og stuðning frá stjórnendum 
og kom fram að tveir viðmælenda hefðu viljað fá betra aðgengi að verkefnastjóra 
námsins og hefði mátt halda betur utan um þá. Þeir þurftu að finna út úr því sjálfir 
hvernig fyrirkomulag kennslunnar ætti að vera rafrænt. Einn viðmælenda komst 
svo að orði: 
 

„Þegar maður tekur að sér kennslu að þá fengi maður bara í hendurnar 
þetta eru þau tæki og tól og hérna er þinn aðgangur og það væri einhver 
sem héldi utan um að þessir hlutir væru í lagi“. 

 
Annar viðmælenda sagði að það hefði verið góður stuðningur og hefði ekki getað 
verið betri en alltaf hægt að bæta við einhverri þjálfun. Einum fannst að það hefði 
mátt skipuleggja fyrirkomulag kennslunar miklu fyrr, það væri ekki hægt að gera 
það með nokkurra daga fyrirvara. Bæði hvað varðar hvernig kennari hannar 
námskeiðið og sérstaklega frá sjónarhorni nemenda að þeir fái upplýsingar með 
fyrirvara um hvernig kennslufyrirkomulagið á að vera.  
 

Spurt var út í ávinning og galla af fjarkennslu og voru viðmælendur 
sammála um að það væru vissulega tækifæri í fjarkennslunni. Það sem stóð upp 
úr var þessi nálægð við nemendurna í gegnum skjáinn, sá sem talar birtist í stórri 
mynd, ýmsar tæknilegar úrlausnir sem hægt er að nota til að gera kennsluna 
fjölbreytta og þau tæknilegu vandamál sem komu upp ætti að vera auðvelt að 
laga. Flestir minntust jafnframt á hvað það sparaði mikinn tíma að nota „break 
out rooms“ fyrir hópavinnu þar sem í kennslustund færi oft mikill tími í að koma 
fólki í hópa. Einum fannst fjarkennslan skapa ákveðið jafnvægi í hópnum fyrir þá 
sem draga sig vanalega í hlé eru líklegri til að taka meiri þátt og að nemendur 
hefðu meira frelsi en áður. Eins og einn komst að orði: „Ef þú skapar nógu gott 
umhverfi, þá ná nemendur árangri í náminu (learning happens)“.  
 

Samhljómur var á meðal viðmælenda um að neikvæðir þættir af 
fjarkennslunni væri tenglsamyndun. Einn viðmælanda sagðist sakna þess að gera 
saman skemmtilega hluti í tímum og bara fá að hitta nemendurna; að geta ekki 
tekið samtalið í hléum eða eftir kennsludaginn og nemendur hafa ekki sama 
aðgang að kennaranum. Annar sagðist sakna þess að geta fangað ákveðin 
augnablik í kennslunni þegar samræður eiga sér stað, sem getur verið kraftmikið, 
því að samræður milli nemendanna sjálfra eru mun minni samanborið við kennslu 
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í kennslustofu. Einum fannst þó mikilvægt að gefa sér auka tíma í að vera til staðar 
eftir að kennsludeginum lýkur til að gefa nemendunum kost á að spyrja spurninga.  
 

Að síðustu var spurt hvort kennarar teldu að MPM námið gæti verið 
árangursríkt og var niðurstaðan blönduð en það væri vissulega tækifæri í 
fjarkennslunni. Tveir viðmælendanna tóku fram að það gæti verið skilvirkt að hafa 
fyrirkomulagið blandað og einn tók fram að heimurinn væri að breytast og erfitt 
væri að fara til baka í gamla vinnuhætti.  
 

„Það væri tækifæri fyrir nám eins og MPM námið að búa til fólk sem er snjallt 
í því að vinna í svona aðstæðum“. 

 
Viðmælendur lærðu einnig nýja hluti sem þeir töldu sig geta nýtt áfram í 
framtíðinni þó að ekki væri um fjarkennslu að ræða. Einn viðmælenda sagðist ætla 
að breyta kennslu sinni í framtíðinni miðað við reynsluna sem hann fékk og vildi 
meðal annars nýta sér þá aðferð sem hann notaði við að kynnast nemendum, þó 
að hann færi aftur í kennslustofu.  
 
 
5. UMRÆÐUR 
 
Markmið verkefnisins var að öðlast innsýn í upplifun nemenda og kennara af 
fjarkennslu í MPM náminu ásamt því að skoða hvað tókst vel til við fjarkennsluna 
og hvar eru tækifæri til að gera betur. Í ljósi þessa verður leitast við að svara 
rannsóknarspurningunum sem var varpað fram í upphafi:  
 
Hver var upplifun nemenda og kennara af MPM náminu sem fjarnám í 
kjölfar samkomutakmarkana vegna Covid-19? Getur fjarkennsla verið 
árangursrík kennsluaðferð fyrir MPM námið og hvaða lærdóm má draga 
af breyttu kennslufyrirkomulagi vegna Covid-19.  
 

Bæði nemendur og kennarar höfðu fremur litla reynslu af fjarkennslu áður 
en samkomutakmarkanir voru settar á og um helmingur nemenda hafði litla eða 
enga reynslu af notkun fjarfundarbúnaðar. Það var því ljóst að bæði nemendur og 
kennarar voru að fara að feta nýjar slóðir. Þá staðreynd að 41% nemenda fannst 
upplifunin neikvæð skal skoða í því ljósi og í raun ágætis árangur að yfir helmingur 
fannst hún ekki neikvæð og 28% fengu jákvæða upplifun. En það má hugsanlega 
taka inn í myndina að nemendur höfðu ekkert val. Vegna samkomutakmarkana 
voru þeir knúnir til að halda náminu áfram með öðrum hætti en þeir voru vanir. 
 

Stór þáttur í upplifun nemenda er tenging við aðra nemendur, bæði að 
skapa tengsl og læra af öðrum. Neikvæð áhrif fjarkennslu á tengsl nemenda komu 
greinilega fram í könnuninni en um 98% nemenda fannst breyting á 
kennslufyrirkomulagi hafa áhrif á myndun félagslegra tengsla og má gefa sér að 
það vegi þungt í heildarupplifuninni. Þetta mætti hugsanlega laga þó að þáttur 
fjarkennslu yrði aukinn í framtíðinni að því gefnu að það ríki ekki 
samkomutakmarkanir. Miðað við þær rannsóknir sem hafa verið skoðaðar eru 
nemendur að upplifa samskiptaleysi í fjarkennslu og hafa þær bent til að 
nemendur séu jákvæðari ef þeir ná að upplifa tengingu við bæði samnemendur og 
kennara (Boling o.fl., 2012). Fjarnám hefur vissulega marga kosti og mögulega 
má vinna upp félagslega þáttinn í öðrum áföngum eða á markvissan hátt af hálfu 
stjórnenda námsins og þannig halda í það góða. 
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Nemendum fannst þó aðlögunin að breyttu kennslufyrirkomulagi í MPM 

náminu fara vel af stað; það var brugðist hratt við nýjum aðstæðum til að halda í 
gæði kennslunnar og allir voru að gera sitt besta. Nemendur og kennarar voru 
ánægðir með hópaskiptingu á Zoom sem gerði þeim kleift að taka þátt í umræðum 
í tímum í minni hópum með samnemendum sínum.  
 

Aukið álag og neikvæð áhrif á andlega heilsu er í samræmi við aðrar 
rannsóknir sem hafa skoðað þessa hröðu umbreytingu á kennslu (Jump, 2021). 
Um 54% nemenda við MPM námið fannst breyting á kennslufyrirkomulagi hafa 
áhrif á andlega heilsu. Þó svo að viðmælendum fyndist heilt yfir ganga vel, voru 
þeir allir sammála um að þessi breyting olli meira álagi þar sem þeir eyddu mun 
meiri tíma í undirbúning til að aðlaga námsefnið að fjarnámsformi. Félagslegi 
þátturinn spilar einnig stórt hlutverk í þeirra starfi og í viðtölunum mátti skilja að 
það reyndist erfitt að aðlagast þeirri breytingu að hafa ekki lifandi fólk í kringum 
sig, sjá hvernig nemendur bregðast við og finna tengingu sem skapast í 
kennslustofu.  
 

Þegar kemur að tæknilegum aðbúnaði voru nemendur og kennarar 
sammála um að það sé stór þáttur sem þarf að huga að til að tryggja skilvirka 
kennslu. Flestum viðmælendum fannst tæknilegur stuðningur frá Háskólanum 
skipta verulegu máli, nokkrir nefndu að aðgengi að verkefnastjóra námsins hafi 
skipt sköpum og án hans hafði kennslan einfaldlega ekki gengið. Í viðtölunum 
mátti skilja að einhver munur var á stuðningi sem kennarar fengu en hafa ber í 
huga að sumir gætu þurft meiri stuðning en aðrir sökum mismunandi reynslu 
þeirra í tæknimálum. Þessu atriði ættu stjórnendur námsins sérstaklega að huga 
að í framtíðinni; gott vald kennara yfir tækninni skilar sér vel í gæðum kennslunnar 
og rannsóknir sýna að jákvætt andrúmsloft og gott aðgengi að kennara spilar 
stóran þátt í jákvæðri upplifun nemenda (Mukhtar o.fl., 2020).  

 
En þetta er vandamál sem auðvelt væri að laga til dæmis með því að 

kennarar fengju ákveðin tæki og tól í hendurnar sem hægt er að nota í kennslunni. 
Má þar nefna aðgang að fjarfundarbúnaði og öðrum búnaði en fyrst og fremst 
tæknilegan stuðning yfir allt námskeiðið ef á þarf að halda til að tryggja skilvirka 
kennslustund. Það skiptir máli að kennarar fái þá þjálfun sem þeir þurfa til að 
tryggja góða upplifun nemenda af kennslu. 
 

Huga þarf að því að aðlaga námsefnið vel að breyttu kennslufyrirkomulagi; 
námsefnið þarf að vera með öðru sniði heldur en í kennslustofu. Að mati kennara 
þurfa vinnulotur að vera styttri og fyrst og fremst þarf að stuðla að góðu 
andrúmslofti sem hvetur nemendur til þátttöku. Það er því ákveðin krafa gerð til 
kennara og ekki sjálfsagt að það heppnist í öllum tilvikum sérstaklega í ljósi þeirra 
aðstæðna sem nú ríkja. Í þeim tilfellum þar sem kennslan gekk ekki sem skildi 
mátti höfundur skilja að það hafi meðal annars verið sökum tæknilegs vandamáls 
og ekki tókst að skapa rétt andrúmsloft sem hvatti til þátttöku.  
 

Fjarnám getur vissulega verið skilvirk kennsluaðferð sem hluti af MPM 
náminu og sáu viðmælendur ákveðin tækifæri sem gætu gert MPM námið enn 
verðmætara. Heimurinn er að minnka og væri því verðmætt fyrir verkefnastjóra 
að hafa kunnáttu í að geta stýrt verkefnum rafrænt. Áhugavert þótt höfundi að 
aðeins 35% nemenda fannst að MPM námið ætti að vera staðnám að öllu leyti og 
því meirihluti nemenda sem taldi að MPM námið gæti verið að hluta til í fjarnámi 
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hvort sem um ræðir heilt námskeið eða námskeið að hluta til kennt í fjarkennslu. 
Nemendum þótti margt vera gott en þar sem fjarkennslan var ný fyrir mörgum 
var það að skipta algjörlega yfir í fjarnám sem reyndist erfitt.  

 
Heildaráhrif þessarar rannsóknar þurfa að skoðast með tilliti til að 

heimsfaraldur hefur geisað og háskólar verið knúnir til að breyta kennslu sinni að 
mestu leyti yfir í stafrænt form. Það náðist að skipuleggja kennsluna vel í krefjandi 
aðstæðum, skipta um kennara með stuttum fyrirvara til að halda í gæði 
kennslunnar en samskiptum og utanumhaldi virðist hafa verið ábótavant. Það er 
því ljóst að passa þarf upp á þann hluta námsins.  
 

Það er gömul saga og ný að stjórnendum, sama hvort það er í skóla, 
fyrirtækjum eða stofnunum, er allajafna legið á hálsi fyrir skort á upplýsingum og 
vel gæti verið að sömu svör hefðu fengist frá þessum hópi þó enginn faraldur hefði 
verið. Að því sögðu má kannski draga þann lærdóm að þegar óvæntar aðstæður 
skapast þá mætti skólinn leggja ofuráherslu á að upplýsingar berist hratt og vel 
til nemenda og kennara og að viðeigandi upplýsingum séu komið til skila með sem 
allra mestum fyrirvara áður en önn eða einstaka námskeið hefjast.  
 

Rannsóknin er afmörkuð með nemendur og kennara í MPM náminu en gefur 
nokkuð lýsandi mynd af því hvernig nemendur og kennarar upplifðu fjarnámið. 
Það væri áhugavert að rannsaka fjarnám með ólíkar námsgreinar til samanburðar. 
En til að slá föstu um hvað er gott við fjarkennsluna og hvað ekki þyrfti að koma 
meiri reynsla á kennsluformið. Vissulega er hægt að styðjast við hluta af 
niðurstöðunum en best væri ef hægt er að keyra námið aftur sem fjarnám með 
breyttum áherslum, blanda saman kennsluaðferðum og rannsaka síðan viðhorf 
nemenda og kennara. Það eru flestir sammála um að tengsl milli nemenda nást 
ekki eins vel í fjarnámi og staðnámi og því þarf að sjá til þess að nemendur hittist 
af og til.  
 
 
6. LOKAORÐ 
 
Markmið þessa verkefnis var að skoða upplifun nemenda og kennara af fjarkennslu 
í MPM náminu, hvaða lærdóm það getur tekið með sér í kjölfar aðstæðna sem hafa 
átt sér stað og hvort MPM námið geti verið árangursríkt sem fjarnám.  
 

Covid-19 bar brátt að og á meðan faraldurinn hefur geisað hafa margoft 
verið gerðar breytingar á samkomutakmörkunum, ýmist verið að létta eða herða 
aðgerðir. Rauður þráður í svörum nemenda og kennara var að skort hefði á 
upplýsingaflæði frá stjórnendum námsins sem skipulag náms og kennslu hefði liðið 
fyrir. Fyrirkomulag kennslu þarf að liggja fyrir með góðum fyrirvara bæði til að 
veita kennara tíma fyrir undirbúning og fyrir nemendur til að tryggja betri upplifun.  

 
Aðrar rannsóknir og greinar sem hafa verið skrifaðar um fjarkennslu á 

tímum faraldursins fjalla flestar um aukið álag hjá kennurum, tengslamyndun sem 
nemendum finnst þeir hafa farið á mis við og einnig hversu mikilvægur stuðningur 
frá stjórnendum er við þessar krefjandi aðstæður.  

 
Ein mikilvæg niðurstaða úr þessari rannsókn leiddi í ljós að meirihluti 

nemenda og kennara taldi að MPM námið gæti verið að hluta til í fjarnámi. 
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Meginatriði er að huga að þáttum eins og þjálfun kennara, tæknimálum og 
samskiptum til að tryggja skilvirka kennslu og jákvæða upplifun nemenda.  

 
Það má velta því upp hvort að hægt sé að snúa aftur til fyrra horfs í skipulagi 

á kennslu. Fjarnám er komið til að vera, í mismiklum mæli þó. Sumar námsgreinar 
krefjast meiri tengsla og samskipta milli nemenda innbyrðis og milli kennara og 
nemenda, aðrar minni eða alls ekki. Hvort háskólar bjóði í framtíðinni upp á val 
um fjarnám eða staðnám er erfitt að spá en blanda af hvoru tveggja er líklegust.  
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Viðaukar 
 
Viðauki 1 – Spurningakönnun til nemenda MPM 2021 & 2022 

- Upplifun nemenda af MPM náminu sem fjarnám í kjölfar 
samkomutakmarkana vegna Covid-19. 

 
Könnun þessi er hluti af lokaverkefni í meistaranámi í verkefnastjórnun (MPM) í 
Háskólanum í Reykjavík. Tilgangur verkefnis er annars vegar að skoða hvernig 
nemendur og kennarar upplifðu MPM námið sem fjarnám í kjölfar 
samkomutakmarkana og hins vegar hvort fjarkennsla sé árangursrík 
kennsluaðferð í MPM náminu og hvaða lærdóm má draga af þessari reynslu. 
 
Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja einstök 
svör til þátttakenda. Gögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra.  
 
Það tekur um 10 mín að svara könnuninni og mikilvægt að þátttakendur svari 
öllum spurningum.  
 
Þegar talað er um breytingu á kennslufyrirkomulagi, þá er átt við að 
hefðbundið nám breyttist í fjarnám/fjarkennslu.  
 
Bakgrunnsspurningar 
 

1. Hvað er kyn þitt? 
o Kona 
o Karl 
o Annað 

 
2. Hver er aldur þinn? 

o 18-25 ára 
o 26-35 ára 
o 36-45 ára 
o 46-55 ára 
o 56-65 ára 

 
3. Hver er hæðsta menntun hefur þú lokið?  

o Grunnskólapróf 
o Stúdentspróf 
o Iðnmenntun 
o BSc, BA háskólapróf 
o Meistaragráða 
o Annað 

 
 

4. Staða á vinnumarkaði með MPM námi? 
o 100% vinna 
o Hlutastarf  
o Engin vinna 
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5. Fjölskylduaðstæður? 
o Maki og barn/börn  
o Einstæðir foreldrar 
o Barnlaust par 
o Einstaklingur 

 
Almennar spurningar 
 

1. Ég hafði reynslu af fjarnámi áður en samkomutakmarkanir vegna Covid-
19 voru settar á. 

o Mikla reynslu 
o Nokkra reynslu 
o Hvorki né 
o Litla reynslu 
o Enga reynslu 

 
2. Ég hafði reynslu af notkun fjarfundarbúnaðar (t.d. zoom, teams) áður en 

samkomutakmarkanir vegna Covid-19 voru settar á.  
o Mikla reynslu 
o Nokkra reynslu 
o Hvorki né 
o Litla reynslu 
o Enga reynslu 

 
3. Breyting á kennslufyrirkomulagi í kjölfar samkomutakmarkana hafði engin 

áhrif á ánægju mína á náminu. 
o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né  
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
 

4. Breyting á kennslufyrirkomulagi í kjölfar samkomutakmarkana hafði engin 
áhrif á gæði námsins. 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né  
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
 

5. Ég tel að árangur minn í náminu í formi fjarnáms í samanburði við 
staðnám hafi verið 

o Mun betri     
o Betri      
o Óbreyttur     
o Verri      
o Mun verri     
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6. Ég tel að gæði hópavinnu í formi fjarnáms í samanburði við staðnám hafi 
verið  

o Mun betri     
o Betri      
o Óbreyttur     
o Verri      
o Mun verri     

 
 

7. Ég tel að geta mín til að einbeita mér og læra námsefnið í formi fjarnáms í 
samanburði við staðnám hafi verið 

o Mun betri     
o Betri      
o Óbreyttur     
o Verri      
o Mun verri     

 
 

8. Ég tel að skilningur minn á námsefninu í formi fjarnáms í samanburði við 
staðnám hafi verið  

o Mun betri     
o Betri      
o Óbreyttur     
o Verri      
o Mun verri     

 
 

9. Ég tel að þátttaka mín í tímum í formi fjarnáms í samanburði við staðnám 
hafi verið 

o Mun betri     
o Betri      
o Óbreyttur     
o Verri      
o Mun verri     

 
10. Hver var upplifun þín almennt af breyttu kennslufyrirkomulagi í MPM 

náminu í kjölfar samkomutakmarkana. 
o Mjög góð 
o Góð 
o Hvorki né  
o Slæm 
o Mjög slæm 

 
 
11. Hvert er mat þitt á tæknilegum aðbúnaði hjá kennurum í MPM náminu við 

fjarkennslu.  
o Mjög góður 
o Góður 
o Hvorki né 
o Slæmur 
o Mjög slæmur 
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12. Hvert er mat þitt á stuðningi frá kennurum og stjórnendum MPM námsins í 
kjölfar breytinga á kennslufyrirkomulagi. 

o Mjög góður 
o Góður 
o Hvorki né  
o Slæmur 
o Mjög slæmur 

 
 

13. Hvert er mat þitt á upplýsingaflæði milli nemenda og kennara í kjölfar 
breytinga á kennslufyrirkomulagi. 

o Mjög gott 
o Gott 
o Hvorki né  
o Slæmt 
o Mjög slæmt 

 
 

14. Hvert er mat þitt á að aðgengi að kennurum MPM námsins í kjölfar 
breytinga á kennslufyrirkomulagi, samanborið við áður. 

o Mun betra 
o Betra  
o Hvorki né 
o Verra 
o Mun verra 

 
 

15. Ég tel að kennarar komi námsefninu jafn vel til skila í formi fjarkennslu í 
samanburði við staðnám. 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né  
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
 

16. Hvernig aðstöðu býrð þú við fyrir heimavinnu/fjarkennslu hvað varðar 
rými.  

o Mjög góða 
o Góða 
o Hvorki né  
o Slæma 
o Mjög slæma 

 
 

17. Hvernig aðstöðu býrð þú við fyrir heimavinnu/fjarkennslu hvað varðar 
nettengingu. 

o Mjög góða 
o Góða 
o Hvorki né  
o Slæma 
o Mjög slæma 



 26 

 
 

18. Ég tel að breyting á kennslufyrirkomulagi hafði áhrif á myndun félagslegra 
tengsla.  

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né  
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
 

19. Ég tel að breyting á kennslufyrirkomulagi hafði áhrif á andlega heilsu 
mína. 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né  
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
 

20. Ég tel að breyting á kennslufyrirkomulagi hafði áhrif á líkamlega heilsu 
þína (t.d. bakverkir, hausverkur ofl.)? 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né  
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
 

21. Ég tel að álag hafi aukist í kjölfar breytinga á kennslufyrirkomulagi.  
o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né  
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
 

22. Ég tel að aukin skjánotkun hafði áhrif á einbeitingu mína í kjölfar 
breytinga á kennslufyrirkomulagi. 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né  
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
 

23. Ég tel að MPM námið ætti að vera staðnám líkt og var fyrir 
samkomutakmarkanir vegna Covid-19? 

o Já, staðnám að öllu leyti.  
o Já, en sumir áfangar gætu verið kenndir í fjarkennslu. 
o Já, en áfangar geta verið að hluta til kenndir í fjarkennslu. 
o Nei, það er betra að hafa allt í fjarkennslu. 
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24. Ég tel að MPM námið geti verið árangursríkt í formi fjarkennslu.  
o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né  
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 
 

25. Hvert er mat þitt á MPM náminu almennt 
o Mjög gott 
o Gott 
o Hvorki né  
o Slæmt 
o Mjög slæmt 

 
 
26. Hvor kennsluaðferð finnst þér almennt betri? 

o Staðnám 
o Fjarkennsla 
o Get ekki gert upp á milli þeirra 
o Mismunandi eftir námskeiðum 

 
 
 
 
 
Opnar spurningar  

• Covid olli því að breyting varð á kennslufyrirkomulaginu í MPM náminu úr 
staðkennslu í fjarkennslu. Við þessar breyttu aðstæður hvað telur þú að 
hafi verið vel gert og hvað telur þú að betur hafi mátt fara. 

 
• Getur þú nefnt kosti og galla við fjarnám. 
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Viðauki 2 – Viðtöl við kennara 
 
Könnun þessi er hluti af lokaverkefni í meistaranámi í verkefnastjórnun (MPM) í 
Háskólanum í Reykjavík. Tilgangur verkefnis er annars vegar að skoða hvernig 
nemendur og kennarar upplifðu MPM námið sem fjarnám í kjölfar 
samkomutakmarkana og hins vegar hvort fjarkennsla sé árangursrík 
kennsluaðferð í MPM náminu og hvaða lærdóm má draga af þessari reynslu. 
 
Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál. Gögnum verður eytt að lokinni 
úrvinnslu þeirra.  
 
1. Hver er reynsla þín af fjarkennslu áður en samkomutakmarkanir vegna covid-

19 voru settar á? 
 

2. Hver er reynsla þín af notkun fjarfundarbúnaðar, eins og zoom, teams etc. 
áður en samkomutakmarkanir vegna covid-19 voru settar á? 
 

3. Hver var upplifun þín af fjarkennslu í Covid-19 faraldrinum? 
 

4. Fannst þér vera einhver breyting á því að meta árangur nemenda í náminu í 
kjölfar samkomutakmarkanna? 
 

5. Telur þú að þátttaka nemenda í tímum hafi breyst í fjarkennslunni? Ef svo, 
hvernig þá? 
 

6. Að hvað miklu leyti þurftir þú að aðlaga kennsluna þína vegna breytts 
fyrirkomulags? 
 

7. Hvernig var tæknilegur aðbúnaður þinn við fjarkennsluna? 
 

a. Komu upp einhver tæknileg vandamál? 
 

8. Hvernig fannst þér upplýsingastreymi frá stjórnendum MPM námsins til þín 
vera í kjölfar samkomutakmarkanna? Fékkst þú næginlegan stuðning til að 
aðlagast breyttu kennslufyrirkomulagi? 
 

9. Telur þú að breyting á kennslufyrirkomulagi hafi haft áhrif á andlega heilsu 
þína? 

 
10. Telur þú að breyting á kennslufyrirkomulagi hafi haft áhrif á álag við kennslu? 

 
11. Hvaða ávinning telur þú að fjarkennsla veiti, ef einhvern? 
 
12. Hvaða galla telur þú að fjarkennsla hafi, ef einhverja? 

 
13. Telur þú að MPM námið geti verið árangursríkt í formi fjarnáms? 
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Teachers – Questions/interview 
 
This interview is for a final thesis in the MPM program at Háskólinn í Reykjavík. 
 
The research topic is „How both studendst and teachers in the MPM program 
have experienced the program as distance learning set-up“ and „What can the 
MPM program learn from Covid-19“ 
 
The interview will be recorded. All data will be confidential and all data will be 
deleted after  
 
 

1. Did you have any experience with online teaching pre Covid-19? 
 

2. Did you have any experience with video conference software such as 
Zoom or Teams pre Covid-19? 

 
3. How has your experience been teaching online during the pandemic? 

 
4. Do you feel the online format effects your ability to evaluate students? 

 
5. Do you think that student ‘s participation has changed using the online 

format? If so, in what way? 
 

6. To what extent did you have to adjust how you taught your classes in the 
MPM program, being restricted to the online format? Did it present any 
opportunities?  
 

7. Where you adequately equipped technically to teach online? What was 
your setup like? 

a. Did any technical problems persist? 
 

8. Where you satisfied how the directors of the MPM program communicated 
to you in these changed circumstances? Were you given adequate support 
to handle the new environment? 
 

9. Did the online format affect your mental health?  
 

10. Did the shift to online teaching format affect workload on you as a 
teacher?  
 

11. What benefits, if any, did the online teaching format give to you as a 
teacher? 

 
12. What disadvantages, if any, did the online teaching format give to you as 

a teacher? 
 

13. Do you thing that the MPM program can be as beneficial to students as an 
online only program? 

 


