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Formáli 
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Ágrip 

Í mars 2020 breyttist skólastarf í grunnskólum landsins mikið sökum COVID-19 faraldursins. 

Ýmsar takmarkanir giltu um skólastarfið og skólastjórar þurftu að endurskipuleggja það og 

huga að fyllsta hreinlæti. Skólastjórum var ætlað að framfylgja reglugerðum og hafa heilsu og 

velferð nemenda og starfsfólks að leiðarljósi. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þær breytingar sem urðu á störfum 

skólastjóra á meðan COVID-19 faraldurinn gekk yfir og skoða hvernig störf þeirra þróuðust 

frá fyrstu bylgju faraldursins til þeirrar þriðju. Rannsóknir hafa sýnt að skólastjórar hafi 

fundið fyrir auknu álagi og streitu í fyrstu bylgju faraldursins. Þeir hafa einnig fengið athygli 

og virðingu fyrir það hvernig þeir unnu úr áskorunum sem þeir stóðu frammi fyrir í 

faraldrinum.  

Í þessari rannsókn var unnið með gögn úr spurningakönnun til skólastjórnenda í rannsókn 

sem framkvæmd var á vordögum 2020. Jafnframt voru tekin hálfopin viðtöl á vordögum 

2021 við þrjá skólastjóra, einn á landsbyggðinni og tvo á höfuðborgarsvæðinu. 

Niðurstöður sýna að skólastjórar voru sammála um að óvissan hafi verið ein mesta 

áskorunin; það að vita ekki hvernig framhaldið yrði, hvernig veiran dreifði sér og ótti 

starfsfólks við að smitast. Tengslin við heimilin virðast hafa styrkst frekar en veikst á þessu 

tímabili og skólastjórnendur fundu jafnframt fyrir auknum stuðningi frá samfélaginu. 

Skólastjórarnir þrír sem rætt var við töluðu allir um að álagið hefði aukist í fyrstu bylgju 

faraldursins en í þriðju bylgjunni fundu þeir ekki eins mikið fyrir því, enda bjuggu þeir að 

reynslu frá fyrstu bylgjunni og voru þar af leiðandi „sjóaðri“ að eigin sögn. Á heildina litið má 

segja að COVID-19 faraldurinn hafi haft mikil áhrif á störf skólastjóra og reynt hafi á þeirra 

faglega forystuhlutverk innan skóla. Ennfremur hafi athygli foreldra og samfélagsins alls 

beinst að þeim og mikilvægi skólastjórnunar í meira mæli en áður. Skólastjórar upplifðu meiri 

viðurkenningu frá foreldrasamfélaginu en áður og faglega leiðtogahlutverkið þróaðist hratt 

þar sem skólastjórar þurftu að leiða kennslufræðilegar breytingar á skömmum tíma. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í rannsóknargrein sem höfundur skrifar með 

leiðbeinendum sínum. 



 

5 

Abstract 

“Uncertainty was one of the biggest challenges” 

Compulsory school principals’ experiences of management during the first and third wave 

of the Covid-19 pandemic 

In March 2020 schooling in Iceland’s compulsory schools changed considerably due to the 

Covid-19 pandemic. Various restrictions were applied within schools, which created 

significant work for principals to reorganize school protocols and ensure the highest levels of 

hygiene. Principals were required to enforce regulations with a focus on the health and 

wellbeing of students and staff.   

The purpose of the study is to shed light on how the principals’ role  changed during the 

Covid-19 pandemic and to examine how management practices developed from the first 

wave of the pandemic to the third. Research has shown that principals experienced 

increased levels of pressure and stress during the first wave of the pandemic. On the other 

hand, they also experienced increased attention and respect due to the success they had in 

the way they handled the challenges faced during the pandemic.   

This study used data gathered from questionnaires answered by school administrators 

for a study conducted in the spring of 2020. Semi-structured interviews were also 

used to interview three principals: one in a rural setting; and two in an urban setting. This 

was done in the spring of 2021.   

The results show that the challenges the principals faced were of a various nature. 

However, they agreed that uncertainty was one of the biggest challenges; this included not 

knowing what the future held or how the virus spread, and the concerns staff had of 

becoming infected. The relationship between schools and homes seems to have been 

strengthened rather than weakened during this period and school administrators also felt 

increased support from the community. All three principals discussed the increased stress 

they felt during the first wave of the pandemic and how they did not feel it as much during 

the third wave. This may be indicative of how they learned from the events of the first wave 

as they considered themselves more knowledgeable by the time the third wave hit.   

Overall, it can be said that the COVID-19 epidemic has had a major impact on the work of 

principals and has tested their professional leadership roles within schools. Furthermore, the 

attention of parents and the community as a whole has focused on them and the 

importance of school management to a greater extent than before. Principals experienced 

greater recognition from the parent community than before, and their professional 
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leadership role developed rapidly as principals had to lead pedagogical changes in a short 

period of time.  

The results of the study will be published in a research article written by the author 

and supervisors.  
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1 Inngangur  

Í nútímasamfélagi eru störf skólastjóra fjölbreytt og stöðugt að breytast, meðal annars hafa 

væntingar um að efla samskipti heimila og skóla aukist til muna á síðustu árum. Skólastjórar 

grunnskóla sinna alla jafna bæði stjórnunarhlutverki sem felst m.a. í verkefnum tengdum 

fjármálum og rekstri, og faglegri forystu sem miðar að því að leiða þróun faglegs starfs í 

skólanum. Þeir stuðla einnig að samstarfi á milli allra aðila skólasamfélagsins.  

Árið 2020 var heldur óhefðbundið í grunnskólum landsins. Í lok febrúar 2020 hófst 

COVID-19 faraldurinn hér á landi. Þann 13. mars 2020 gaf heilbrigðisráðherra út reglugerð 

um takmörkun á skólastarfi í leik- og grunnskólum (nr. 216/2020). Markmiðið var að hægja á 

útbreiðslu COVID-19 veirunnar. Grunnskólum landsins var heimilt að halda uppi skólastarfi 

með ákveðnum skilyrðum: Ekki máttu fleiri en 20 nemendur vera í sömu skólastofu og ekki 

mátti blanda nemendahópum, t.d. í mötuneyti eða frímínútum. Þá voru einnig sett skilyrði 

um að skólarnir skyldu gæta að fyllsta hreinlæti og þrífa eða sótthreinsa byggingar í lok hvers 

dags. Þessar takmarkanir stóðu til 12. apríl 2020. Skólastjórar þurftu m.a. að hólfaskipta 

byggingum og passa upp á tveggja metra fjarlægðarmörk á unglingastigi. Margir skólar tóku 

þann kost að hefja fjarkennslu á unglingastigi að hluta til og takmarka skólahald á yngsta- og 

miðstigi til að geta uppfyllt ákvæði þessara reglugerða.  

Þriðja bylgja faraldursins hófst 19. september 2020 (Þórdís Arnljótsdóttir, 2020). Sú bylgja 

hafði einnig mikil áhrif á skólastarf í landinu. Helsta breyting frá fyrri reglugerðum var 

grímuskylda starfsfólks og nemenda á mið- og unglingastigi, ef ekki var hægt að tryggja 

tveggja metra fjarlægð á milli nemenda og á milli nemenda og starfsfólks. Þann 18. 

nóvember 2020 var grímuskylda á miðstigi afnumin sem og tveggja metra reglan. Það var 

ekki fyrr en 10. desember 2020 sem dregið var úr takmörkunum á unglingastigi, þá var 

grímuskylda og tveggja metra reglan afnumin. Skólastjórar fengu ný viðfangsefni upp í 

hendurnar og þá reyndi á bæði þrautseigju starfsfólks og samstöðu innan 

starfsmannahópsins (Kristín Jónsdóttir, 2020; Ylfa G. Sigurðardóttir, 2020).  

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á þær breytingar sem urðu á störfum 

skólastjóra á meðan að COVID-19 faraldurinn gekk yfir og skoða hvernig störf þeirra 

þróuðust frá fyrstu bylgju faraldursins til þeirrar þriðju. Þetta er gert með því að varpa ljósi á 

þær áskoranir sem skólastjórar stóðu frammi fyrir og hverjar helstu bjargir þeirra voru í 

samskiptum við foreldra nemenda og í leiðsögn með starfsfólki. Einnig er athyglinni beint að 

líðan skólastjóra vegna álags í COVID faraldrinum. 

Meginspurning þessarar rannsóknar er: Hvaða breytingar urðu á störfum skólastjóra í 

COVID-19 faraldrinum og hvernig þróuðust störfin á milli fyrstu og þriðju bylgju?  

Undirspurningar eru:  
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1. Hvaða áhrif hafði COVID-19 faraldurinn á samskipti skólastjóra við foreldra?  

2. Hvaða áskorunum stóðu skólastjórar frammi fyrir?  

3. Hvernig leiðbeindu skólastjórar sínu starfsfólki?  

4. Hafði faraldurinn áhrif á líðan skólastjóra?  

Rannsóknin hefur gildi fyrir starfsþróun skólastjóra og eykur við rannsóknir á skólastarfi á 

tímum COVID-19 út frá sjónarhóli skólastjóra.  
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2 Hlutverk skólastjóra 

Á undanförnum árum hefur starf skólastjóra breyst mikið. Valddreifing innan grunnskólanna 

hefur aukist til muna og umfang starfsins hefur einnig aukist. Skólastjórar sinna bæði 

stjórnunarhlutverki og faglegri forystu innan sinnar stofnunar og skipta verkum á milli 

starfsfólks, kennara og stjórnenda. Samkvæmt 7. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 er hlutverk 

skólastjóra skilgreint svona (Lög um grunnskóla nr. 91/2008): 

Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, 

stjórnar honum, veitir faglega forystu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart 

sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. 

Skólastjóri boðar til kennarafunda svo oft sem þurfa þykir á starfstíma 

grunnskóla. Kennarafundi skulu sækja kennarar og aðrir sérfræðingar 

skólans. Skólastjóri boðar til starfsmannafunda svo oft sem þurfa þykir. 

Skólastjóri gerir tillögur til sveitarstjórnar um fyrirkomulag stjórnunar í 

grunnskóla með tilliti til þarfa viðkomandi skóla. Skólastjóri ákveður verksvið 

annarra stjórnenda skólans og skal einn þeirra vera staðgengill skólastjóra. 

Hafi grunnskóli færri en 60 nemendur, og ef ekki er annar stjórnandi, 

ákveður skólastjóri í upphafi skólaárs hver af föstum kennurum skólans skuli 

annast skólastjórn í forföllum hans. 

Skólastjórar grunnskóla eiga að tryggja menntun og velferð nemenda og stuðla jafnframt 

að námslegum framförum þeirra og að góðum námsárangri. Þá ber þeim að beita 

kennslufræðilegri forystu og leiðbeina kennurum og öðru starfsfólki skólans. Skólastjórar 

geta þó borið mismikla ábyrgð, en það fer allt eftir stærð skólans sem hann starfar við og 

hvort samstarfsfólk beri einnig ábyrgð á ákveðinni þjónustu. Árangursríkast er þó að skipta 

verkum á milli skólastjóra þannig að sérþekking þeirra og helstu styrkleikar nýtist í 

skólastarfinu (Skólastjórafélag Íslands, 2015).  

Starf skólastjóra er umfangsmikið en einnig mjög fjölbreytt. Skólastjórafélag Íslands hefur 

skipt hlutverki skólastjóra niður í tvo flokka, fyrri flokkurinn er fagleg forysta, stefnumótun og 

skipulag og seinni flokkurinn fjármál og rekstur. Á undanförnum árum hefur síðari flokkurinn 

fengið meira vægi (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018) og því hafa 

skólastjórar ekki eins mikinn tíma til þess að sinna öðrum störfum innan skólans, eins og að 

vera sýnilegir bæði kennurum og nemendum. Í flokknum fagleg forysta, stefnumótun og 

skipulag er fjallað um að skólastjórar eigi að vera faglegir leiðtogar í skólastarfinu og stuðla 

að samstarfi hjá öllum aðilum sem tengjast skólasamfélaginu. Þeir hafa umsjón með stefnu 

og menningu skólans með tilliti til laga og reglugerða sem því tengist og stefnu 

fræðsluyfirvalda. Skólastjórar gegna mikilvægu hlutverki í vinnu með fræðsluyfirvöldum í 

sveitarfélaginu að stefnumótun og ákvarðanatöku. Þeir bera ábyrgð á félagsstarfi nemenda 

innan skólans og sjá um allt tómstundastarf og dagvistun þar sem við á. Skólastjórar sjá 
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einnig um að skipuleggja vinnuumhverfi nemenda og að nýta úthlutað kennslumagn eins og 

hægt er. Þá eru þeir ábyrgir fyrir því að kennarar skipuleggi kennslu sína og stuðli að 

framförum nemenda. 

Mikilvægt er að skólastjórar veiti kennurum og öðru starfsfólki kennslufræðilega forystu 

og leiðbeini þeim og gefi þeim endurgjöf þegar við á. Skólastjórar eiga að hvetja starfsfólk sitt 

til að endurmennta sig og auka við sig þekkingu sem kemur til með að nýtast í skólastarfinu. 

Þá eru þeir einnig ábyrgir fyrir starfsþróun starfsfólks og símenntun þeirra. Skólastjórar bera 

ábyrgð á að skipuleggja og leggja fyrir starfsþróunarviðtöl, auk þess að sjá um ráðningar 

starfsfólks. Þeir þurfa að gæta þess að starfsfólk sem er ráðið til starfa uppfylli ákveðnar 

kröfur hvað varðar menntun, reynslu og þekkingu sem starfið krefst. Þeir sjá einnig um að 

gera ráðningarsamninga og vinnuskýrslur starfsfólks. Þá þurfa skólastjórar að vera vel að sér í 

kjarasamningum kennara og annars starfsfólks og vita hvert hlutverk vinnuveitanda er og 

gæta hagsmuna starfsfólks og benda því á réttindi og skyldur sínar. Þá sjá skólastjórar um 

verkaskiptingu, skipulagningu funda, ýmis samskipti, teymisvinnu og önnur málefni sem 

tengjast skólastarfinu. Mikilvægt er að skólastjórar séu duglegir í að stuðla að jákvæðum 

samskiptum og gagnkvæmu trausti. Skólastjórar eiga að sýna frumkvæði og eru ábyrgir fyrir 

að leysa þau ágreiningsmál sem koma upp. Þeir taka á móti nýju starfsfólki og 

kennaranemum í takt við þá móttökuáætlun sem er í gildi í skólanum. Þá þurfa þeir að taka 

mið af menntun og sérhæfingu kennara þegar þeir skipuleggja kennslu, en það er mikilvægt 

til þess að gæði náms og kennslu sé sem mest. Skólastjórar eiga einnig að hvetja starfsfólk 

sitt til samstarfs á milli stiga. 

Eins og áður sagði bera skólastjórar einnig ábyrgð á ýmsum þáttum sem tengjast 

fjármálum og rekstri skólastofnana. Þeir bera m.a. ábyrgð á fjárhags- og rekstraráætlun 

skólans. Þeim er einnig gert að skila skýrslum, samantektum og upplýsingum um skólastarfið 

til fræðsluyfirvalda og Hagstofu, en þar má m.a. nefna skólanámskrá, starfsáætlanir og fleiri 

skýrslursem tengjast ýmsum þáttum skólastarfsins í samræmi við þau lög og reglugerðir sem 

gildir um slík skjöl. Skólastjórar taka þátt í nefndarstörfum og starfshópum þar sem fjallað er 

um ýmis mál sem tengjast skólanum. Þeir gegna einnig mikilvægu hlutverk í að veita faglega 

forystu og/eða skipuleggja samstarf og samskipti við marga aðila í nærsamfélagi skólans, en 

það eru foreldrar og/eða forráðamenn, stofnanir sem sinna félags- og tómstundastarfi 

nemenda, sérdeildir og/eða sérskóla, frístund og/eða skóladagvistun, leikskóla og 

framhaldsskóla, fræðsluyfirvöld (skóla og/eða fræðsluskrifstofur) og þjónustumiðstöðvar, 

félagsmálayfirvöld, barnavernd, sálfræðinga og lögreglu, vinnueftirlit, heilbrigðiseftirlit og 

heilsugæslustöðvar (Skólastjórafélag Íslands, 2015; Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008).  
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Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er einnig fjallað um hlutverk skólastjóra en þar stendur 

(2011, bls. 63): 

Skólastjóri er ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár og starfsáætlunar og skal 
semja þær í samráði við kennara skóla og annað starfsfólk sem með því móti 
hafa skuldbundið sig til að framfylgja þeim. 

Í þessu tilviki er allt starfsfólk skólanna gert ábyrgt fyrir gerð skólanámskrár, en það er þó 

skólastjórans að koma því í kring að þessi vinna sé unnin og gefa starfsfólki svigrúm til þess 

að geta sinnt þessari vinnu. Börkur Hansen (2013) segir að samkvæmt lögum um störf 

skólastjóra þá virðast völd og ábyrgð skólastjóra í grunnskólum mikil og að hlutverk þeirra sé 

að vera faglegir leiðtogar sinnar stofnunar. Eins og gefur að skilja er starf skólastjóra 

umfangsmikið og flókið og kallar á mikla verkaskiptingu og forgangsröðun. 

2.1 Forysta í skólastarfi 

Forysta og stjórnun eru þau hugtök sem notast er við í tengslum við forystu í skólastarfi. 

Þegar talað er um stjórnun er átt við það þegar stjórnandi tekur ákvarðanir og helsta 

markmiðið er stöðugleiki. Forysta aftur á móti er þegar verið er að tala um tengsl fólks og 

helsta markmið forystu eru umbætur. Til þess að skólastjóri geti talist árangursríkur eru bæði 

þessi hugtök mikilvæg í hans starfi, ef það er mikill stöðugleiki á stjórnunarþáttum skólans er 

líklegt að það hafi áhrif á forystuna (Börkur Hansen, 2013; Leithwood, Day, Sammons o.fl., 

2006). Forysta byggir einnig á samvinnu skólastjóra sem leiðtoga og kennara og annars 

starfsfólks sem hann starfar með. Þarna vinna skólastjóri og undirmenn hans saman að 

ákveðnum markmiðum. Það er því ekki einungis skólastjórinn sem getur haft áhrif á 

markmiðin heldur allir þeir sem taka þátt í verkefninu. 

Fræðimenn flokka hinar ýmsu gerðir forystu á ólíkan hátt. Kennslufræðileg forysta (e. 

instructional leadership) og breytingaforysta (e. transformational leadership) eru þær gerðir 

sem hafa verið mikil til umræðu síðustu ár og verður sjónum beint sérstaklega að þessum 

tveimur gerðum þar sem að báðar gerðirnar tengjast leiðbeiningum til kennara. Hallinger 

(2003) skilgreinir kennslufræðilega forystu sem forystu þar sem skólastjóri vinnur með 

kennurum og öðru samstarfsfólki sínu að þróun náms og kennslu. Þetta samstarf getur 

beinst að því að skilgreina hlutverk skólans (e. mission), að hafa áhrif á kennsluna og að 

stuðla að jákvæðu námsumhverfi (e. school learning climate). Skólastjórar geta þó ekki allir 

beitt kennslufræðilegri forystu á sama hátt. Í minni skólum hefur skólastjóri tækifæri til að 

vera í mikilli samvinnu við kennara, starfsfólk og nemendur en í stærri skólunum gæti það 

reynst erfiðara sökum fleira starfsfólks og þá verður allt starfið umfangsmeira (Hallinger, 

2003). Það getur einnig reynst erfiðara fyrir skólastjóra að veita kennurum leiðsögn í stórum 

skólum en litlum þar sem að of mikill tími fer í það. Áhrif þeirra á nám og kennslu eru því 
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óbein í þeim tilfellum. Þeir geta hvatt kennara áfram og reynt að ýta undir áhuga þeirra á 

námi og kennslu og skapað jákvæð og hvetjandi starfsumhverfi þannig að mannauður 

skólans geti nýtt styrkleika sína og hæfileika í kennslu (Börkur Hansen, 2013; Leithwood & 

Jantzi, 2012).  

Kennslufræðileg forysta beinist einkum að því starfi sem fer fram innan veggja 

skólastofunnar þ.e. það nám og kennsla sem þar fer fram. Skólastjórinn stuðlar að samræðu 

um kennsluhætti við kennara og kemur með tillögur að breytingum, en þeir þurfa að hafa 

tíma til þess að fylgjast með kennslu og þurfa einnig að búa yfir þekkingu hvað varðar ráðgjöf 

til þess að geta veitt kennurum réttmæta og þarfa leiðsögn (Louis & Wahlstrom, 2012; 

Leithwood & Louis, 2012). Skólastjóri sem beitir kennslufræðilegri forystu er sýnilegur í 

skólastarfinu og nýtir sér heimsóknir í kennslustundir til þess að safna gögnum og 

upplýsingum um þá kennslu sem fram fer innan veggja skólans til þess að geta metið hverjar 

þarfir kennaranna eru til þess að bæta kennsluna. Heimsóknirnar snúa ekki endilega að því 

að meta kennarann sjálfan. Með þessu móti getur reynst skólastjórum auðveldara að byggja 

upp jákvæða stofnanamenningu og sjá hvað það er sem hann vill leggja megináherslu á í 

kennslunni (Grissom, Loeb & Master, 2013). Robinson, Hohepa og Lloyd (2009) settu fram 

fimm víddir kennslufræðilegrar forystu, 1) setja sér markmið og byggja upp væntingar, 2) 

nýta bjargir í samræmi við stefnu og markmið, 3) tryggja gæði kennslunnar, 4) leiða 

starfsþróun og endurmenntun kennara og 5) tryggja velferð og öryggi nemenda. Rannsókn 

Robinson og félaga (2009) sýndi þó fram á að fjórði þátturinn, þ.e. hvernig skólastjórinn leiðir 

starfsþróun og endurmenntun kennara skiptir mestu máli hvað varðar námsárangur 

nemenda. 

Það eru þó ekki allir sammála um ágæti kennslufræðilegrar forystu en Fullan (2014) er 

einn þeirra sem er ekki alveg sammála því. Hann hefur varað við of mikilli áherslu á 

heimsóknir í skólastofur og hann vill meina að skólastjóri þurfi einnig að skapa vettvang fyrir 

faglegt samtal. Hann vill meina að skólastjórar geti ekki verið sérfræðingar í öllu sem 

viðkemur kennslu og þetta geti haft þær afleiðingar að þeir komist ekki yfir aðra þætti í starfi 

sínu sem þeir þurfa að sinna. Hann segir að hlutverk skólastjóra sé að leiða kennara í 

lærdómsferli sem kemur til með að bæta kennsluhætti þeirra og að hann geti jafnframt lært 

af þeim hvað gengur upp og hvað ekki. 

Breytingaforysta er eitt af stærstu hlutverkum skólastjóra. Skólastjóri leiðir breytingar 

áfram í skólanum sem hann stjórnar og virkjar starfsfólkið með sér (Birna Sigurjónsdóttir og 

Börkur Hansen, 2014). Skólastarfið er alltaf að breytast og þurfa skólastjórar að breyta 

áherslum sínum í takt við þær breytingar. Skólastjórar verða þó að gæta þess að fara ekki of 

geyst í breytingar. Markmiðið með breytingaforystu er að byggja upp menningu þar sem 

kennarar hafa frumkvæði af því að sækja símenntun, starfsþróun og miðla þekkingu sinni 
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með öðrum innan skólans. Skólastjórinn gegnir leiðtogahlutverki og er duglegur að styðja við 

starfsfólk sitt, virkja það, hvetja það áfram og beitir uppbyggilegri gagnrýni. Skólastjóri sem 

notast við slíka forystu dreifir ábyrgðinni með öðru starfsfólki skólans og þjálfar það 

jafnframt til þess að auka leiðtogahæfni þeirra. Skólastjórar sem beita slíkri forystu þurfa að 

vera þolinmóðir og umburðarlyndir þar sem að þessi forysta er ekki skammtímaverkefni, 

heldur tekur það langan tíma (Hallinger, 2003; Börkur Hansen, 2013). 



 

15 

3 Tengsl heimila og skóla 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013) mynda 

starfsfólk skólanna, nemendur og foreldrar þeirra í sameiningu skólasamfélagið í hverjum 

skóla og því er mikilvægt að þeir vinni vel saman. Skólastjórnendur og kennarar bera ábyrgð 

á að halda samstarfi heimila og skóla virku og skapa tækifæri til að auka hlutverk foreldra í 

skólastarfinu. Skólastjóri ber ábyrgð á því að í skólanum sé starfandi foreldrafélag og 

skólaráð sem fái þá aðstoð sem það þarfnast (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Mismunandi er hvaða væntingar foreldrar hafa til samstarfs við skóla. Rannsóknir hafa þó 

sýnt að félagsleg staða foreldra hafa þar áhrif (Coleman, 2013; Desforges og Abouchaar, 

2003) og að þegar nemendur komast á unglingsaldur dregur úr foreldrasamskiptum við skóla 

(Desforges og Abouchaar, 2003; Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014; Nordahl, 

2007). Jafnframt er vitað að námsárangur og aðlögun barna að skólanum er betri þegar 

foreldrar taka virkan þátt í skólastarfinu (Desforges og Abouchaar, 2003; Hattie, 2009). 

Foreldrar og starfsfólk íslenskra grunnskóla voru sammála um að samstarf milli heimilis og 

skóla væri mikilvægt fyrir menntun barna í grunnskóla og 99% foreldra og starfsfólks 

skólanna töldu stuðning foreldra vera frekar eða mjög mikilvægan til að stuðla að góðum 

námsárangri (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014).  

Opinber stefnumótun leggur áherslu á jafnrétti í skólastarfi og starfsfólk skóla vinnur 

samkvæmt henni. Íslensk rannsókn sýnir engu að síður að upplifun foreldra er mismunandi 

og til dæmis upplifa einstæðar mæður áhrifaleysi í samskiptum við skóla frekar en aðrir, það 

er síður hlustað á áhyggjur þeirra en annarra foreldra (Kristín Jónsdóttir, Amalía Björnsdóttir 

og Unn-Doris K. Bæck, 2017). Niðurstöður sömu rannsóknar beindu einnig athygli að 

menntunarstöðu foreldra þar sem mikið menntaðir foreldrar gerðu meiri kröfur til skólanna 

en þeir sem minni menntun höfðu. Í umfjöllun um skólakerfið á Íslandi er áhersla lögð á 

jafnrétti og gæði sem lykilgildi og sama má segja um hin Norðurlandanna en umhugsunarvert 

er hvernig þessi gildi birtast í raun í tengslum heimila og skóla (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2019) sérstaklega á umbrotatímum þar sem reynir á tengslin og leiðtogahæfni 

skólastjóra.  
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4 COVID-19 faraldurinn 

COVID-19 er veirusjúkdómur sem SARS-CoV-2 veiran veldur. Veiran á uppruna sinn að rekja 

til Wuhan borgar í Kína (Covid.is). Talið er að fyrstu menn hafi smitast af dýrum og í kjölfarið 

hafi veiran farið að berast á milli manna í árslok 2019. Veiran dreifði sér fljótt um heiminn og 

í lok febrúar 2020 greindust fyrstu Íslendingarnir með COVID-19 og um tveimur vikum síðar 

eða þann 13. mars 2020 var neyðarástandi lýst yfir á landinu og stóð það til 4. maí 2020. 

COVID-19 sjúkdómurinn veldur í 80% tilvika alvarlegum veikindum, en fólk getur fengið 

lungnabólgu og í kjölfarið öndunarörðugleika sem þarf oft á tíðum að meðhöndla á spítala 

(Heilsuvera.is). Börn veikjast þó ekki eins alvarlega af veirunni og fullorðið fólk. Einkenni 

sjúkdómsins geta verið mismunandi hjá fólki en helstu einkennin eru þó hósti, hiti, bein- og 

vöðvaverkir, þreyta og slappleiki. Í sumum tilfellum missir fólk bragð- og lyktarskyn og fær 

niðurgang (Heilsuvera.is). Þeir sem eru eldri en 60 ára eiga á meiri hættu á að smitast af 

veirunni og fá oft alvarleg einkenni veirunnar. En þeir sem eru með háan blóðþrýsting, 

hjartasjúkdóma, sykursýki, lungnateppu, nýrnabilun og krabbamein eru einnig í meiri hættu 

á að smitast af veirunni. Það er því einkar mikilvægt fyrir þá sem eru í áhættuhópi að gæta 

vel að hreinlæti, þ.e. þrífa vel hendur og sótthreinsa þær, halda sig sem mest heima og 

forðast verslunarferðir. Það er þó einnig mikilvægt að allir standi saman í slíkum aðgerðum til 

þess að verja sig og aðra fyrir veirunni. 

4.1 Reglur, fjöldatakmarkanir og áhrif á skólastarfið 

Eins og gefur að skilja hafði COVID-19 veiran gríðarleg áhrif á skólastarf í landinu. 

Heilbrigðisráðherra í samráði við sóttvarnarlækni settu reglugerðir tengdar skólastarfinu sem 

skólum landsins bar að fara eftir og útfæra á sem bestan hátt. Þegar neyðarástandinu var lýst 

yfir þann 13. mars 2020 var fjöldatakmörkun í grunnskólum landsins 20 manns, ekki mátti 

vera blöndun á námshópum, hvorki í frímínútum né matsal (reglugerð um takmörkun á 

skólastarfi vegna farsóttar nr. 216/2020). Þann 4. maí 2020 var fjöldatakmörkun aukin úr 20 í 

50 manns (Covid.is). Með fjöldatakmörkun er átt við að ekki megi fleiri koma saman á einu 

svæði en takmörkun sem eru í gangi á þeim tíma segir til um. Grunnskólar máttu þó starfa án 

takmarkana út skólaárið. Um sumarið 2020 var fólk hvatt til að gæta að sóttvörnum en þó 

voru ekki sérstakar samkomutakmarkanir. Það breyttist þó fljótt, því þann 30. júlí 2020 voru 

samkomutakmarkanir hertar og máttu þá ekki fleiri en 100 manns koma saman. 14. ágúst 

2020 var jafnframt sett nálægðartakmörkun þar sem einstaklingar þurftu að halda tveggja 

metra fjarlægð hver frá öðrum og þar sem ekki var hægt að tryggja 2 metra fjarlægð var fólki 

gert að nota andlitsgrímur. Þannig var staðan þegar skólastarf hófst í grunnskólunum 

landsins í ágúst 2020.  
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Þann 20. ágúst 2020 var gefin út ný reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar 

(nr. 811/2020) þar sem kveðið var á um að starfsfólk þyrfti að nota andlitsgrímur ef ekki væri 

hægt að tryggja 1 metra fjarlægð þeirra á milli. Að öðru leyti voru ekki takmarkanir á 

samkomum barna á grunnskólaaldri. 4. október 2020 voru takmarkanir í grunnskólum 

landsins hertar. Breyting frá fyrri reglugerð var sú að ekki máttu fleiri en 30 einstaklingar 

fæddir 2004 eða fyrr vera í hverju rými (reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna 

farsóttar nr. 958/2020). Þann 2. nóvember 2020 var reglum um samkomutakmarkanir og 

skólahald breytt. Nemendur á mið- og unglingastigi þurftu að notast við andlitsgrímu ef ekki 

var hægt að tryggja 2 metra fjarlægð frá öðrum nemendum og kennurum/starfsfólki 

(reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar nr. 1106/2020). Einnig þurftu 

starfsmenn grunnskólanna að notast við andlitsgrímu við störf sín óháð aldursstigi. Ekki 

máttu vera fleiri en 25 nemendur á mið- og unglingastigi í hverjum hópi. Nemendur á yngsta 

stigi máttu vera 50 talsins. Einnig voru settar reglur sem varða takmörkun á blöndun hópa 

innan skólanna sem þýddi að ekki máttu allir fara saman í frímínútur eða í mat á sama tíma. 

Þann 18. nóvember 2020 var dregið úr takmörkunum hjá nemendum á miðstigi og tveggja 

metra reglan afnumin. Einnig máttu nemendur og yngsta- og miðstigi fara saman í mat og í 

frímínútur. Nemendur á unglingastigi þurftu þó að hafa áfram andlitsgrímur og halda 2 metra 

fjarlægð (reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar nr. 1110/2020). Þann 10. 

desember 2020 var grímuskylda og 2 metra fjarlægðar-takmörk afnumin á öllum skólastigum 

grunnskólans. Starfsfólk skólanna þurftu samt sem áður að hafa andlitsgrímu við kennslu og 

innan um hvert annað (reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar nr. 1224/2020). 

Sérstakar reglugerðir um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar voru settar, en aðrar 

reglur giltu um aðrar samkomur. Skólarnir voru hafðir opnir eins og hægt var. Lilja 

Alfreðsdóttir menntamálaráðherra sagði í viðtali við DV (Kristján Kristjánsson, 2020) þann 2. 

nóvember 2020: „Ríkistjórnin hefur lagt áherslu á að forgangsraða í þágu menntunar, við 

viljum auka sóttvarnir í skólunum, en um leið tryggja aðgengi barna og ungs fólks að 

menntun“. Mikilvægt er að halda skólunum opnum til að lama ekki atvinnulífið og jafnframt 

að gæta að félagslegum þörfum nemenda og þeirra barna sem hafa lítið sem ekkert bakland 

hér á landi. Skólinn er mjög mikilvægur vettvangur í faraldri sem þessum til þess að 

nemendur geti haldið rútínu og upplifi öryggi. 

4.2 Skólastarf á tímum COVID-19 faraldursins 

Frá upphafi COVID-19 faraldursins á Íslandi eða frá mars 2020 og út árið 2020 hefur 

skólastarf verið heldur óhefðbundið. Skólastjórar hafa þurft að vinna mikið verk við 

endurskipulagningu á kennslu, skólastofum, kaffistofum, huga að sóttvörnum og margt 
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fleira. Einnig hafa skólastjórar og kennarar þurft að sinna mikilli upplýsingagjöf til foreldra og 

setja ákveðnar reglur varðandi umgengni við skólann, til að minnka líkur á smiti innan skóla.  

Í fyrstu bylgju faraldursins gaf Reykjavíkurborg út sameiginlega yfirlýsingu varðandi 

starfshætti í sínum skólum en þar kemur fram að mikilvægt er að tryggja öryggi og heilsu 

nemenda og starfsfólks og farið sé eftir tilmælum yfirvalda hvað sóttvarnir varðar. Þá lagði 

borgin áherslu á að samfélagið tæki höndum saman að því að stöðva útbreiðslu veirunnar. 

Þá kom fram að skólarnir næðu ekki að anna öllum lögbundnum verkefnum á meðan á þessu 

stóð og borgin þurfti að forgangsraða (Reykjavíkurborg, 2020). Kópavogsbær gaf einnig frá 

sér yfirlýsingu varðandi skólastarf í þriðju bylgju faraldursins. Í yfirlýsingunni var lögð á 

áhersla á óskert skólastarf í grunnskólum bæjarins og það var haft að leiðarljósi að viðhalda 

og vernda skólastarf eins og kostur var þar sem lögð var áhersla á velferð barnanna. Þá var 

skólastarfið skipulagt þannig að ef upp kæmi smit þá færi ekki allur skólinn í sóttkví heldur 

aðeins afmarkaður hópur. Þetta var gert til að draga úr líkum á smiti innan skólanna 

(Kópavogsbær, 2020). Þessi tilmæli sveitarfélaganna gefa aðeins hugmynd um hvernig 

skólastarfið hefur verið skipulagt með sóttvarnir og hag nemenda og starfsfólks að leiðarljósi.  

Í þriðju bylgju faraldursins sem hófst 19. september 2020 hertu sóttvarnaryfirvöld reglur í 

samfélaginu sem hafði mikil áhrif á skólastarf um allt land. Nýjar reglur kváðu á um að 

tveggja metra fjarlægð skyldi vera á milli allra nemenda á mið- og unglingastigi og ef ekki var 

hægt að tryggja það þá þyrftu nemendur að vera með andlitsgrímu. Þá þurfti að hólfaskipta 

skólunum til að koma í veg fyrir að stór hluti nemenda þyrfti að fara í sóttkví ef smit kæmi 

upp innan skóla. Fjöldatakmörkun var bæði í kennslustofum og einnig í starfsmannarýmum. 

Þá þurftu skólastjórar, kennarar og annað starfsfólk að bera andlitsgrímu í skólanum. Þessar 

reglugerðir gátu reynst skólastjórum erfiðar í framkvæmd og kölluðu á mikla 

endurskipulagningu á öllu skólastarfi. Skólastjórar og kennarar bjuggu þó að reynslunni frá 

því í fyrstu bylgju COVID-19 faraldursins sem ætti að hafa nýst þeim við skipulagningu 

skólastarfs og upplýsingagjöf til foreldra. 

COVID-19 faraldurinn hefur þó ekki aðeins haft áhrif á starfsemi skólanna, heldur allt 

samfélagið. Það hefur því verið mikið verk að passa upp á sóttvarnir í skólanum og sýna 

samfélagslega ábyrgð á tímum sem þessum. Áskoranir skólastjóra og upplifun eru sennilega 

mjög mismunandi á milli skóla. Umhverfi skólanna er misjafnt og stærð og gerð skólanna 

einnig mismunandi. Það sem er áskorun fyrir einn er kannski ekki áskorun fyrir alla. 

Skólastarf breyttist mikið í fyrstu COVID-19 bylgjunni sem reið yfir landið. Skólarnir þurftu að 

bregðast við hertum aðgerðum og brugðu á það ráð að minnka viðveru nemenda í skólunum. 

Unglingar sinntu námi sínu að mestu í fjarnámi heima fyrir, en yngri nemendur sóttu skólann 

ýmist hluta úr degi eða 2 - 3 daga í viku. Fyrirkomulag kennslunnar var þó mismunandi eftir 

skólum, en allir skólar þurftu að auka upplýsingagjöf til foreldra og kenna meira í gegnum 



 

19 

fjarnám. Meiri tími fór hjá kennurum í skipulagningu og undirbúning kennslu og oft þurftu 

kennarar að tileinka sér nýja þætti í kennslunni til að geta kennt nemendum í fjarnámi. Á 

þessum tíma var það í höndum foreldra að halda utan um nám barnanna sinna og sjá til 

þessa.  
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5 Rannsóknir á áhrifum COVID-19 á skólastarf 

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar hér á landi sem tengjast COVID-19 faraldrinum, en 

það má þó gera ráð fyrir að rannsóknir standi yfir á þessu viðfangsefni og munu niðurstöður 

líta dagsins ljós á næstu misserum. Því má gera ráð fyrir að hægt verði að skrifa meira um 

íslenskar rannsóknir tengdar skólastarfinu þegar líða fer á vorið. 

5.1 Áhrif COVID-19 á kennslu og samskipti  

Ný íslensk rannsókn kannaði áhrif COVID-19 faraldursins á skólastarf í fyrsta faraldrinum 

(Kristín Jónsdóttir, 2020). Kristín sendi spurningalista á skólastjórnendur og kennara í 

grunnskólum landsins. Hún beindi sjónum sínum þá helst að gæðum kennslunnar, tengslum 

við heimilin og líðan nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að skólastjórnendur 

voru ánægðir með hvernig tókst að endurskipuleggja kennsluna, eða um 88% 

skólastjórnenda töldu kennsluna hafa verið mjög góða eða góða (Kristín Jónsdóttir, 2020). 

Ennfremur kom fram að kennarar voru ekki eins ánægðir með kennsluna, eða um 78% þeirra 

sem tóku þátt í rannsókninni töldu kennsluna vera mjög góða eða góða. Þá sögðust 23% 

kennara hafa eytt meiri tíma til undirbúnings kennslunnar og við kennsluna sjálfa en áður og 

21% til viðbótar sögðu þennan þátt í starfinu hafa tekið mun meiri tíma í fyrsta COVID-19 

faraldrinum. Upplýsingamiðlun til foreldra jókst til muna og bæði skólastjórnendur og 

kennarar lögðu sig fram við að halda foreldrum vel upplýstum. Rannsókn Kristínar Jónsdóttur 

leiddi einnig í ljós að skólastjórnendur og kennarar upplifðu að foreldrar hefðu meiri 

áhyggjur af líðan nemenda en námsárangri þeirra . Skólinn sinnir ekki aðeins námslegum 

þörfum nemenda, heldur einnig félagslegum þörfum þeirra. Það er því ljóst af rannsókninni 

að dæma að skólastjórnendur og kennarar lögðu mikla vinnu á sig við að halda uppi góðri 

kennslu á meðan að fyrsta bylgja COVID-19 faraldursins stóð yfir. Þeir leituðu nýrra leiða t.d. 

með fjarkennslu og kostaði þetta starfsfólk skólanna mikla auka vinnu.  

Önnur íslensk rannsókn sem skoðaði starfshætti kennara í fyrstu bylgju COVID-19 

faraldursins sýndi fram á að skólarnir voru misvel undirbúnir fyrir fjarkennslu (Kristín 

Björnsdóttir og Eiríksína Eyja Ásgrímsdóttir, 2020). Einn kennari lýsti því hvernig 

skólastjórnendur og kennarar hefðu sýnt ákveðna fyrirhyggju með því að útbúa skipulag ef 

loka þyrfti skólanum vegna faraldursins. Hann sagði að kennarar hefðu verið búnir að hugsa 

hvernig þeir ætluðu að hafa kennsluna ef skólanum yrði lokað og gátu því undirbúið 

nemendur sína og komið þeim inn í Classroom-umhverfið áður en til þess kom. Í öðrum skóla 

lýsir kennari því hvernig skólastarfið var skipulagt og undirbúið á einum degi. Hann sagði að 

óvissan hefði verið mikil og að kennararnir hefðu ekki vitað hvernig þetta yrði. Hann sagði að 

þeir hefðu undirbúið skólann og kennsluna á einum starfsdegi og fengu aðeins klukkutíma til 
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þess að nálgast þau aðföng sem þeir þurftu að nota næstu vikurnar, áður en skólinn var 

hólfaður niður og stjórnendaálmunni var lokað. Þetta gefur okkur góða mynd af því að 

skipulagi var misjafnlega háttað á milli skóla. Starfsfólk fékk mismikinn tíma til undirbúnings 

og fólk var misvel búið undir fjarkennslu ef loka þyrfti skólanum. 

Í rannsókn Kristínar og Eiríksínu (2020) kemur jafnframt fram gagnrýni á skólastjóra fyrir 

að hafa ekki sýnt hópastærð meiri skilning. Einn kennari sagði að það hefði ekki verið neinn 

möguleiki fyrir þrjá kennara og stuðningsfulltrúa að sinna 45 nemenda hópi þar sem voru 

kannski þrír útlendir og þrír ofvirki og þrír með ADHD þannig að hægt væri að koma til móts 

við þarfir allra nemenda. Áskoranir kennara og skólastjóra voru því töluverðar og erfitt var 

fyrir skólastjóra að skipuleggja skólastarfið þannig að álag á kennara væri jafnt. 

Þegar röskun verður á skólastarfi er mikilvægt að skólastjórar hafi færni til að takast á við 

þær áskoranir sem kunna að koma upp í starfinu. Skólastjórar þurfa að vera stöðugt á tánum 

og beita breytingastjórnun sem krefst þó stuðnings og samstarfs alls starfsfólks. Breytingar á 

skólastarfi hafa verið mjög hraðar og þær kalla á gagnkvæmt traust milli skólastjóra og 

starfsfólks til að tryggja að tekið sé sameiginlega á málunum þegar þau koma upp (Harris og 

Jones, 2020). Skólastjórar hafa einnig notast við dreifða forystu í faraldrinum og hafa þá 

virkjað millistjórnendur á öllum stigum skólans til þess að mynda betri tengsl og að þeir deili, 

læri og tengi saman net sín í gegnum öll mál sem kunna að koma upp (Azorín, Harris og 

Jones, 2020). Dreifð forysta er þegar valdinu er dreift, þannig að forystan sé ekki aðeins í 

höndum skólastjóra, heldur er hún samstarfsverkefni alls starfsfólks skólans (Börkur Hansen 

og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2019). 

Samvinna, sköpun og sveigjanleiki eru eiginleikar sem árangursríkir skólastjórar hafa. 

Áskoranir skólastjóra hafa verið miklar á síðustu misserum og hefur dreifð forysta hjálpað 

þeim að ná utan um öll verkefni og jafnframt minnkað álagið á þeim (Harris og Jones, 2020). 

Streita og álag á skólastjóra og allt starfsfólk skólanna hefur aukist mikið á síðastliðnu ári. 

Í rannsókn sem byggir á gögnum frá Ástralíu skrifar Heffernan (2019) að tími spili stóran þátt 

í því álagi sem skólastjórar hafa fundið fyrir. Þeir þurfi að taka erfiðar ákvarðanir og hafi lítinn 

umhugsunarfrest. Hertar sóttvarnarreglur í Ástralíu hafi tekið gildi nokkrum dögum eftir að 

þær hafa verið gefnar út og því hafi sá tími sem skólastjórar hafa til undirbúnings og 

endurskipulagningar ekki verið mikill.  

Önnur rannsókn hefur sýnt fram á að skólastjórar sem starfa við þessar krefjandi og 

óvenjulegu kringumstæður verða fyrir miklum þrýstingi frá samfélaginu, hafa takmarkaða 

valkosti og upplifa svefnleysi vegna aðstæðnanna (Harris og Jones, 2020). Einnig hafa 

félagsleg tengsl skólastjóra við starfsfólk sitt minnkað til mun, því dregið hefur úr 

starfsmannafundum, spjall á göngunum við starfsfólk og spjall yfir kaffibolla.  



 

22 

Ein meginniðurstaða rannsóknar Kristínar (2020) er að skólastjórnendur voru ánægðari 

en kennarar hvað varðar endurskipulagningu kennslunnar. Þeir voru þó ekki eins ánægðir og 

kennararnir með þátttöku foreldra í námi barna sinna (Kristín Jónsdóttir, 2020). Rannsóknin 

leiddi einnig í ljós að kennarar og skólastjórnendur lögðu mikið á sig til að halda uppi góðri 

kennslu í fyrstu bylgju COVID-19 faraldursins og gerðu allt sem þeir gátu til að láta 

skólastarfið ganga upp, með því að leita nýrra leiða í kennslu, t.d. með fjarkennslu. 

Miklu máli skiptir að skólastjórar hugsi um eigin líðan og leggja þarf áherslu á tillitssemi, 

það getur þó reynst erfitt í þessum aðstæðum og veldur skólastjórum áhyggjum (Harris og 

Jones, 2020). Að leiða skóla með þeim miklu breytingum og áskorunum sem fylgja COVID-19 

faraldrinum og eftir hann krefst skólastjóra sem setur heilsu sína og velferð í fyrsta sætið, svo 

hann geti hjálpað öðrum. Skólastjórar stjórna tilfinningalegum viðbrögðum starfsfólks síns, 

þar á meðal kvíða, gremju og reiði.  

Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að stjórnunarhættir skólastjóra hafa breyst töluvert og 

jafnvel til lengri tíma vegna COVID-19 faraldursins (Harris og Jones, 2020). Skólastjórar sem 

sýna góðan árangur í starfi hafa ákveðna eiginlega, þ.e. þeir hafa skýra sýn, taka þátt í 

starfsþróun starfsfólks, eru góðir skólastjórar og byggja upp getu starfsfólks (Leithwood, 

Harris og Hopkins, 2020).  

5.2 Tengsl við heimilin og viðurkenning frá samfélaginu 

Í yfirlitsgrein frá Ástralíu (Heffernan og Longmuir, 2019) má sjá að leiðtogahæfileikar, 

fyrirkomulag og sambönd sem skólastjórar höfðu fyrir COVID-19 faraldurinn voru mjög 

mikilvæg. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að nokkrir skólastjórar töluðu 

sérstaklega um mikilvægi þess að hafa sterk tengsl við starfsfólk sitt og samfélagið allt. Traust 

í garð skólastjóra skipti miklu máli hvað þetta varðar. Þeir töluðu einnig um að vinna þeirra 

hafi aukist til muna og að þeir upplifðu meiri ábyrgð en áður. Skólastjórar töluðu einnig um 

að það væri mjög mikilvægt að standa saman í árferði sem þessu og gera eins vel og hægt er 

(Heffernan, 2019). 

Niðurstöður íslensku og áströlsku rannsóknanna benda til þess að kennarar og foreldrar 

séu ánægðir með störf skólastjórnenda í fyrstu bylgju COVID-19 og að skólastjórnendur finni 

fyrir miklum stuðningi, skilningi og trausti frá samfélaginu öllu (Kristín Jónsdóttir, 2020; 

Langmuir, 2019). Ein meginniðurstaða í rannsókn Kristínar (2020) er að tengslin milli 

íslenskra grunnskóla og heimila hafi styrkst frekar en veikst á þessum tíma. Niðurstöður 

Langmuir (2019) benda til að tengsl skólastjóra við heimilin og við starfsmenn hefðu styrkst á 

þessum tíma. Langmuir telur jafnframt líðan skólastjóra og kennara vera mikið áhyggjuefni 

þar sem að skólastjórar og kennarar séu örmagna vegna mikils álags á þessum skrýtnu 
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tímum. Þeir hafi lagt allt í sölurnar til að halda skólastarfinu uppi og hafi reynt að koma í veg 

fyrir að nemendur upplifi miklar breytingar og óvissu.  

Skólastjórar settu upp plan fyrir starfsfólk sitt til þess að styðja við það, t.d. með því að 

hvetja starfsfólk til að svara ekki tölvupósti á kvöldin og veita ákveðið svigrúm í starfi til þess 

að starfsfólk hefði tíma til að sinna öðrum mikilvægum störfum. Þrátt fyrir mikið álag og 

streitu segir í rannsókn frá Ástralíu (Heffernan, 2019) að skólarnir hafi fengið aukna 

viðurkenningu í samfélaginu, vegna ástandsins og hvernig þeir hafa unnið úr þeim 

áskorunum sem þeir hafa þurft að takast á við. Longmuir (2019) fjallar einnig um það 

jákvæða sem þessar breytingar hafa haft í för með sér. Skólarnir hafa þróað með sér nýtt 

fyrirkomulag á heimanámi og jafnframt nýjar leiðir í kennslu. Kennarar og skólastjórar hafa 

einnig myndað sterkari tengsl við heimilin. 

Eftir að hafa lesið margar rannsóknir sem snúa að skólastjórnun í COVID-19 faldrinum og 

séð hversu umfangsmikið starf skólastjóra var á þessum tíma er mikilvægt að skoða frekar 

hvernig þessar breytingar og aukið álag hafði áhrif á líðan þeirra í starfi. Einnig er áhugavert 

að kanna hvernig skólastjórar leiðbeindu sínu starfsfólki, hvort það var aðallega í gegnum 

tölvu eða í persónu og hvaða aðferðir þeir notuðust við. Þá væri einnig gaman að kanna 

hvort munur sé á hvernig leiðsögn var háttað í fyrstu bylgju faraldursins og þriðju bylgju 

hans. 
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6 Aðferð  

Rannsóknin byggir bæði á megindleg og eigindleg gögnum og er rannsóknin því blönduð 

rannsókn. Annars vegar er byggt á spurningakönnun sem Menntavísindastofnun sendi út 

vorið 2020 fyrir nokkra rannsakendur á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Kristín Jónsdóttir 

lagði þar til spurningar til að fá yfirsýn yfir störf skólastjórnenda og kennara í grunnskólum í 

COVID-19 faraldrinum sem unnið er úr í þessari rannsókn. Hins vegar voru tekin viðtöl við 

þrjá skólastjóra til að kafa dýpra í viðhorf þeirra, störf og líðan í COVID-faraldrinum í fyrstu og 

þriðju bylgju faraldursins. Viðtölin voru tekin í mars 2021 og gefur það tækifæri á að skoða 

framvinduna og jafnframt sýn skólastjóra á þróunina.  

Þegar eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum er blandað saman eru 

styrkleikar nýttir úr báðum aðferðum (Lichtman, 2013). Eigindleg viðtöl eru hentug til að 

rannsaka heiminn út frá sjónarhorni viðmælanda (Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 3). Þá geta 

gögnin sem fást við slík viðtöl gefið rannsakanda lýsandi og góð gögn fyrir viðfangsefnið 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 67). Með þessum hætti 

fær rannsakandi innihaldsrík svör og fær jafnframt góða tilfinningu fyrir upplifun og 

skoðunum viðmælenda. Megindleg rannsóknaraðferð felst í því að safna tölfræðilegum 

upplýsingum til dæmis með spurningalistum. Þegar búið er að afla tölulegra upplýsinga er 

hægt að draga ályktanir um stóran hóp út frá smærri hóp, þ.e. það er hægt að alhæfa út frá 

úrtaki yfir á þýði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

6.1 Spurningakönnun 

Þann 27. apríl 2020 sendi Menntavísindastofnun Háskóla Íslands spurningakönnun til 

starfsfólks allra grunnskóla á landinu en þeir voru samkvæmt Hagstofu Íslands 170 talsins 

árið 2019. Spurningakönnunin var lögð fyrir grunnskólakennara og skólastjóra, þroskaþjálfa 

og starfsfólk í frístundastarfi. Könnunin var opin frá 27. apríl til 26. maí og var svörun mjög 

góð, alls bárust svör frá 2.719 starfsmönnum grunnskóla, úr 151 skóla. Alls 183 

skólastjórnendur í 118 skólum svöruðu könnuninni. Í þessari rannsókn er aðeins notast við 

svör við spurningum sem skólastjórnendur svöruðu, þ.e. skólastjórar og 

aðstoðarskólastjórar.  

Spurningarnar sem skólastjórnendur svöruðu vörðuðu mest starfsemi skóla í heild, en 

einnig að áhrif faraldursins á störf þeirra og vinnuaðstæður. Einnig voru nokkrar opnar 

spurningar til að fá fram viðhorf skólastjórnenda til fyrstu bylgju faraldursins og er hér notast 

við svör við spurningunum: Hvaða jákvæðu tækifæri í kennslu hafa skapast í COVID-

faraldrinum? og Hvaða úrlausnarefni vegna COVID-faraldursins hafa reynst erfiðust?  
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Svör við spurningalistum voru skráð inn í SPSS og Excel. Gögnin voru síðan skoðuð í SPSS 

og reiknuð lýsandi tölfræði og töflur settar upp í Excel út frá þeim gögnum. 

6.2 Viðtöl 

Tekin voru viðtöl við þrjá skólastjóra í þremur ólíkum skólum. Þeir voru valdir út frá 

ákveðnum forsendum skólanna þar sem þeir starfa, þ.e. gerð, stærð og staðsetningu skóla 

(Braun og Clarke, 2013). Um var að ræða einn karlmann og tvær konur. Viðtölin voru tekin í 

mars 2021 og tók hvert viðtal um 40 mínútur. Eitt viðtal var tekið á staðnum en önnur voru 

tekin á Teams, sökum sóttvarnareglna. Tveir skólastjóranna starfa við grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og einn á landsbyggðinni.  

Notast var við hálfopin viðtöl (Hitchcock og Hughes, 2001) með viðtalsramma upp á 20 

spurningar til stuðnings. Nokkrar spurninganna miðuðu að því að dýpka niðurstöður 

megindlegu gagnanna og aðrar að því að fá fram nýjar upplýsingar og upplifun skólastjóra af 

fyrstu og þriðju bylgjunni. 

Viðtölin voru til þess fallin að kafa dýpra í einstök tilvik, spyrja út í atriði sem komu á 

óvart í spurningalistakönnuninni og atriði sem talin voru mikilvæg og þyrfti frekari umfjöllun 

um. 

Viðtölin voru afrituð með nákvæmri skráningu. Þá voru þau þemagreind og dregin upp 

heildarmynd. Greiningin leiddi í ljós sex meginþemu: 1) Sterkari tengsl heimila og skóla, 2) 

Óvissan var erfið, 3) Jákvæðni og stuðningur, 4) Leiðsögn breyttist, 5) Reynslunni ríkari og 6) 

Álag mikið í upphafi. 

Að viðtölunum loknum voru viðtölin borin saman og heildarmyndin skoðuð. Viðtölin voru 

afrituð og er það einn lykilþáttur í eigindlegum rannsóknum. Viðtalið var ritað upp með 

nákvæmri skráningu. Þegar afritun var lokið hófst þemagreining. Notast var við sex þrepa 

þemagreiningu Braun og Clarke (2006). Rannsakandi byrjai að kynna sér gögnin og skrá hjá 

sér drög að þemum, síðan voru gögnin kóðuð og skoðað hvort fjalla ætti um gögnin í heild 

eða eftir hvernig þemun birtast og var seinni leiðin fyrir valinu. Síðan voru þemun flokkuð og 

skoðað hvaða þemu væru mikilvægust. Að lokum voru þemun endurskoðuð og gefin heiti.  

6.2.1 Þátttakendur í viðtölum 

Skólastjórar voru valdir með það í huga að aðstæður þeirra væru misjafnar, skólar þeirra 

misstórir og staðsetning mismunandi. Skólarnir verða ekki nafngreindir og fá skólastjórarnir 

dulnefni.  

Jón er skólastjóri í grunnskóla úti á landi. Hann er á sínu sjötta starfsári sem skólastjóri. Í 

skólanum sem hann starfar við eru um 100 nemendur. Jón er skólastjóri yfir fimm ára 

leikskóladeild, tónlistarskóla og grunnskóla. Í grunnskólanum starfa tæplega 30 starfsmenn. 
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Jón hefur sótt sér menntun í opinberri stjórnsýslu og er að bæta við sig námi sem tengist 

stjórnun í grunnskóla. 

Guðbjörg er skólastjóri í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Í skólanum eru rúmlega 500 

nemendur og 75 starfsmenn. Hún hefur starfað tiltölulega stutt sem stjórnandi. Guðbjörg 

hefur lokið meistaranámi í mannauðsstjórnun.  

Sigrún er annar af tveimur skólastjórum í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hún er 

skólastjóri í unglingadeild skólans, en nemendur eru um 850 í skólanum öllum og um 400 í 

hennar deild. Í skólanum öllum starfa um 160 starfsmenn. Sigrún er reyndur stjórnandi og 

hefur lokið meistaranámi í stjórnun menntastofnana.  

6.3 Siðferðileg álitamál 

Ekki var unnið með persónugreinanlegar upplýsingar í spurningakönnuninni og var 

þátttakendum gerð grein frá því í upphafi að þeir mættu hafna þátttöku og sleppa einstaka 

spurningum. Viðmælendur í viðtölum fengu dulnefni og ekki var gefin upp nákvæm 

staðsetning svo ekki er hægt að rekja svör þeirra til einstaklinga.  

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er sá að spurningalistakönnunin var send til allra 170 

starfandi grunnskóla í landinu og fengust svör frá 183 skólastjórnanda í 118 skólum. Á móti 

má segja að nokkur veikleiki sé fólginn í að ekki fengust svör frá 52 grunnskólum. Ef 

svarhlutfallið hefði verið hærra hefðu niðurstöður verið nákvæmari. Þá voru þátttakendur í 

viðtölunum valdir með það í huga að skólarnir væru misjafnir að stærð og á mismunandi 

stöðum, þannig að hægt væri að fá svör frá sem flestum sjónarhornum. Viðtöl við fleiri 

skólastjóra eða víðar að af landinu hefðu mögulega gefið enn fyllri mynd en gagnasöfnun er 

alltaf nokkrum takmörkunum háð. 

6.4 Ritun fræðigreinar 

Skólastarf og skólaþróun á tímum COVID-19 er aðkallandi rannsóknarefni. Æskilegt er að geta 

miðlað niðurstöðum til skólasamfélagsins þannig að þær nýtist skólastjórnendum sem best í 

þeim verkefnum sem þeir og allt menntakerfið fæst við um þessar mundir. Því varð það 

niðurstaða mín og Kristínar Jónsdóttur leiðbeinanda míns að ég myndi ráðast í að skrifa 

fræðilega, ritrýnda grein um rannsóknarefni mitt í stað rannsóknarritgerðar.  

Greinin sem með fylgir í sérstöku skjali og kemur í stað kafla um niðurstöður og umræðu í 

hefðbundnum ritgerðum, til samræmis við reglur um meistaraverkefni. Kristín og Anna 

Kristín Sigurðardóttir meðleiðbeinandi verða meðhöfundar að greininni þegar hún verður 

send til birtingar og munu fylgja henni allt til útgáfu. Þessi leið til úrvinnslu og miðlunar er 

áhugaverð og til þess fallin að styrkja rannsóknir meistaranema og gera framlag þeirra til 

skólaþróunar sýnilegt. 
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7 Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um áhrif COVID-19 faraldursins á störf skólastjórnenda í 

fræðilegu samhengi og sagt frá rannsókninni sem unnin var á vordögum 2020 og 2021 en 

meginuppstaðan er samnefnd grein. Skólastjórnendur eru mikilvægir starfsmenn í skólum 

landsins og því var áhugavert að fylgjast með störfum þeirra og sjá þær breytingar sem urðu 

á störfum þeirra, líðan og viðhorfum í árferði sem þessu.  

Í gegnum þetta ferli hef ég aukið þekkingu mína á störfum skólastjórnenda og jafnframt 

lært hvernig takast megi á við ýmsar áskoranir sem skólastjórnendur þurfa að leysa í starfi 

sínu. Áskoranir skólastjórnenda eru oft á tíðum miklar og skólastjórnendur þurfa að vera 

útsjónarsamir og sýna þrautseigju til að geta tekist á við allar þær áskoranir sem koma inn á 

borð þeirra. Það er því mikilvægt að sjá hvernig reyndir skólastjórar takast á við slík verkefni 

til þess að læra af þeim og nýta sér í komandi framtíð. Vinna við rannsóknina hefur einnig 

veitt mér þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og fræðilegum skrifum. Sú reynsla á eftir að 

koma sér vel í faglegu starfi í framtíðinni og einnig ef ske kynni að ég muni halda áfram 

rannsóknarstörfum. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða frekar áhrif COVID-19 

faraldursins á störf skólastjóra og beina sjónum að kennslufræðilegri forystu þeirra. 

Rannsókn sem þessi er mikilvæg fyrir starfsþróun skólastjóra og er því gagnlegt að fylgjast vel 

með framvindu mála og sjá hver langtímaáhrifin verða. COVID-19 faraldurinn hefur fært 

okkur mikinn lærdóm og fagmennska innan skólanna hefur jafnvel aukist á þessu tímabili. 

Það er ekki útséð um hvenær faraldrinum lýkur og því er líklegt að hann komi til með að hafa 

áhrif á skólastarf um hríð. 
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