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Ágrip 
 
Í þessu lokaverkefni eru kynntar niðurstöður rannsóknar á upplifun íslenskra 

grunnskólakennara af fjarkennslu í Covid-19 faraldri árið 2020. Rætt var við bæði 

umsjónarkennara og list- og verkgreinakennara og var markmiðið að fá sem 

fjölbreyttast sjónarhorn á upplifun kennara af fjarkennslu. Beitt var eigindlegum 

rannsóknaraðferðum við vinnslu verkefnisins og rætt var við fimm kennara frá 

tímabilinu janúar - mars 2021. Voru allir enn starfandi kennarar þegar rannsóknin var 

unnin en fjarkennslan hafði farið fram á mismunandi tímabilum yfir árið 2020. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun kennara af fjarkennslu þegar 

Covid-19 faraldurinn reið yfir, fara yfir tækni og forrit sem nýtt voru og skoða þau 

tækifæri sem þessi tækni býður upp á í kennsluumhverfi grunnskóla eftir að faraldri 

lýkur. 

 

Helstu niðurstöður benda til þess að meira álag og aukin streita hafi fylgt starfi 

umsjónarkennara en list- og verkgreinakennara. Ástæður þess eru persónulegt 

utanumhald umsjónarkennara um nemendur sína, aukin samskipti við foreldra og 

aukin krafa á eftirfylgni vegna heimanáms nemenda. Einnig að þeir þurftu að læra á 

forrit sem ekki höfðu verið notuð almennt í kennslu fram að því. Almenn ánægja ríkti 

hjá kennurum um fyrirkomulag fjarkennslu og var upplifun meira jákvæð heldur en 

neikvæð. Voru kennarar þó sammála um að að þeir hefðu viljað vera betur undirbúnir 

fyrir fjarkennslu þegar að faraldurinn skall á. Allir voru þeir sammála um að tæknin 

sem notast var við, komi að góðum notum í áframhaldandi kennslu þó að vissulega sé 

ákjósanlegast að kenna nemendum áfram í kennslustofu. Hægt sé að styðjast þá við 

tæknina að hluta til, á þann háttinn að hún taki ekki yfir og hafi neikvæð áhrif á 

mannleg samskipti í skólastofunni.  
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Abstract 

This essay presents the results of a study of Icelandic teachers' experiences of distance 

learning in the Covid-19 epidemic of 2020. Both supervising teachers and arts and 

craft teachers were interviewed and the goal was to get the most diverse perspective 

on teachers' experiences. Qualitative research methods were used in the project and 

interviews were conducted with five teachers from the period January - March 2021. 

All were still working teachers when the study was conducted, but distance learning 

had taken place in different periods during the year 2020. The purpose of this research 

is to shed some light on teachers' experiences of distance learning during the Covid-

19 epidemic, reviewing technology and software used as well as identifying 

opportunities offered in post-epidemic teaching. 

 

The main results indicate that more work and stress accompanied the work of the 

supervising teacher than the arts and craft teacher. The reason for this is the personal 

supervision of their students by the supervising teacher, increased communication 

with parents and increased demands for follow-up due to students' homework. There 

was general satisfaction among teachers about the distance learning arrangement and 

the experience was more positive than negative. Teachers, however, agreed that they 

would have preferred to be better prepared for distance learning when the epidemic 

struck. They all agree that the technology used will be useful in continuing education, 

although it is certainly preferable to continue teaching students in the classroom and 

then rely on that technology for support so that it does not have a negative effect on 

communication within the classroom. 
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1 Inngangur 
 
Í byrjun árs 2020 upplifði heimsbyggðin öll fordæmalausa tíma sem hafa nú þegar 

haft óafturkræf áhrif á menningu og lifnaðarhætti flestra samfélaga jarðarinnar. 

Covid-19 (Heilsuvera, 2020) faraldur skall á og breytti sýn okkar á daglegt líf og öðru 

því tengdu, sem við höfum hingað til tekið sem sjálfsögðum hlut. Skólastarf á öllum 

stigum hefur tekið stakkaskiptum og kennarar, nemendur og foreldrar þurft að 

aðlagast breyttum aðstæðum á ógnarhraða. Grímuskylda var tekin upp og 

veitingastöðum, líkamsræktarstöðvum, sundlaugum og fleiri stofnunum lokað til þess 

að hefta útbreiðslu veirunnar. Samkomutakmarkanir voru settar á, allt niður í 10 

manns saman komin og hafði það óneitanlega mikil áhrif á starf í grunnskólum 

landsins (Birgir Þór Harðarson, 2021).  

 Ég hef starfað í grunnskóla síðan í byrjun árs 2019 og fundið mikið fyrir þeim 

takmörkunum sem Covid-19 faraldurinn hefur haft í för með sér, bæði sem kennari og 

sem foreldri fjögurra barna í grunnskóla. Áhugi minn á viðfangsefninu vaknaði vegna 

þess að ég, sem starfsmaður í grunnskóla og foreldri grunnskólabarna, sá tækifærin 

sem tæknin færði okkur í Covid-19 faraldrinum. Ég naut góðs af reynslu annarra 

kennara þegar kom að notkun ýmiss konar tækni til kennslu í grunnskóla. Skólinn 

sem ég starfaði við var framsækinn þegar kom að innleiðingu á tækni og forritun í 

námi barna frá leikskólastigi og upp í 10. bekk. Þess vegna varð ég forvitin að fræðast 

betur um það hvernig kennarar voru að upplifa ástandið, þar sem fjarkennsla var í 

mörgum tilvikum óundirbúin og margir kennarar reynslulausir þegar kom að 

fjarfundabúnaði og tæknilegri þekkingu þeirra. Einnig þykir mér mikilvægt að skoða 

hvernig hægt er að styðja betur við kennaranema í grunnnámi sínu og auka við 

endurmenntun kennara í tæknilegum hliðum kennslu. 

Fyrir þetta verkefni ræddi ég við fimm grunnskólakennara og kannaði 

upplifun þeirra af fjarkennslu í Covid-19 faraldri, sem og reynslu þeirra af 

tæknilegum málum á meðan á fjarkennslu stóð. Ég fór yfir rannsóknir sem voru 

gerðar á vegum Menntavísindasviðs Háskóla Íslands í lok árs 2020 þar sem upplifun 

stjórnenda og kennara í grunnskólum var mæld. Mismunandi var eftir skólum hversu 

mikið nemendur mættu í skóla eða sinntu námi heima við og var upplifun kennara 

einnig mismunandi eftir stöðu þeirra og hvaða fög þeir kenndu. Nám í grunnskóla er 
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gríðarlega mikilvægt varðandi mótun einstaklingsins, undirbúning fyrir áframhaldandi 

nám hans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 31) og vegferðina út í lífið 

sjálft. Því var mikið í húfi þegar að grunnskólakennsla fór að skerðast vegna Covid-19 

heimsfaraldursins. Óneitanlega fór kennsla í mörgum skólum fram með mjög breyttu 

formi og notast var við ýmis forrit og aðferðir til að sinna henni. Það verður áhugavert 

að sjá hvaða breytingar skólar munu tileinka sér í hefðbundinni kennslu, ef einhverjar. 

 

Öll upplifum við hlutina á mismunandi hátt og hafa allir sína sögu að segja. Foreldrar 

og nemendur grunnskóla upplifðu ástandið á einn hátt á meðan kennarar og 

stjórnendur grunnskóla upplifðu það á annan hátt. En hver er upplifun kennara á 

grunnskólastigi af fjarkennslu í Covid-19 faraldrinum? Og hvernig mun tæknin halda 

áfram að nýtast okkur í hefðbundinni kennslu eftir að faraldrinum er lokið? Leitast 

verður eftir svörum við þeim spurningum ásamt því að kanna hvaða, ef einhverjar, 

jákvæðu breytingar fjarkennsla og tækni henni tengdri hefur haft í för með sér. 
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2 Kenningar og hugtök 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni er mikilvægt að skoða kenningar og 

hugtök sem tengjast viðfangsefninu. Hér á eftir verða reifaðir helstu punktar hvers 

kafla fyrir sig. 

 

Í þriðja kafla er fræðileg umfjöllun um Covid-19 veirufaraldurinn og hvaðan hann er 

upprunnin. Svo er farið yfir áhrifin sem hann hefur haft á Ísland og heimsbyggðina. 

Í fjórða kafla er farið yfir áhrifin sem Covid-19 hefur haft á grunnskóla 

erlendis ásamt kostum og göllum fjarkennslu út frá upplifun kennara. Farið verður 

yfir helstu streituvalda í kennslu í nútímasamfélagi. 

Í fimmta kafla er farið er yfir fjarkennslu og mikilvægi tækninnar sem við 

styðjumst við í daglegu lífi okkar, bæði í námi og vinnu. Rætt er hvaða áhrif fjórða 

iðnbyltingin hefur haft á þróun tækni daglegs lífs, farið lauslega yfir hvert hlutverk 

kennara er og mikilvægi þess að grunnskólabörn fái betri kennslu í forritun með tilliti 

til þróunar á tækni í framtíðinni. Talinn er upp helsti fjarfundabúnaður og forrit sem 

notuð eru í daglegu lífi ásamt notagildi þeirra. 

Í sjötta kafla er farið yfir fjarkennslu á Íslandi og helstu aðgerðir sem gripið 

var til þegar að Covid-19 faraldur hófst hér á landi. Hvernig sjónvarpsumhverfi var til 

að mynda breytt til þess að gera námsefni grunnskólabarna aðgengilegra fyrir þau sem 

sinna þurftu námi heima við af einhverjum ástæðum. Einnig er farið yfir rannsóknir í 

tengslum við fjarkennslu í grunnskólum sem gerðar hafa verið á Íslandi frá því að 

Covid-19 faraldurinn hófst og greint er frá helstu niðurstöðum þeirra. 

Sjöundi kafli fjallar síðan um aðferðafræði rannsóknarinnar og í áttunda kafla eru 

viðtölin reifuð og niðurstöður þeirra teknar saman eftir þemagreiningu. Níundi og 

tíundi kafli innihalda umræður og lokaorð höfundar. 

3 Covid-19 

Covid-19 er veirusjúkdómur sem átti að öllum líkindum upptök sín í Wuhan í Kína 

seint á árinu 2019 (Heilsuvera, 2020). Veira sem kallast SARS-CoV-2 veldur Covid-

19 en hér er um að ræða kórónuveiru sem berst hratt manna á milli og veldur mis 

alvarlegum veikindum. Ekki var talið í fyrstu að um alvarlegan sjúkdóm væri að ræða 

og voru miklar efasemdir uppi um alvarleikann sem faraldrinum fylgdi.  
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Þann 27. janúar 2020 var óvissustigi lýst yfir á Íslandi (Freyr Gígja 

Gunnarsson, 2020) og í framhaldi af því lýsti Alþjóðaheilbrigðismálastofnun yfir 

neyðarástandi á heimsvísu (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2020). Fólki var ráðlagt að 

ferðast ekki til ákveðinna héraða í Kína og á Norður Ítalíu ásamt Suður-Kóreu og Íran 

(Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2020). Þann 28. febrúar 2020 greinist fyrsta 

kórónuveirusmitið vegna SARS-CoV-2 veirunnar á Íslandi (Freyr Gígja Gunnarsson, 

2020) og daginn eftir var Ítalía öll skilgreind sem áhættusvæði (Embætti landlæknis, 

2020).  

Í byrjun mars voru fyrstu smitin farin að berast manna á milli og 

samkomutakmarkanir settar á. Tilslakanir voru leyfðar í byrjun sumars 2020 en 

fljótlega fór smitum að fjölga og samkomutakmarkanir voru hertar að nýju. Haustið 

2020 var grímuskylda sett á fyrir fullorðna og börn fædd 2005 og síðar. Í 

grunnskólum voru öll börn í 5. bekk og ofar látin bera grímur þar sem ekki var hægt 

að virða tveggja metra regluna. Grímuskylda barna fædd 2005 og síðar féll síðar niður 

en skólastarf var takmarkað og sóttvörnum vel sinnt.  

Vorið 2020 þurftu margir skólar að sinna mjög skertu kennslustarfi eða 

fjarkennslu og voru það einna helst unglingar sem lærðu heima hjá sér með aðstoð 

tölvu eða annara snjalltækja í gegnum internetið. Munur var á milli skóla og 

skólastiga innan þeirra varðandi hvaða forrit og tækni voru notuð til fjarkennslu. 

Í grunnskólum var börnum á yngsta stigi og miðstigi gert kleift að mæta í 

skólann og sinna námi á sem eðlilegastan hátt, á meðan unglingadeildir sinntu 

heimanámi með engri eða mjög takmarkaðri mætingu í skólann. Sund og íþróttir féllu 

niður um allt land á tímabili sem og skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf. 

Í heimsbyggðinni allri voru áhrifin öllu áþreifanlegri. Útgöngubönn tóku við 

víðast hvar og dauðatölurnar hækkuðu óðfluga (Covid.is, án dags.). 

Fjórða bylgja Covid smita hófst á Íslandi rétt fyrir páska 2021 (Bjarni Pétur 

Jónsson, 2021) og enn og aftur voru strangar takmarkanir verið settar á. Grunnskólar 

fóru fyrr í páskafrí og sundmiðstöðvum, líkamsræktarstöðvum, bíóhúsum og fleiru 

var lokað yfir páskahátíðina (Bjarni Pétur Jónsson, 2021).  

 

Í lok árs 2020 hófst íslenska ríkisstjórnin við að bólusetja gegn sjúkdómnum 

(Stjórnarráð Íslands, 2020) en reynslan er lítil enn sem komið er og sjúkdómurinn 

óútreiknanlegur. Enginn getur sagt til um hversu lengi við munum búa við slíkar 

takmarkanir sem kunna ef til vill að hafa ófyrirséðar afleiðingar á nám barna. 
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Grunnskólar eru misvel búnir tækjum og tólum til þess að mennta nemendur sem sitja 

fastir heima vegna sóttkvíar eða annarra takmarkana. Ekki er hægt að ætlast til þess að 

allir kennarar búi yfir getu og kunnáttu til þess að kenna með þeim hætti.  

4 Áhrif Covid-19 á kennslu í grunnskólum erlendis 

Árið 2020 urðu miklar breytingar á skólasamfélögum um allan heim. Breytinga gætti 

víða vegna áhrifa Covid-19 en þó á misjafnan hátt. Yfirvöld víðsvegar um heiminn 

settu á allsherjar útgöngubann (Ólöf Ragnarsdóttir, 2021) og sums staðar tók við 

fjarkennsla í grunnskólum. Annars staðar var um skerta kennslu að ræða, þar sem 

nemendur mættu part úr degi í skólann, jafnvel í minni hópum innan bekkjanna eða 

árganganna. Yfir nótt breyttust foreldrar í kennara og flestir höfðu lítið sem ekkert um 

þessar nýju skyldur að segja (Hudgins, 2020).  

 

Könnun sem gerð var á netinu í apríl 2020 í litlu samfélagi í Noregi náði til nemenda, 

foreldra og kennara (Bubb og Jones, 2020). 

 Könnunin átti að varpa ljósi á upplifun þessara hópa þegar kom að 

heimakennslu og fór könnunin fram þegar útgöngubann var í hámarki. Í stuttu máli 

var niðurstaðan sú að allir hópar voru almennt ánægðir með heimakennslu og 

aðlöguðust hóparnir fljótt og vel. Foreldrar og nemendur tóku vel í heimakennslu og 

var að þeirra sögn meira um skapandi lærdóm (e.creative learning), betri árangur og 

meira um jákvæða og gagnlega endurgjöf ásamt auknu sjálfstæði í vinnubrögðum 

nemenda. 

Stjórnendur skóla tilkynntu að þeir hefðu hug á að innleiða einhverjar af þeim 

breytingum í kennslu sem áttu sér stað á meðan útgöngubanni stóð og þar með væri 

krísan orðin að tækifæri fyrir nýsköpun frumkvöðla (e. grassroots innovation).  

 

Könnun sem fór fram í Póllandi í lok mars og byrjun apríl mánaðar 2020 

(Parczewska, 2020) segir, útfrá svörum 278 foreldra/forráðamanna (31,65% karla og 

68,35% kvenna), að 67,63% nemenda höfðu aðgang að tölvu og interneti, 18,35% 

höfðu stundum aðgang að hvoru tveggja en 14,02% höfðu hvorki aðgang að tölvu né 

interneti á meðan á fjarkennslu stóð.  

42,45% nemenda sem könnunin náði til vörðu allt upp í þremur 

klukkustundum á dag í heimanám, 36,69% nemenda vörðu fjórum til sex 

klukkustundum á dag í heimanám á meðan  20,86% nemenda vörðu sjö eða fleiri 
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klukkustundum á dag í heimanám. Samkvæmt svarendum lærðu 68,35% nemenda í 

gegnum tölvupóst en 31,65% lærðu í gegnum fjarkennsluforrit þar sem kennari stýrði 

kennslu. Nemendur hafi varið 59,35% daga sinna í að læra, 25,9% hafi farið í leiki, 

10,79% í íþróttir og 3,96% í aðra hluti.  

Nærri 40% foreldra sinntu einungis eftirliti þegar að kom að heimanámi. Aðrir 

foreldrar hjálpuðu börnum sínum með því að útskýra flóknari vandamál fyrir þeim. 

Undir það falla 15,11% foreldra sem gáfu börnum svörin þegar að heimanámið var 

orðið erfiðara. 86,33% foreldra sögðu börnin sín eiga sitt svæði til að sinna 

heimanámi en 13,67% sögðust ekki útvega þannig rými. Þegar að kom að 

heimakennslu skipulögðu allt að 70% foreldra hlé inn á milli kennslustunda á meðan 

að hinir gerðu það stundum eða alls ekki. Það er mikið áhyggjuefni að næstum 20% 

foreldra hafi ekki tryggt börnum sínum hreyfingu yfir daginn. Að auki viðurkenndu 

35,61% foreldra það að á meðan þau aðstoðuðu börnin sín við heimanám fundu þau 

fyrir ergelsi, beittu munnlegu ofbeldi með því að hækka raddblæ sinn og lögðu á bönn 

og refsingar. Einnig nefndu svarendur það að viðbrögð þeirra væru tilkomin vegna 

skorts á þekkingu og þjálfun til að sinna kennslu barna sinna. Þau hefðu ekki það sem 

þurfti til þess að hvetja börnin áfram á réttan hátt og notuðu oft til þess sætindi, loforð 

um skjátíma og aðra umbun (e. small pleasures). Yfir 70% svarenda sögðu að Covid-

19 faraldurinn myndi hafa neikvæð áhrif á menntun barna sinna. 

 

Rannsókn sem gerð var í Kína (Guo, 2020) til að kanna áhrif heimakennslu á foreldra, 

nemendur og kennara, sýndi fram á að meirihluti þeirra sem rannsókn náði til voru 

sátt með fyrirkomulag kennslunnar. Alls var safnað 2010 gildum svörum úr 

spurningalistum. 738 svör komu frá nemendum, 1062 svör frá foreldrum og 

forráðamönnum og 210 svör komu frá kennurum. Þrátt fyrir að meirihluti svarenda 

væru sátt með fyrirkomulag heimakennslu, höfðu kennarar áhyggjur af því að áhugi 

nemenda og frammistaða í námi myndi hraka. Foreldrar töluðu um að börn þeirra 

eyddu meira en þremur klukkustundum á dag fyrir framan skjá og að yfir 80% 

nemenda vörðu minna en tveimur klukkustundum í útiveru, daglega. Höfðu foreldrar 

þá einnig áhyggjur af sjón barna sinna og að auki má nefna að tæp 20% nemenda 

sýndu merki um tilfinninga- og hegðunarvandamál. Einnig mældist kvíði hærri en 

vanalega. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru meðal annars að nemendur skyldu 

halda áfram að skipuleggja heimakennslu líkt og um raunkennslu í skóla væri að ræða 

til að ráða við þær breytingar sem áhrif Covid-19 faraldursins hefði á þá.  
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Mikill munur var á upplifun á milli landa eins og kemur fram hér að ofan og því ekki 

hægt að alhæfa um áhrif fjarkennslu vegna Covid-19 sem eru breytileg á milli landa 

og samfélaga innan hvers lands fyrir sig. Til að mynda upplifðu foreldrar í Noregi 

fjarnám á jákvæðan hátt og voru bjartsýn varðandi framhald á meðan reynslan var 

þveröfug í Póllandi, þar sem upplifunin var mjög neikvæð og foreldrar svartsýnir á 

ástandið og framhaldið. Rannsóknin sem framkvæmd var í Kína sýndi báða póla, en 

foreldrar voru jákvæðir varðandi fjarnámið en höfðu þó áhyggjur af langvarandi 

áhrifum heimakennslu á tilfinningar og hegðun barna sinna. Því má segja að áhrifin 

séu mismunandi og það þarf að kanna hvert land og samfélag fyrir sig, taka mið af 

stöðu og stétt hvers nemanda sem og aðgengi hans til fjarnáms, til þess að fá 

raunhæfar niðurstöður varðandi áhrifin sem Covid-19 hefur haft á námssamfélög. 

 

4.1 Kostir/gallar fjarkennslu - upplifun kennara utan Íslands  

Fjarkennsla er yfirleitt ekki það fyrsta sem kemur í huga manns þegar hugsað er um 

kennslu í grunnskólum. Staðbundin kennsla á sér stað innan veggja grunnskóla og við 

tengjum fjarkennslu helst við menntaskóla, háskóla og önnur námsstig. En Covid-19 

faraldurinn hefur haft það í för með sér að fjarkennsla færðist niður á grunnskólastig 

víðs vegar um heiminn og enn eru grunnskólar lokaðir vegna margra mánaða 

útgöngubanns sem hefur verið til staðar í mörgum löndum (Alhattab, 2021).  Form 

fjarkennslu í grunnskólum þarf að taka mið af stöðu nemenda og fjárhagsstöðu 

foreldra og þróa þarf kennsluna með tilliti til þessara þátta. Það þarf að hanna 

fjarkennsluforrit með þeim hætti að þau samræmist aðalnámskrá skólanna í 

viðeigandi landi sem og mismunandi aðferðum sem henta hverjum nemanda, hvort 

sem það eru forrit á netinu, sjónvarp, útvarp eða aðrir miðlar sem hægt er að nýta. 

Samhliða þessum breytingum þarf að endurskoða kennsluáætlanir og búnað sem 

nauðsynlegur er til þess að styðja við nemendur í fjarnámi í grunnskólum á meðan 

Covid-19 faraldurinn ríður yfir. Líta þarf á aðalnámskrár og breytingar sem má gera 

þar á, ásamt því að auka sveigjanleika og sjá til þess að viðeigandi tæknibúnaður sé til 

taks. Menntun sé sameiginlegt átak samfélags, stjórnvalda, kennara, foreldra og skóla. 

Það þurfa allir að leggjast á eitt til þess að auka virkni kennslu- og námsaðferða og 

tryggja að enginn nemandi lendi undir (Aliyyah, 2020). 
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Niðurstöður rannsóknar frá Indónesíu greinir frá ýmsum vandamálum þegar kemur að 

fjarkennslu í grunnskólum. Náði rannsóknin, sem var megindleg, til 45 kennara. 

Greint var frá því að þegar að kom að fjarkennslu ráku kennarar sig á ýmis vandamál 

sem náðu til aðstöðu, nets og netnotkunar, skipulags, framkvæmdar og mati á kennslu 

ásamt samstarfi við foreldra. Allt að 80% kennarana voru óánægðir með 

fjarkennsluna en rannsóknin átti meðal annars að aðstoða við stefnumótun í 

menntamálum þegar að kemur að námi í gegnum netið. Helstu hindranir voru þar af 

leiðandi aðstöðumunur nemenda og nettenging ásamt kostnaði við internetnotkun 

(Fauzi, 2020).  

Önnur rannsókn sem náði til rúmlega eitt þúsund kennara um allan heim á 

mismunandi skólastigum gaf til kynna að vandamál tengd fjarkennslu væru mörg og 

mismunandi eftir því. Rannsaka átti reynslu kennara í fjarkennslu, hugsanlegar 

breytingar á kennsluháttum í framtíðinni og hugsanlegar ráðstafanir í kennslumálum 

ef kæmi til faraldurs í framtíðinni. Helstu vandamál tengd fjarkennslu í Tyrklandi 

voru varðandi nettengingar nemenda, skorti á samskiptum kennara og nemenda og að 

ekki var hægt að leggja nægilega gott mat á nám nemenda. Einnig skorti þekkingu um 

hvernig meta ætti nemendur og verkefni þeirra. Kennarar áttu í erfiðleikum með 

gagnlega endurgjöf og einstaklingsmiðað nám. Einnig vantaði upp á hvatningu til 

nemenda. Kennarar upplifðu þá engin vandamál tengd styttri kennslustundum á 

netinu.  

  Breytingar sem kennarar ætluðust til að sjá náðu til námsaðferða varðandi 

fjarnám, þar sem bæta þyrfti námsumhverfi nemenda og auka fræðslu til kennara og 

kennaranema til að gera þá betur í stakk búna að geta sinnt fjarkennslu. Auka þyrfti 

hvatningu til nemenda til að sinna námi þegar snúið yrði aftur til skóla (Korkmaz, 

2020). 

Þegar litið er á niðurstöður fyrrgreindra rannsókna virðast helstu vandamálin tengd 

fjarkennslu vera nettengingar og aðgengi nemenda að tölvum og annarri tækni sem 

nýtist í kennslu. Kennarar tala um að þá skorti þjálfun og þekkingu til þess að sinna 

fjarkennslu og hvatningu nemenda. Gera þarf breytingar á aðalnámskrám og 

kennsluáætlunum til þess að vera reiðubúin að sinna fjarkennslu í framtíðinni. 

Einnig má finna ýmsa kosti við fjarkennslu á grunnskólastigi. Nemendur taka meiri 

ábyrgð á sínu eigin námi. Hægt er að einstaklingsmiða nám mun meira heldur en gert 
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er inni í kennslustofu með hefðbundnu kennsluefni svo sem stílabókum og öðru 

pappírsefni. Námsefni breytist einnig hratt í heimi sem er í sífelldri þróun og því er 

hagkvæmt að leitast eftir rafrænu námsefni í stað hins hefðbundna (Burgess, 2010). 

Að nota forrit eins og Google classroom getur reynst vel og hægt er að nýta það í 

mismunandi tilgangi. Hægt er minnka blaðanotkun, deila efni á fljótlegri hátt til 

nemenda, stofna ný verkefni og minnka líkur á svindli. Endurgjöf verður auðveldari 

og nemendur eiga auðveldara með að halda utan um skil og aðrar mikilvægar 

dagsetningar sem tengjast verkefnavinnu (Keeler, 2014).  

 

Litið var á samanburð á tveimur fögum í staðkennslu annars vegar og fjarkennslu hins 

vegar í eldri bekkjum K-12 skólakerfisins í Flórída, Bandaríkjunum. K-12 stendur 

fyrir tólf bekkja kerfi, en í skólakerfinu í Bandaríkjunum og Kanada stunda nemendur 

nám frá 5-18 ára aldurs. Er skólakerfið hannað til þess að undirbúa nemendur fyrir 

nám í háskólum (Relocate editorial, 2017).  

Þegar bornar eru saman niðurstöður nemenda í 9.-12. bekk (e. high school), 

sem læra sömu fög, annars vegar í skólastofu og hins vegar í fjarkennslu, er enginn 

marktækur munur á frammistöðu þeirra. Ekki er litið á það sem neikvæðan þátt þar 

sem þær niðurstöður sýna fram á að hægt er að fá svipaðar niðurstöður úr fjarkennslu 

líkt og úr staðkennslu. Námsframboð eykst og verður gæðameira og auðveldara að 

uppfæra eftir þörfum nemenda. Tímastjórnun verður betri og námið 

einstaklingsmiðaðra (Chingos, 2014).  

  

Það gefur okkur þá hugmynd að fjarkennsla gangi upp fyrir eldri nemendur 

grunnskóla. Einnig er hægt að taka í notkun forrit fyrir miðstig og yngsta stig 

grunnskóla þannig að nemendur séu staðsettir í skólabyggingu en læri í gegnum 

fjarkennslu forrit undir eftirliti kennara. Þannig er hægt að mæta nemendum á þeirra 

forsendum og sníða nám að hverjum og einum nemanda eftir einstaklings þörfum 

þeirra (Coker, 2020). 

 

4.2 Streituvaldar í kennslu 

Kulnun kennara er þekkt fyrirbrigði hér á landi. Má rekja ástæður hennar meðal 

annars til langvarandi streitu í starfi og einkalífi sem hafa samverkandi áhrif. Það 

veldur því að kennarar upplifa kulnunarástand sem getur svo haft þau áhrif að 

einstaklingurinn verður óvinnufær vegna fylgikvilla sem geta verið líkamlegir og 
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andlegir. Í þannig tilvikum þarf aðilinn sem upplifir kulnun að hverfa frá starfi um 

tíma eða jafnvel skipta um starfsvettvang eftir að endurhæfingu er lokið (VR, án 

dags.). 

 Streita sem kennarar upplifa í starfi má rekja til ýmissa þátta. Ber þá helst að 

nefna aukna fjölbreytni í nemendahópum og ört vaxandi hóp nemenda af erlendum 

uppruna. Íslenskir kennarar telja sig eiga erfiðara með að mæta þeim nemendum og 

sníða kennslu að ólíkum þörfum þeirra sem eru með mismunandi menningarlegan 

bakgrunn. Endurmenntun er hluti af því að koma til móts við breytingar í 

kennslusamfélaginu en þrátt fyrir það eru kennarar að hverfa frá (Sif Einarsdóttir, 

2019).  

 

Íslenskir kennarar finna fyrir miklu álagi vegna hegðunarerfiðleika nemenda sinna en 

allt að fjórðungur nemenda sýni hegðunarerfiðleika samkvæmt íslenskri rannsókn frá 

árinu 2014. Kennarar upplifðu þá tilfinningaþrot og allt að þriðjungur þeirra fundu 

fyrir mikilli þreytu þegar að hefja átti nýjan vinnudag og fimmtungur upplifði pirring 

og tilfinningaþrot vegna starfs síns (Anna Lind Pétursdóttir, 2014).  

 

Í Bretlandi upplifa kennarar vinnuálag og ójafnvægi í einkalífi sem helstu 

stressvaldana hjá sér. Merki voru um að umsjónarkennarar finndu fyrir meira álagi en 

aðrir kennarar og fundu konur þá helst fyrir því að ná ekki stjórn á nemendum sínum 

samanborið við karla (McNamee, 2007).  

 

Rannsókn sem náði til 600 tungumálakennara um allan heim sýndi fram á það að 

vinnuálag væri mesti álagsvaldur þeirra. Þar á eftir fylgdu áhyggjur af heilsu 

fjölskyldumeðlima, að missa stjórn á vinnu sinni, óskýr mörk milli heimilis og vinnu, 

fjarkennsla og fjármál (Macintyre, 2020). Ekki voru nefndar áhyggjur af nemendum 

og stöðu þeirra.  

 

Streita hjá kennurum virðist hafa aukist eftir að Covid faraldurinn hófst (Ozamiz-

Etxebarria, 2021) og eru ástæðurnar margþættar. Kennarar sem voru með sín eigin 

börn heima upplifðu aukna streitu af að þurfa að huga að sínum eigin börnum ásamt 

því að sinna fjarkennslu og huga að námi nemenda sinna (Kosir, 2020). 

Í rannsókn sem gerð var á Englandi 2020 var líðan kennara í Covid-19 faraldri 

skoðuð. Þegar að kom að því að greina helstu streituvalda kom í ljós að annars vegar 
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höfðu kennarar áhyggjur af óvissunni sem fylgdi faraldrinu, að vita ekki hvaða skólar 

myndu loka næst eða að skipuleggja sig gagnvart því sem gæti komið. Hins vegar 

höfðu þeir áhyggjur af nemendum sem höfðu veikara bakland fyrir en aðrir nemendur. 

Kennarar einsettu sér þá að læra af reynslunni sem fékkst með að kenna í Covid-19 

faraldri og finna frekari leiðir til að styðja við nemendur eftir að faraldri lýkur 

(Asbury, 2020).  

 

Munur á streitu sem kennarar upplifa er nokkur þegar litið er á rannsóknir fyrir Covid 

og eftir að faraldur hófst. Helsti munurinn er að fyrir Covid voru streituvaldar slæm 

hegðun nemenda, agastjórnun, að ná ekki utan um nemenda hópinn, að vera ófær um 

að mæta þörfum einstakra nemenda og að setja saman einstaklingsmiðað nám (Sif 

Einarsdóttir, 2019), (Anna Lind Pétursdóttir, 2014). Upplifðu kennarar þá að mörk 

milli vinnu og einkalífs væru oft ekki til staðar og að vinnuálag væri of mikið 

(McNamee, 2007). Eftir Covid voru steituvaldarnir þá reynsluleysi kennara gagnvart  

þeirri tækni sem notuð var í fjarkennslu, að ná ekki að sinna þörfum einstakra 

nemenda, skortur á úrræðum fyrir nemendur sem höfðu veikt bakland fyrir 

faraldurinn og óvissan sem fylgdi öllu saman. Höfðu kennarar þá einhug á því að læra 

af reynslunni, læra frekar á tæknina sem nauðsynleg er til þess að halda fjarkennslu 

gangandi og finna leiðir til að styðja nemendur eftir að Covid faraldrinum lýkur 

(Asbury, 2020). 

5 Fjarkennsla og tækniþróun 

Innleiðing á tækni í grunnskólum landsins hefur þróast hratt undanfarin ár og er varla 

til sá grunnskóli sem nýtir ekki tækni í einhverju formi til kennslu. Margir 

grunnskólar nota spjaldtölvur í daglegri kennslu og er verkefnavinna farin að færast 

mikið yfir í snjalltæki (Aðalbjörn Sigurðsson, 2017). Kennsluumhverfi í grunnskólum 

hefur tekið miklum breytingum og er litið í auknum mæli til flæðis í kennslustofu og 

hvernig megi nýta rými og verkfæri sem best (Wade, 2016).  

Fjarkennsla í grunnskólum hefur ekki tíðkast hér á landi fyrr en Covid-19 

faraldurinn reið yfir. Þekkt er að kennsla í menntaskólum og háskólum fari fram í 

fjarnámi að öllu leyti eða hluta til (Áttavitinn, 2012) og tæknin því óneitanlega til 

staðar. Misjafnt er hvaða kerfi og forrit skólar styðjast við og er úrvalið fjölbreytt. 
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5.1 Fjórða iðnbyltingin 

Fjórða iðnbyltingin (Stjórnarráð Íslands, 2019) er hugtak sem tengist tækniframförum 

undanfarinna ára og þeirra sem við eigum von á.  

Fyrsta iðnbyltingin vísar til upphaflegu byltingarinnar sem við lærum um í 

skóla. Hún hófst um 1760 og lauk henni um 1840. Í henni urðu gríðarlegar framfarir í 

landbúnaði og tækniþróun þar sem fólk streymdi úr sveitum til borga og fólksfjölgun 

varð mikil. 

Uppfrá því tók önnur iðnbylting við þar sem ýmsar uppfinningar litu dagsins 

ljós sem tengdust rafmagni. Í kjölfarið fylgdu bílar, sem voru drifnir áfram á olíu, og 

fjöldaframleiðsla hluta.  

Þriðja iðnbyltingin, einnig nefnd upplýsingatæknibyltingin, hófst síðan eftir 

seinni heimsstyrjöld og vísar til þess tímabils sem tölvur komu til sögunnar.  

Nú er mannkynið að upplifa fjórðu iðnbyltinguna, þar sem gervigreind og 

sjálfvirkur vélbúnaður tilheyrir daglegu lífi okkar. Hætta er á að það útrými heilu 

starfsstéttunum og skerði þar með lífsgæði fólks. En sú skerðing yrði ekki langvinn. 

Aukin tæknivæðing býður vissulega upp á bætt kjör en til þess að tryggja það, þá er 

mikilvægt að menntun sé hugsuð með framtíðina í huga og markmið og hæfniviðmið 

hennar séu aðlöguð til að mæta þörfum tækniþróunar um ókomna tíð (iED Team, 

2019). 

 

5.2 Breytt kennsluumhverfi  

Að nýta tækni og tölvuforrit í kennslu í grunnskólum er skynsamlegt og nauðsynlegt 

þegar litið er til þeirrar hröðu tækniþróunar sem við stöndum frammi fyrir. Ef við 

tökum Covid-19 út úr myndinni þá situr eftir sú staðreynd að við lifum á tímum fjórðu 

iðnbyltingarinnar (Stjórnarráð Íslands, 2019) þar sem hætta er á að störfum fækki 

varanlega með tilkomu tækninýjunga og véla. Gervigreind taki að einhverju leyti við 

verksmiðjustörfum og grafi þannig undan lífsafkomu manna í þeirri mynd sem hún er 

í nútímasamfélagi. Við þurfum ekki að leita lengra en í sjálfsafgreiðslukassa verslana 

(Höskuldur Marselíusarson, 2018) þar sem fólk afgreiðir sig sjálft og kassastarfsmenn 

eru óþarfir. Á sama tíma gefur það okkur tækifæri til þess að stýra þróuninni og skapa 

ný og betri störf sem munu síðan auka lífsgæði fólks á mörgum sviðum samfélagsins. 

 Til að vera fær um að mæta þessum breytingum og auka lífsgæði manna, þarf 

að endurskoða þá menntun sem við veitum börnum okkar í grunnskólum landsins. 

Menntun þarf að leiða af sér þá breytingu að verðandi þjóðfélagsþegnar landsins verði 
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færir um að takast á við þær breytingar sem munu verða á tækni næstu árin. Til dæmis 

er hægt að auka kennslu í forritun í grunnskólum en forritun er nú þegar kennd í 

grunnskólum í gegnum forritið Scratch.  

Scratch er forrit þar sem nemendur læra grunnforritun (Menntamálastofnun, 

2014). Verkefnið hófst hér á landi árið 2016 og var markmið þess að kenna 

nemendum í 6. og 7. bekk í grunnskólum landsins forritun. Ísland var þá eina landið 

utan Bretlands til þess að hefja kennslu á þessari forritun á grunnskólastigi. 

 Samþykkt var tillaga hjá Reykjavíkurborg árið 2018 um að börn skyldu læra 

aukna forritun (Reyjavíkurborg, 2018) og væri það í samræmi við áherslur nýrrar 

menntastefnu borgarinnar sem samþykkt var þann 20. nóvember 2018,  þar sem læsi 

er einn af fimm lykilþáttum menntunar (Reykjavíkurborg, 2018). Þegar talað er um 

læsi er ekki einungis átt við lestur bókmennta og annarra texta, heldur einnig stafrænt 

læsi og miðlalæsi eins og tekið er fram í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Læsi er einnig einn af lykilþáttunum þegar kemur að hæfni fyrir framtíðina í 

nýrri tillögu til þingsályktunar (Mennta- og menningarmálaráðherra, 2020). 

Þingsályktunin varðar nýja menntastefnu landsmanna sem mennta- og 

menningarmálaráherra Íslands, Lilja Alfreðsdóttir, lagði fram í nóvember árið 2020 

(Eggert Jóhannesson, 2020). Því má segja að á næstu tíu árum verði breytingar á 

kennsluháttum í grunnskólum Íslands sem miði að því að búa ungviði landsins betur 

undir þann tækniheim sem bíður þeirra að skólagöngu lokinni.  

 

5.3 Kennarar og hlutverk þeirra 

 
,,Meginhlutverk kennarans er kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með 

nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu á 

sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum starfsanda og vinnufrið meðal 

nemenda. Þessu hlutverki má einnig lýsa sem forystuhlutverki; að vera leiðtogi í 

námi nemandans. Þetta felur í sér áherslu á að skapa nemendum frjóar og 

fjölbreytilegar námsaðstæður. Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu 

einstakra nemenda í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri. Mikilvægt er að 

kennarar vinni saman að menntun nemenda eftir því sem framast er kostur og að 

kennsla og uppeldi verði ekki aðgreind allt frá upphafi til loka grunnskóla“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 44). 
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Kennarar, foreldrar og samfélög í heild bera ábyrgð á menntun og uppeldi barnanna 

sem í þeim búa. Þegar að kemur að kennslu í grunnskólum þá eru það kennarar sem 

bera ábyrgð á því að nemendur læri og afli sér þekkingar sem nýtist þeim í 

áframhaldandi námi og lífi. Þar af leiðandi þurfa kennarar að vera vel að sér í þeim 

greinum sem nýtast börnum í áframhaldandi námi og undirbúningi fyrir framtíð sína. 

Tæknin sem við búum við í dag verður allt önnur þegar núverandi kynslóð 

grunnskólabarna tekur við keflinu og fer að stjórna landinu. Þannig er það á ábyrgð 

foreldra, kennara og annarra meðlima samfélagsins að sjá til þess að börn séu 

menntuð með tilliti til þess sem framtíðin ber í skauti sér. Kennarar þurfa reglulega 

endurmenntun og að læra inn á nútíma tækni með það í huga að innleiða hana í 

kennslu. Einnig þarf að kenna börnum að umgangast tæknina á ábyrgan hátt og fellur 

það í skaut kennara, foreldra og annarra aðila sem að börnunum koma. 

 

Hans Jonas, þýskur heimspekingur, telur mannfólk þurfa að taka tillit til ákveðinnar 

ábyrgðarreglu. Reglan felur í sér að afleiðingar athafna okkar verði með þeim hætti að 

mannkynið fái áfram þrifist um alla framtíð á byggilegri jörð (Gunnar G. Schram, 

2000). Með þá kenningu í huga þá bera foreldrar, kennarar og samfélagið í heild sinni, 

ábyrgð á því að börn séu fær um að taka við og leiða komandi kynslóðir inn í 

framtíðina. 

 

5.4 Fjarfundabúnaður og önnur tækni 

Þegar að litið er til tækni og fjarfundabúnaðar nútímans þá er erfitt að taka saman öll 

þau forrit sem notast er við í daglegu lífi, kennslu og samskiptum innan og á milli 

fyrirtækja. Við getum með sanni sagt að þegar litið er tilbaka í kring um aldamótin að 

þá hafi tækni og tækniþróun í kennslustofum tekið stökk á árunum 1990-2009 

(Purdue Online, án dags.). 

Kennslustofa og kennsluumhverfi grunnskóla taka breytingum daglega. Þær 

breytingar má að mörgu leyti til rekja til hraðrar þróunar tækni í nútímasamfélagi og 

skóla án aðgreiningar. Skóli án aðgreiningar býður nemendum upp á jöfn tækifæri til 

náms, óháð getu þeirra, aðstæðum og uppruna (Guðni Olgeirsson, 2013).  

 

Covid-19 heimsfaraldurinn hefur nú þegar umbreytt því vinnuumhverfi sem við búum 

við í dag, þar sem fyrirtæki hafa mörg hver snúið sér að þróaðri tækni og 

fjarfundabúnaði þegar kemur að daglegum störfum og verkefnum (Nordic Editor, 
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2020). Í skýrslu sem World Economic Forum gaf út árið 2020 er sagt frá hvernig hröð 

breyting á vinnumarkaði í kjölfar Covid-19 faraldursins sé að draga úr störfum 

verkamanna og ýta undir störf sem tengjast tækni og þurfi því að auka fjölda fólks 

sem búa yfir menntun á því sviði sem við á. Í skýrslunni kemur fram að hraði 

tækniþróunar muni ekki hægja á sér heldur aukast þess í stað og mun notkun skýja (e. 

cloud) á internetinu, gagnavera og rafrænna viðskipta skipa stóran sess í 

forgangsröðun leiðtoga fyrirtækja í framtíðinni. Einnig hefur áhugi og þörf á 

dulkóðun, gervigreind og sjálfvirkum vélbúnaði (e.non-humanoid robot) (Melanson, 

2018) aukist til muna (World Economic Forum, 2020). Því má segja að þörf sé á 

innleiðingu á frekari tækni í kennslu í grunnskólum. Börn í grunnskólum núna eru 

kynslóðin sem mun erfa jörðina á eftir okkar kynslóð og munu þau búa við og stjórna 

tækni sem við þekkjum ekki til ennþá. 

 

Hér á eftir verða talin upp forrit sem notuð eru af menntastofnunum, fyrirtækjum og 

fleirum til samskipta og fræðslu. Ekki eru þó upptalin öll þau forrit sem falla þar 

undir. 

 

5.4.1 Teams 
Algengur fjarfundabúnaður sem notast er við í kennslu er Microsoft Teams 

(Microsoft, 2021). Búnaðurinn er auðveldur í notkun en með honum er bæði hægt að 

eiga samtal við hóp af fólki sem og færa sig yfir í minni hópa innan sama samtals. 

Með því að nota þetta forrit er hægt að nota önnur Microsoft forrit samhliða með því 

að tengja þau saman. Teams má því nýta bæði í kennslu sem og á vinnustöðum hvort 

sem um ræðir vinnufundi, vinnuskemmtanir eða innlagnir og verkefnavinnu í skóla og 

fjarkennslu á tímum Covid-19. 

 

5.4.2 Zoom 
Zoom er einnig mikið notað fjarfundaforrit í kennslu á þessum tímum og virkar það á 

svipaðan hátt og Teams (Zoom, 2021). Kennari getur hitt hóp af nemendum í gegnum 

forritið á rauntíma og á auðveldan hátt er hægt að taka kennslustundina upp. Þannig 

getur nemandinn horft eða hlustað á upptökuna og stuðst við hana í verkefnavinnu 

eftir að kennslustundinni sjálfri lýkur. Hægt er að tengja Zoom við Moodle, Canvas 

og fleiri forrit sem eru til dæmis notuð í fjarkennslu eða vendinámi í framhaldsskólum 

og háskólum hérlendis og erlendis. Í gegnum forritið er hægt að fylgjast með mætingu 

nemenda í kennslustundir og virkni þeirra þegar að kemur að verkefnavinnu. 
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5.4.3 Seesaw 
Seesaw er kennsluforrit sem bæði má nota í fjarkennslu og staðbundinni kennslu 

(Seesaw, án dags.). Seesaw býður upp á marga möguleika þegar að kemur að 

kennsluaðferðum. Bæði er hægt að nýta forritið í staðkennslu þar sem kennari getur 

minnkað pappírsnotkun og látið nemendur skila verkefnum inn í gegnum tölvu eða 

spjaldtölvu og einnig er hægt að nýta forritið fyrir heimanám almennt. En í Seesaw er 

frekar erfitt að vera með kennslustund  á rauntíma en forritið nýtist þá best samhliða 

forritum á borð við Teams, Zoom eða Google Classroom. 

 

5.4.4 Google Classroom 
Google Classroom er forrit sem er vinsælt til notkunar í kennslu (Google, án dags.). 

Með því að nota Google Classroom getur kennari stillt kennslunni upp á sama hátt og 

hann myndi gera í staðbundinni kennslu. Hægt er að skipta nemendum upp í 

mismunandi hópa og þannig getur kennarinn flakkað á milli hópanna eins og hann 

myndi gera ef hann væri á staðnum með nemendum sínum. Einnig er hægt að halda 

vel utan um verkefnaskil og endurgjöf nemenda og leyfa forráðamönnum að fylgjast 

með.  

 

5.4.5 Kahoot! 
Kahoot forritið er fremur vinsælt í grunnskólum og hægt er að nota það í staðbundinni 

kennslu og fjarkennslu (Kahoot, án dags.). Með Kahoot getur kennari búið til 

spurningaleiki og nýtt þá meðal annars til upprifjunar á efni sem búið er að fara yfir. 

Kahoot er skemmtilegt og nemendur finna yfirleitt ekki fyrir því að þau séu að læra 

þar sem Kahoot er sett upp sem skemmtileg keppni á milli einstakra nemenda eða 

hópa. Þannig er upplifunin frekar eins og um leik sé að ræða heldur en lærdóm.  

 

5.4.6 Nearpod 
Nearpod (Nearpod, án dags.) er forrit sem hægt er að nýta á margvíslegan hátt en líkt 

og Seesaw er erfitt að vera með rauntíma kennslu í gegnum það án þess að styðjast 

við eitthvað annað forrit á borð við Teams, Zoom eða Google Classroom. Nearpod 

getur verið skemmtilegt rétt eins og Kahoot þar sem hægt er að útbúa 

spurningakeppni og sá vinnur sem svarar oftast rétt á undan öðrum. Einnig er hægt að 

búa til spurningakannanir, útskýringamyndir í þrívídd sem nýtast vel í náttúrufræði og 

tengja ýmsar heimasíður við ákveðin verkefni.  
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6 Fjarkennsla í Covid-19 faraldri á Íslandi 

Þegar kemur að tæknimálum í menntun grunnskólabarna eru fáir með puttann á 

púlsinum á sama hátt og Ingvi Hrannar Ómarsson. Þrátt fyrir ungan aldur hefur Ingvi 

Hrannar hlotið titilinn einn af hundrað áhrifamestu kennurum heims af samtökum sem 

kallast HundrED (HundrED, 2020) ásamt því að hljóta æðstu viðurkenningu Google 

og Apple til kennara vegna notkunar á tækni í grunnskólum. Ingvi Hrannar hlaut árið 

2020 hvatningaverðlaun íslensku menntaverðlaunanna (Stjórnarráð Íslands, 2020) og 

alls ekki að ástæðulausu. Ingvi Hrannar er mikill brautryðjandi þegar kemur að þróun 

í lærdómssamfélagi Íslands en verkefni hans Utís (Utís, 2020), er hannað til þess að 

styðja við aðra brautryðjendur í kennsluháttum.  

 Ingvi Hrannar hefur verið mikill talsmaður þess að nýta forrit á borð við 

Seesaw, Google Sites og Google Meet í fjarkennslu í Covid faraldrinum. Á heimasíðu 

hans má finna ítarlegar leiðbeiningar um hvernig styðjast megi við Google Sites og 

Google Meet á unglingastigi í grunnskóla (Ingvi Hrannar Ómarsson, 2020).  

 Kennarar útbjuggu heimasíðu í gegnum Google Sites. Þar var haldið utan um 

skipulag fjarkennslu á unglingastigi og átti það að auðvelda nemendum að nota 

Google Meet. Í stað þess að fá endalaus fundarboð í tölvupósti, þá gátu þau farið inn á 

sitt heimasvæði á Google og farið beint inn á fundinn þar. Kennarar útbjuggu þá fund 

í Meet og settu einfaldlega hlekkinn við sína mynd og nemendur gátu þá ,,mætt“ í 

tímann sinn samkvæmt stundaskrá. Kennarar gátu skipt nemendum í hópa og flakkað 

á milli, líkt og verið væri að ganga á milli borða. Verkefni þetta varð til þess fallið að 

koma í veg fyrir að nemendur væru að halda heim með bunka af heimanámi og gætu 

þess í stað mætt hluta úr degi og hitt kennarana sína á vefsvæði Google. Nemendur 

hefðu þannig greiðan aðgang að kennurum líkt og í vendikennslu. Þeir gætu svo 

skoðað leiðbeiningar og fyrirmæli kennara á netinu eftir eigin hentugleika (Keilir, án 

dags.). Var þetta gert til að einfalda líf kennara, nemenda og foreldra.  

 

Menntamálastofnun tók málin í sínar hendur þegar að Covid faraldurinn skall á og 

stór hluti þjóðarinnar, ásamt börnum sínum, þurfti að sitja heima í sóttkví. Opnað var 

fyrir rafrænt svæði inni á vef Menntamálastofnunar sem kallast Fræðslugátt 

(Menntamálastofnun, 2020). Inni á vefnum má finna rafrænt námsefni 

Menntamálastofnunar ásamt upplýsingum um efni á vegum RÚV og annað efni sem 

nýtist skólasamfélaginu og þeim börnum sem sitja föst heima í sóttkví eða einangrun. 
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Ýmsar leiðir eru uppi á borði til þess að sinna fjarkennslu í grunnskólum. Jafnvel 

gætu sumar þeirra orðið til þess fallnar að minnka álag á kennara og auka sjálfstæði 

og einstaklingsmiðað nám nemenda. Endurmenntun kennara á tæknilegum hliðum í 

skólastarfi gæti stuðlað að innleiðingu á aukinni notkun tölvubúnaðar og tækni henni 

tengdri í kennslu á grunnskólastigi. Þar með væri hafinn undirbúningur nemenda til 

þess að stíga skref inn í framtíðina með viðeigandi þekkingu á þeirri tækni sem þeir 

koma til með að starfa við. 

 

6.1 Upplifun stjórnenda og kennara 

Á Menntakviku Háskóla Íslands í október 2020 var haldið erindi sem bar yfirheitið 

Áhrif COVID-19 faraldursins á grunnskóla- og tómstundastarf – fyrrihluti (Kristín 

Jónsdóttir, 2020). Í málstofu þessari var fjallað um áhrif Covid-19 á grunnskóla- og 

tómstundastarf hjá Reykjavíkurborg. Farið yfir sex erindi sem tengdust þessu og 

verða niðurstöður fyrsta erindis málstofunnar teknar fyrir hér.  

Í erindi sínu tekur Kristín saman sjónarhorn kennara og stjórnenda á tengslum og 

samskiptum við heimilin. Hún fer yfir niðurstöður könnunar sem gerð var á tímabilinu 

27. apríl til 27. maí 2020 í fyrstu bylgju Covid-19. Könnunin var gerð á vegum 

Menntavísindastofnunar og náði til 157 grunnskóla. Svörun var góð, en 151 af 170 

virkum grunnskólum sendu svar tilbaka og barst að minnsta kosti eitt svar frá hverjum 

skóla. Alls bárust 2.719 svör frá starfsfólki grunnskóla og var svörun þá 33.5% ef litið 

er til starfsfólks sem starfar við kennslu. Svarhlutfall var ólíkt á milli skóla og 

landshluta en samtals fengust um 950-1000 gild svör um spurningarnar sem lagðar 

voru fyrir. Alls svöruðu 183 skólastjórnendur úr samtals 118 skólum.  

  Mest var spurt um viðhorf og mat á stöðunni og tengsl við heimilin. Hátt í 

90% stjórnenda sögðu að kennsla hafi verið góð miðað við aðstæður. Kennarar voru 

ekki eins ánægðir, en um 80% sögðu að kennsla hafi verið í góðu lagi eða mjög góð. 

Varðandi mætingu nemenda þá var hún misgóð. Stjórnendur sögðu mætingu hafa 

minnkað á unglingastigi en um 14% nemenda á unglingastigi voru með minna en 40% 

mætingu í skóla. Á miðstigi voru 7% nemenda með undir 40% mætingu en á yngsta 

stigi voru 5% með undir 40% mætingu. Um 40% stjórnenda segja nemendur af 

erlendum uppruna hafa mætt verr og upp undir helmingur nemenda með veikt 

bakland hafi verið með undir 40% mætingu. Sérstaklega þarf að huga að viðkvæmum 

nemendum og þurfa skólar að taka frumkvæði til þess að þessir nemendur detti ekki 
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úr skólakerfinu eða bíði skaða af.  

  Varðandi kennslu og þátttöku foreldra í námi barna sinna þá telur um 

helmingur kennara að þátttaka hafi verið góð en um 70% stjórnenda. Breytingar á 

starfsemi skóla höfðu greinilega mismunandi áhrif á fjölskyldur. En foreldrar þurfi 

fleiri eða öðruvísi tækifæri til þátttöku í námi barna sinna sökum mismunandi 

aðstæðna heima fyrir og getu til að sinna heimanámi barna sinna. Í lok könnunar var 

lögð fyrir opin spurning er varðaði heimanám nemenda og tengsl starfsmanna skóla 

við heimilin. Alls bárust 254 svör frá kennurum og höfðu þeir greinilega miklar 

skoðanir. Algeng svör voru til að mynda þau að foreldrar væru stundum ágengir 

varðandi þjónustu og svör á tölvupóstum og að kennarar hafi þar af leiðandi litið á 

tölvupósta sína oft á dag. 

  Önnur svör snerust um aukna jákvæðni og kurteisi í garð kennara. Einn 

kennari nefnir að Covid-19 hafi veitt foreldrum meiri innsýn í nám barna sinna og 

gefið þeim færi á að taka meiri þátt, á meðan aðrir foreldrar hafi hjálpað of mikið og 

jafnvel lært fyrir nemendur. Stjórnendur og kennarar voru nokkuð sammála um að 

foreldrar hafi áhyggjur af námsárangri og líðan barna sinna. Þegar spurt var um 

hversu auðvelt eða erfitt samstarf við foreldra hafi verið þá eru kennarar og 

stjórnendur sammála um að samstarfið hafi verið auðvelt. Samt sem áður telja 28% 

kennara samstarfið hafa verið hvorki erfitt né auðvelt. Hátt í helmingur segja að 

foreldar hafi leitað eftir stuðningi og ráðgjöf, 55% stjórnenda hafi fengið athygli og 

stuðning frá foreldrum en um 40% kennara. Varðandi tíma sem það tók kennara og 

stjórnendur að eiga í samstarfi við foreldra og veita upplýsingar þá segja 58% kennara 

að það hafi tekið nokkuð meiri eða mun meiri tíma en vanalega. Einnig sögðu 44% 

kennara að undirbúningur kennslu og kennslan sjálf hafi tekið mun meiri tíma en 

vanalega. En varðandi kennsluhætti til frambúðar þá telur fjórði hver stjórnandi að 

Covid muni hafa þar áhrif og er fimmti hver kennari sama sinnis. Þegar spurt var 

hvort kennarar og stjórnendur hefðu haft gaman af að glíma við þær áskoranir sem 

Covid-19 færðu þeim þá voru 23% stjórnenda mjög sammála og 51% nokkuð 

sammála á meðan 26% kennara voru mjög sammála og 40% nokkuð sammála. Má 

líta svo á að það sé til marks um fagmennsku og metnað þegar kemur að vinnu 

kennara og stjórnenda grunnskóla.  

Niðurstöður grunnskólakönnunar um fyrstu bylgju Covid-19 gefa til kynna að 

aðstæður hafi verið erfiðastar fyrir viðkvæma nemendahópa. Áhersla hafið farið í að 

halda uppi kennslu og fór mikill tími í þann undirbúning og upplýsingamiðlun til 
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heimila. Kennarar upplifðu meira álag en stjórnendur og má segja að tengsl milli 

heimilis og skóla hafi frekar orðið sterkari heldur en veikari á tímabilinu. Einnig 

efldist upplýsingaflæði talsvert. 

Fjarkennsla eða skert kennsla fór fram með ýmsum hætti á Íslandi og fór það eftir 

bæjarfélögum og skólum með hvaða hætti takmörkunum í skólastarfi var framfylgt.  

Kennarar af Menntavísindasviði Háskóla Íslands (Salvör Gissurardóttir, 2020) 

lögðu fyrir spurningakönnun vorið 2020 varðandi notkun stafrænnar tækni – Þróunar 

netnáms og fjarnáms. Niðurstöður voru síðan kynntar á Menntakviku Háskóla Íslands 

haustið 2020.  

Tekin voru saman töluleg gögn og svör við opnum spurningum frá 

skólastjórnendum og kennurum sérstaklega. Svör voru fengin frá um 1200 kennurum 

og 188 skólastjórum. Mikill samhljómur var í svörum skólastjóra og kennara.  

Stór meirihluti telur að áhrif Covid-19 á kennsluhætti sé til frambúðar. 

Meirihlutinn taldi tækni duga vel til samskipta eða fjarnáms og einnig að starfsmenn 

væru vel búnir til þess að takast á við aukna tölvunotkun þegar kæmi að kennslu og 

samskiptum. Töldu kennarar það vera hluta af erfiðleikum við fjarnám að tæki skorti 

heima við, kunnátta til að nýta þau og forrit sem aðgengi var að. Foreldrar áttu oft 

erfitt með að setja sig inn í verkefni nemenda og var því erfitt fyrir fjölda nemenda að 

fá aðstoð heima fyrir.  

 

7 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Við vinnslu verkefnisins var stuðst við þær kröfur sem Háskólinn á Bifröst gerir 

varðandi framkvæmd fræðilegra rannsókna og stuðst við reglur um ritun lokaritgerða í 

grunnnámi við Háskólann á Bifröst. 

Verkefnið er byggt á eigindlegri (e. qualitative) rannsóknaraðferð í formi viðtala. 

Settur var saman viðmælendalisti og saminn viðtalsrammi (sjá viðauka I) sem 

ákveðinn hafði verið í samráði við leiðbeinanda.  

Tölvupóstur var sendur til þeirra sem höfundur sóttist eftir viðtali við. Notast var við 

markvisst úrtak (e. purposive sampling) eða tilgangsúrtak (Morse, 1991, vitnað til í 

Handbók í aðferðafræði rannsókna, 2013), en með slíku úrtaki sækist höfundur eftir 

að komast í samband við viðmælendur sem hafa vegna stöðu sinnar þekkingu og 
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reynslu á því sviði sem verið er að rannsaka. Haft var í huga þegar viðmælendur voru 

valdir að þeir hefðu töluverða reynslu af kennslu, annars vegar sem umsjónarkennarar 

og hins vegar sem list- og verkgreinakennarar.  

7.1 Þátttaka og aðgengi 

Þátttakendur eru umsjónarkennar og list- og verkgreinakennarar á unglingastigi ásamt 

einum umsjónarkennara á yngsta stigi.  

 

Rannsakandi tók viðtöl við kennara sem kenndu í grunnskóla á meðan skert kennsla 

eða fjarkennsla átti sér stað í Covid-19 faraldrinum. Rannsóknin er eigindleg og koma 

viðmælendur ekki fram undir nafni og verða svör og umfjöllun úr viðtölum 

órekjanleg til þeirra.  

Vegna Covid-19 faraldursins fóru öll viðtöl fram í gegnum samskiptaforritið 

Teams. Haft var samband við fjóra kennara í grunnskóla á unglingastigi og einna 

kennara í grunnskóla á yngsta stigi, sem höfðu kennt að einhverju leyti til í formi 

fjarkennslu. Um er að ræða kennara úr þremur mismunandi skólum og tveimur 

mismunandi bæjarfélögum sem ekki verða tekin fram hér vegna nafnleyndar 

viðmælenda í viðtölum. Viðtölin fóru fram dagana 2. febrúar, 3. febrúar, 8. febrúar, 4. 

mars og 7. mars 2021. Lengsta viðtalið tók 25:05 mínútur og það stysta 11:11 

mínútur. 

 Tel ég sem rannsakandi að viðmælendur mínir gefi dýpri innsýn í íslenskt 

menntasamfélag þegar að Covid-19 faraldurinn reið yfir. Rannsóknarspurningar voru 

frekar opnar og gáfu tilefni til samræðna sem gerðu viðtölin persónulegri og gáfu 

þeim meiri dýpt. Leitast var eftir því að viðmælendur gætu tjáð sig óheft og er það 

ástæða nafnleyndar í viðtölum og greiningum á þeim.  

 
Tafla 1. Viðmælendalisti 

Viðmælendalisti 
Nafn Starfstitill Viðtalstími 

Kennari 1 List- og verkgreinakennari 02.02.2021 

Kennari 2 List- og verkgreinakennari 03.02.2021 

Kennari 3 Umsjónarkennari, unglingastig 08.02.2021 

Kennari 4 Umsjónarkennari, unglingastig 04.03.2021 

Kennari 5 Umsjónarkennari, yngsta stig 07.03.2021 

 



	

	 22	

7.2 Greiningaraðferðir 

Til þess að greina viðtölin studdist ég við svokallaða þemagreiningu eða 

fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 283-284). Stuðst var við aðferð 

Colaizzi  þar sem viðtölin eru lesin yfir eftir að þau hafa verið skrifuð orðrétt af 

upptöku og merkir rannsakandi við það sem honum þykir merkilegt. Slíkt ferli kallast 

opin kóðun en þar eru lykilsetningar teknar til hliðar og áhersla lögð á að finna 

ákveðin þemu í textunum (Braun, 2006). Rannsakandi leitast við að leggja til hliðar 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir um viðfangsefni sitt til þess að greiningin verði skýrari 

og ekki fyrirfram ákveðið hverjar niðurstöður verða. 

 

7.3 Siðferðileg álitamál og afstaða rannsakanda 

Rannsakandi gætti þess að allir þátttakendur væru upplýstir um tilgang rannsóknar og 

hvað yrði gert við upplýsingarnar. Voru þátttakendur vel upplýstir um að nafnleyndar 

væri gætt í rannsókninni og að upptökum og minnispunktum yrði eytt að verkefni 

loknu. Til þess að tryggja nafnleynd viðmælenda voru þeim gefin númer (viðmælandi 

1, viðmælandi 2 o.s.frv.). 

Einungis var um fimm viðmælendur að ræða og gefur rannsóknin því ekki mynd af 

viðhorfi allra kennara á Íslandi, enda tilgangur rannsóknar ekki að alhæfa um 

viðfangsefnið. Markmiðið er að greina frá reynslu ákveðinna einstaklinga og nýta þá 

reynslu til betri framvindu í starfsháttum og aðbúnaði kennara. Einnig í aðbúnaði 

nemenda, þegar að kemur að uppbroti á kennslu. Til dæmis vegna veirufaraldurs eða 

annarra aðstæðna sem valda því að kennarar og nemendur geti ekki mætt í skóla og til 

þróunar á tækni og notkun hennar í grunnskólum. 
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8 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða teknar saman helstu niðurstöður úr þeim viðtölum sem tekin 

voru. Fjallað verður um hvert og eitt þeirra þema sem greind voru úr viðtölunum og í 

kjölfarið fylgir stutt samantekt á svörum viðmælenda. 

 

8.1 Tengslamyndun við nemendur í fjarkennslu  

Allir viðmælendur komu inn á tengsl við nemendur. Ekki er hægt að segja að tengsl 

hafi orðið styrkari eða verri en þó fundu viðmælendur mun á nemendum í skólastofu 

og í gegnum fjarfundabúnað. Erfiðara var fyrir kennarana að átta sig á líðan nemenda 

sinna og mæla virkni í kennslustundum. 

Viðmælandi 1 ræddi til dæmis um að athyglin hafi ekki orðið betri þar sem 

nemendur ,,stimpluðu“ sig inn í tíma og slökktu síðan á myndavélunum sínum. 

Einhverjir hafi farið að sofa og ekki vaknað fyrr en kennari hafi hrópað nafn þeirra til 

að ná athygli. Þeir nemendur sem höfðu athyglina í lagi hafi þó skilað af sér góðum 

verkefnum. Þeir sem þegar höfðu veitt kennara litla athygli inni í kennslustofu hurfu 

enn frekar þegar að kennari hafði ekki eins mikið tækifæri til að fylgjast með þeim.  

Viðmælandi 2 hafði svipaða sögu að segja. Sumir nemendur voru einstaklega 

áhugasamir og virkir í fjartímum á meðan aðrir fóru að sofa. Talar hann einnig um að 

meiri mælanleiki hafi verið á verkefnaskilum þar sem verkefni komu inn í gegnum 

Google Classroom og hafi skipulagið í kringum það gert að verkum að hann fann 

meiri tengsl við nemendur varðandi verkefnavinnu þeirra. Nefnir hann einnig að 

tengsl hafi tapast að hluta til við nemendur sem eru einkar listrænir og eiga erfitt með 

verkefnavinnu og tengsl við kennara í gegnum fjarfundabúnað. Nemendur læri mikið 

af því að fylgjast með kennara framkvæma ákveðnar aðferðir við verkefni.  

Viðmælandi 3 missti tengsl mikið við sína nemendur og átti erfitt með að 

fylgjast með daglegri líðan í gegnum fjarkennslu. Þeir nemendur sem voru hvað mest 

félagslega tengdir áttu mjög erfitt á meðan aðrir hrósuðu happi yfir því að þurfa ekki 

að fara út úr húsi.  

Viðmælandi 4 talaði um að nemendur sínir væru fjarlægari. Ekki væri hægt að 

lesa í hegðun og tjáningu þeirra í gegnum stillimyndir á þeim fjarfundabúnaði sem 

stuðst var við. Auðvelt væri að fylgjast með verkefnavinnu þeirra í gegnum Onenote 

en þó hafi tilfinningin verið þannig að verið væri að njósna um nemendur. Auðvelt 

hafi verið að ná sambandi við þau í gegnum skilaboð og ef þau svöruðu ekki þá var 

einfaldlega hringt í þau. Varðandi persónuleg tengsl þá hafi þau verið öðruvísi á 



	

	 24	

þessum tíma og rofnað að hluta til þegar að hluti nemenda faldi sig á bak við 

myndavélina og svöruðu ekki kalli dag eftir dag. 

Viðmælandi 5 var með yngri nemendur en hinir á undan eða nemendur á 

yngsta stigi. Fjarkennsla hafi farið fram þannig að nemendur mættu í skólann annan 

hvern dag. Daginn sem þau hafi ekki mætt hafi nemendur átt að sinna verkefnavinnu í 

gegnum forrit sem heitir Seesaw og hafi tengsl við foreldra verið góð á þessum tíma 

og mikið haft samband í báðar áttir. Tengsl við nemendur styrktust mikið þar sem 

hópnum var skipt í tvennt og fengu nemendur meiri athygli frá kennara og 

stuðningsfulltrúa þá daga sem þau mættu í skólann.  

 

8.2 Skortur á skipulagi þegar fjarkennsla hófst 

Allir viðmælendur voru sammála um það að ekkert skipulag hafi verið til staðar sem 

gerði ráð fyrir slíkum takmörkunum sem Covid-19 hafði í för með sér. Tækjabúnaður 

var af skornum skammti og námsefni hentaði ekki til fjarkennslu. Einnig voru 

kennarar ekki nógu vel að sér í þeim forritum sem notast var við í kennslu á þessu 

tímabili. 

 

Viðmælendur 1 og 2 eru báðir list- og verkgreinakennarar. Viðmælandi 1, sem kennir 

textíl, hafði ekki mikið að grípa til þegar að takmarkanir á skólastarfi hófust og talaði 

um byrjunarörðugleika sem áttu sér stað vegna vankunnáttu kennarans á tækninni sem 

notast var við. En í stað þess að sitja aðgerðalaus þá var nemendum sett fyrir að horfa 

á myndbönd sem kenndu þeim að kríla. Kríl er að flétta eitthvað saman úr fleiri 

þráðum en vanalega eru notaðir í hefðbundna fléttu, yfirleitt fimm þráðum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 1987). Einnig horfðu þau á mynd um umhverfisáhrif textíliðnaðar. 

Mikið var rætt um tísku og áhrif hennar og voru nemendur mjög áhugasamir. Reyndi 

þetta tímabil mikið á hugmyndaflug kennara sem þurftu að finna til ný verkefni þar 

sem verkefni kennsluáætlana hentuðu ekki. Lítið var um verkefnavinnu í fjarkennslu 

þar sem ekki var hægt að ætlast til þess að foreldrar og forráðamenn nemenda ættu 

tiltekin verkfæri til heima hjá sér eins og nál og tvinna og þess háttar.  

Illa gekk að samræma skilin á milli fjarkennslu með unglingum og staðkennslu 

með nemendum á miðstigi því fjarkennslan fór fram í annarri byggingu en 

staðkennsla. 
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„Það gekk ótrúlega vel. Að vísu var ég einu sinni í öðru húsi með 7. bekk og um leið og 

ég var búin með þau þá opnaði ég vitlausan bekk [í forritinu] og reyndi að fá aðstoð frá 

aðstoðarskólastjóra. Þau [nemendur] voru heima tilbúin. Síðan fatta ég ekki af þessu fyrr 

en nemandi sendir mér póst afþví ég gaf honum fjarvist. Þetta var stress móment, það var 

svo stutt á milli tíma, þetta voru bara hlaup, þegar þú ert með krakka í svona handavinnu, 

þeim fannst svo gaman að kríla og ég var orðin svo stressuð þannig ég klúðraði einum 

tíma“. Viðmælandi 1 (munnleg heimild, 2. febrúar 2021). 

 

 Viðmælandi 2 var ekki í eins miklum vandræðum með verkefni, enda að hans 

mati auðveldara að kenna myndlist í fjarkennslu heldur en textíl og smíði. Til dæmis 

var mikið gripið í hönnun og þess háttar verkefni eins og að búa til sinn eigin 

fyrirlestur. En nefndi hann þó að gott hefði verið að geta skipulagt sig með örlitlum 

fyrirvara og fá kennslu á forritin sem notuð voru í fjarkennslu. 

 Viðmælandi 3 sagði frá því að hann ásamt samkennara sínum fylgdu 

kennsluáætlun og að nemendur lærðu heima það sem þeir hefðu annars átt að læra í 

skólanum þann daginn. Var verkefnum þá skilað rafrænt til kennara en allir nemendur 

þess árgangs voru með ipad á vegum skólans. Ekki var farið í að breyta kennsluáætlun 

þar sem mikil óvissa var um hversu lengi skert kennsla myndi standa yfir. Nemendur 

skiluðu sínum verkefnum til þess kennara sem kenndi fagið og skaraðist kennslan því 

ekki á að þann háttinn að viðmælandi 3 þyrfti að taka á sig verkefni annarra kennara. 

 Viðmælandi 4 var mjög óundirbúinn fyrir fjarkennslu þar sem hann tók alfarið 

yfir sinn umsjónarbekk. Á unglingastigi tíðkast almennt að nemendur gangi til fleiri 

en eins kennara. Þurfti hann að setja sig inn í áætlanir og verkefni annarra kennara 

sem kenndu nemendum hans önnur fög.  

 Viðmælandi 5 fór sömu leið og viðmælandi 3. Farið var eftir 

kennsluáætlunum og þeir nemendur sem voru heima þann daginn unnu sín verkefni 

þar og skiluðu í gegnum forritið Seesaw. Þar sem um ræðir nemendur á yngsta stigi 

þá sá viðmælandi 5 þegar um alla kennslu sinna nemenda. 

 

8.3 Mismunun vegna aðgengi að tækjabúnaði 

Líkt og komið hefur fram í niðurstöðum rannsókna sem fjallað er um í kafla fjögur, þá  

á sér stað ákveðin mismunum þegar að kemur að aðbúnaði og aðgengi nemenda að 

tækjum sem nýtt eru í fjarkennslu. En ekki er vitað hversu mikil áhrif það hefur haft á 

fjarkennslu í grunnskólum í Covid-faraldri á Íslandi. 
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Einungis tveir viðmælendur fundu fyrir því að ekki hefðu allir nemendur 

samskonar aðgang að tækjum og tólum og aðrir jafnaldrar. Var þó ekki hægt að ætlast 

til þess sama af öllum nemendum þegar að kom að ákveðnum verkefnaskilum og var 

tekið tillit til þess þegar að kom að skiladegi verkefna en nemendur fengu þá aukinn 

frest á skilum á einhverjum verkefnum. 

 

8.4 Stuðningur til nemenda 

Stuðningur við nemendur á farsóttartímum er mikilvægur. Voru allir viðmælendur 

sammála um að þeir hefðu gert sitt besta þegar að kom að því að veita nemendum 

sínum stuðning. Mikið af samskiptunum fór fram í gegnum tölvu og 

skilaboðasendingar og var því erfitt að lesa í aðstæður og líðan. 

 Viðmælandi 2 var ánægður með þá möguleika sem Google Classroom veitti 

honum til að sinna einstaklingum í fjarkennslu. Þar var hægt að færa sig úr hópum og 

sinna nemendum í sitthvoru lagi með því að færa sig yfir í einstaklingssamtöl og voru 

dæmi um nemendur sem unnu betur á þennan hátt heldur en í kennslustofunni. Minna 

um læti og agastjórnun og meira um ,,vinnufrið“.  

 Viðmælandi 3 var í nánum samskiptum við nemendur sína varðandi nám og 

höfðu þeir leyfi til að senda skilaboð í gegnum Facebook messenger, tölvupóst og 

einstaka símtöl og sms. Kennslan byrjaði vel en þrautseigjan dugði stutt og þrátt fyrir 

góðan stuðning helltust margir úr lestinni og sumir hurfu alveg yfir nokkra daga. 

Nemendur voru þó duglegir að nýta sér stuðning frá kennurum og sinnti meirihluti 

námi sínu allan tímann.  

 

8.5 Samskipti við forráðamenn - Streita og álag 

Viðmælendur 1 og 2 voru ekki í samskiptum við foreldra enda fara þau samskipti ekki 

í gegnum list- og verkgreinakennara, heldur í gegnum umsjónarkennara, nema í 

sérstökum tilvikum. Viðmælandi 3 talaði um mikið áreiti vegna skilaboða og 

hringinga frá forráðamönnum og nemendum sínum en hann tók við öllum símtölum 

og skilaboðum fyrir árganginn sem er skipt í tvo bekki. Viðmælandi 4 var í litlum 

samskiptum bæði fyrir og eftir Covid-19 faraldur við forráðamenn og fann því ekki 

mikla breytingu á þeim samskiptum. 

 Viðmælandi 1 upplifði aukna streitu í starfi þegar að fjarkennsla hófst vegna 

Covid-19. Hann var í upphafi faraldurs að kenna staðkennslu á miðstigi og 

einkenndist álagið af því að þurfa að hlaupa á milli bygginga og rýma til þess að 
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kenna á miðstigi, þar sem engin aðstaða til textíl kennslu var, og að hlaupa í önnur 

rými þar sem fjarkennsla unglingastigs fór fram. Fannst viðmælanda 1 þá að hann 

væri ekki að standa sig nógu vel. Vinnuumhverfið væri ófullnægjandi og olli það 

streitu og álagi að þurfa að finna nýtt námsefni fyrir alla nemendur. Flest verkefnin 

var ekki hægt að meta þar sem hvorki var tími til þess að fullvinna þau né aðstaða eða 

verkfæri til staðar. Í upphafi var álagið mikið, erfitt var að tileinka sér tæknina en 

síðan lagaðist það eftir fyrstu dagana og heilt yfir gekk kennslan áreynslulaust fyrir 

sig þegar smá skipulag var komið á. 

 Viðmælandi 2 talaði um að sín reynsla hafi verið frekar jákvæð og laus við 

streitu og álag. Helstu álagsvaldarnir voru tæknileg vandamál en þegar þau höfðu 

verið leyst þá var ekki mikið mál að sinna kennslunni og finna efni sem hægt væri að 

kenna í fjarkennslu þrátt fyrir að viðmælandi 1 væri myndlistarkennari. Talaði hann 

um að álag og streita hefðu ekki aukist í fjarkennslu heldur verið öðruvísi. Þegar að 

staðkennsla átti sér stað var mikið áreiti í kennslustofu þar sem 12-15 nemendur voru 

að biðja um aðstoð, sem gat valdið álagi og streitu, en þessi truflun átti sér ekki stað 

þegar að fjarkennsla var í gangi og auðveldara var að sinna nemendum hver fyrir sig. 

 Viðmælandi 3 upplifði gífurlega mikið álag og fann fyrir langvarandi streitu í 

kjölfar fjarkennslu á unglingastigi. Tveir umsjónarkennarar sáu um einn árgang en 

annar kennarinn, viðmælandi 3, tók á sig að sjá um samskipti við foreldra og 

nemendur. Var þá gefið grænt ljós á skilaboðasendingar í gegnum Facebook 

messenger, tölvupóst og símtöl í sumum tilvikum. Samkvæmt viðmælandanum var 

áreitið stanslaust og átti sér stað allan sólarhringinn og í stað þess að lesa útgefnar 

upplýsingnar frá kennurum þá voru forráðamenn og nemendur að spyrja einfaldra 

spurninga sem oft var búið að senda upplýsingar um áður í tölvupósti eða birta á 

Mentor.  

 
,,Í þessar tvær vikur svaraði ég 1100 emailinum og hátt í 100 Facebook messages, fyrir 

utan símtöl og sms, þannig að það var mjög mikið áreiti“. Viðmælandi 3 (munnleg 

heimild, 8. febrúar 2021). 

 

 Viðmælandi 4 upplifði mikla streitu og álag þegar að kom að fjarkennslu. 

Álagið sneri aðallega að vankunnáttu á fjarnámskerfinu eða þeim forritum sem stuðst 

var við í kennslu, en streitan gerði vart við sig eftir á, þegar að kerfið var farið að 

rúlla. Samskipti ollu ekki álagi eða streitu en áhyggjur af ákveðnum nemendum ollu 
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talsverðu álagi. Voru það nemendur sem hurfu algerlega þegar að fjarkennsla tók við 

og helst þá þeir sem voru vanvirkir fyrir.  

 Viðmælandi 5 upplifði einnig mikla streitu og álag þegar að kom að 

fjarkennslu og skertri kennslu í Covid-19. Sneri það aðallega að vankunnáttu á bæði 

forritum sem notuð voru í fjarkennslu, sem og áhyggjum af nemendum sem teknir 

voru alveg úr skóla yfir ákveðið tímabil, og sinntu engum lærdómi heima við. Óvissan 

skipaði þá stóran sess sem streituvaldur. 

 

8.6 Jákvæðar hliðar fjarkennslu í Covid 

 
Flestir sáu eitthvað jákvætt við fjarkennslu í Covid-19 faraldri, en virtust þá allir 

sammála um að fjarkennsla í grunnskóla kæmi aldrei í stað kennslu á staðnum. Það 

sem var helst jákvætt var að ákveðnir nemendur virtust njóta sín betur og vinna 

verkefni í gegnum fjarfundabúnað af meiri alúð en þeir gerðu í kennslustofu, þar sem 

áreiti var meira og aðgengi að kennara verra er kom að einstaklings samskiptum. 

Mælanleiki á verkefnum var meiri og endurgjöf betri þegar að hægt var að bæta henni 

inn á svæði nemenda, til dæmis inn á Onenote.  

 
,,En síðan fóru þau í efnisfræði, og ég náði að taka alveg ull og silki og bómull í 9. bekk 

og 8. bekkur var með silki og ull. Og þar gerðu þau almennileg verkefni. Sko, þau áttu 

sjálf að finna á netinu [upplýsingar]. Þau áttu að segja frá ferlinu, hvernig svona efni 

verður til, og svo áttu þau að finna föt heima hjá þeim sem væru akkúrat úr þessu efni, 

þannig að þau þurftu aðeins að kíkja á miðana inni í fötunum og segja síðan hvað maður 

notaði þetta helst í og helstu eiginleika og svona, þannig að ég gat alveg metið þau fyrir 

það“. Viðmælandi 1 (munnleg heimild, 2. febrúar 2021). 

 

 Viðmælandi 1 talaði um hversu jákvætt það hafi verið að geta farið yfir 

efnisfræði í textíl með nemendum sínum á unglingastigi, en þá fræddust þeir um hana 

í fyrirlestrarformi hver í sinni tölvu/tæki. Einnig voru önnur málefni sem auðveldara 

var að taka fyrir í fjarkennslu en það voru heimildarmyndir um t.d. textíliðnað og 

tískuiðnaðinn og síðan stutt verkefni því tengdu. 

 
Rannsakandi: ,,hver var þín upplifun af skertri kennslu eða fjarkennslu í Covid faraldri?“ 

V2: ,,að sumu leyti jákvæð, mjög hands on, þú lætur þau ekki mála í gegnum netið, 

maður getur lítið hjálpað eins og ég geri þegar ég er á staðnum. Þurfti að leggja hausinn í 

bleyti og búa til ný verkefni sem að gætu hentað en þegar upp var staðið þá var ég býsna 
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ángæður með önnina, en sem redding, ekki eitthvað sem er framtíðarfyrirkomulag“. 

Viðmælandi 2 (munnleg heimild, 3. febrúar 2021). 

 

 Viðmælandi 2 ræddi svipaða hluti. Að í fjarkennslu hefði verið jákvætt að geta 

sinnt nemendum betur persónulega, en ekki í hóp, og látið þau vinna öðruvísi verkefni 

þar sem hægt var að fylgjast betur með afköstum hvers og eins, til dæmis í gegnum 

Onenote. Nemendur unnu þá verkefni tengd myndlist, með áhöldum og verkfærum 

sem fyrirfundust á heimilum þeirra, og tóku myndir af afrakstri og skiluðu inn á 

Onenote svæðið sitt. Þegar að kemur að myndlist hafi það ekki verið eins mikil 

hindrun og í öðrum list- og verkgreinum, til dæmis eins og smíði.  

 Viðmælandi 3 nefndi hversu gagnlegt það hefði verið fyrir suma nemendur að 

fá persónulega aðstoð heima fyrir. Margir foreldrar gátu aðstoðað börn sín, en því 

miður ekki allir. Margir nemendanna tóku þessari áskorun vel og lögðu sig alla fram 

við að vinna verkefni af alúð og skila þeim á tilsettum tíma. Einnig kom það vel út að 

fylgja kennsluáætlun á þann hátt að krakkarnir unnu verkefni heima sem annars yrðu 

unnin þann daginn í skólanum. Allir nemendur voru með sinn ipad á vegum skólans. 

Þannig reyndist það ekki mikil hindrun að setja fyrir verkefni og voru dagleg skil á 

sumum þeirra. 

Viðmælandi 4 talaði um fjarkennslu sem persónulega áskorun sem hafi ýtt sér 

út í að læra betur á ýmis forrit sem nú þegar voru notuð í kennslu. Tengsl hafi eflst við 

ákveðna nemendur og náðist gott samband við nemendur sem áður höfðu sýnt merki 

um mikla skólaforðun. Skólaforðun er frekar nýlegt hugtak hér á landi, en á það við 

um nemendur í grunnskóla sem mæta illa eða ekki neitt í skóla vegna kvíða, 

þunglyndis og/eða erfiðra aðstæðna heima fyrir (Guðrún Hálfdánardóttir, 2019). 

Það sem var hvað jákvæðast við fjarkennsluna að mati viðmælanda 4 var 

fjarfundur með tveimur rithöfundum sem kennari og nemendur áttu. Var þeim fundi 

komið á í tengslum við bækur sem nemendur voru að vinna með í skólanum. Sagði 

viðmælandi 4 að fyrirkomulagið hefði reynst miklu betra heldur en ef kennari og 

nemendur hefðu hitt rithöfunda á sal, en þarna gafst betra tækifæri fyrir nemendur til 

þess að tjá sig og spyrja rithöfundana og fá greinagóð svör við fyrirspurnum sínum. 

Sagði viðmælandi 4 og þetta hefði reynst það vel að hann ásamt öðrum kennurum 

myndu gera þetta aftur hvort sem um væri að ræða aðstæður í heimsfaraldri eða 

venjulegar aðstæður.  

Viðmælanda 5 þótti fjarkennsla reynast vel þegar að kom að nemendum sem 

áttu erfiðara með að einbeita sér í skólanum. Verkefni sem sett voru fyrir á Seesaw 
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voru auðleystari heima við með aðstoð foreldra heldur en inni í 24 nemenda bekk í 

staðkennslu. Gafst því gott tækifæri til að styðja enn frekar við nemendur með 

greiningar, eða vandamál tengd námi, með því að leggja fyrir einföld verkefni sem 

þeir gætu leyst í skólanum í minni hópum eða jafnvel heimavið með aðstoð foreldra. 

 

8.7 Neikvæðar hliðar fjarkennslu í Covid 

Það voru margar jákvæðar hliðar fjarkennslu í Covid-19 faraldri en þó voru einnig 

neikvæðar hliðar. Kennarar þurftu að umturna og breyta öllu sínu kennsluformi með 

litlum sem engum fyrirvara, og læra jafnvel á forrit sem þeir höfðu ekki notast við 

áður, til þess að kenna nemendum sem voru heima fyrir vegna skerðingar á skóla eða 

vegna sóttkvíar/einangrunar. 

 Viðmælandi 1 átti ágæta upplifun af fjarkennslu en þótti það mjög neikvætt að 

vera ekki fær um að meta nemendur og verkefni þeirra sem unnin voru þegar á  

fjarkennslu stóð. Bæði vegna tímaskorts og óvissu um hvort nemendur gætu yfirhöfuð 

klárað verkefni sín. Einnig slitnuðu tengslin mikið við einhverja nemendur og var 

erfitt að ná einhverju sambandi við þá sem földu sig á bakvið myndavélarnar. Eða 

réttara sagt, slökktu á þeim á meðan kennslustund stóð yfir.  

 
Rannsakandi: ,,En þeir tímar sem gengu upp, fannst þér þú fá betri athygli frá 

nemendum?“ V1: ,,Get ekki dæmt um það, þau voru alltaf að slökkva á myndavélinni 

þannig ég veit ekkert hvort þau fóru frá. Ég þurfti stundum að segja ertu þarna, þannig ég 

held þau hafi gert eitt og annað sem þau áttu ekki að gera. Ég veit að einhverjir voru til 

dæmis sofandi, signuðu sig on (e. sign on) og slökktu á [mynda]vélinni, vöknuðu ekki 

fyrr en ég hrópaði: ertu þarna?! En ég get ekki sagt að þetta hafi skilað góðum 

verkefnum, en hinir sem voru með athyglina í lagi skiluðu góðum verkefnum. Hefðu 

ekki veitt þessu meiri athygli í tímum hjá mér hinir. Þarna var betra tækifæri að fela að 

þeir voru ekki að fylgjast með. Maður þarf að treysta svolítið mikið“. Viðmælandi 1 

(munnleg heimild, 2. febrúar 2021). 

 

Sem list- og verkgreina kennara var fjarkennsla í heildina litið frekar neikvæð 

upplifun hjá viðmælanda 1, þrátt fyrir jákvæðar hliðar. Ómögulegt var að fylgja 

kennsluáætlun og meta nemendur þar sem efniviður og annað slíkt var lokað inni í 

kennslustofu sem enginn mátti mæta í og ekki hægt að ætlast til að foreldrar ættu slíkt 

til heima við. 

 Viðmælandi 2 hafði svipaða sögu að segja. Var hann þó örlítið jákvæðari í 

garð fjarkennslu og nefndi hann að þetta væri ágætis redding í stuttan tíma, en gengi 
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þó ekki til frambúðar. Erfitt fannst honum að halda utan um ákveðna nemendur og 

voru sumir mjög týndir þegar að koma að því að vinna með ákveðin forrit og áttu 

erfitt með að fóta sig án þess að hafa einhvern á staðnum til þess að leiðbeina. Einnig 

varð það frekar neikvæð reynsla hversu erfiðlega gekk að læra á og nota sum 

fjarfundaforrit. 

 Viðmælandi 3 nefndi þá áreiti sem neikvæðasta hlutann við fjarkennslu. 

Tæknin hafi ekki verið vandamál nema þegar kom að verkefnum sem erfitt var að 

vinna á spjaldtölvur og tölvur eða aðgengi að þeim. Ekki voru til tölvur á öllum 

heimilum nemenda. Foreldrar voru oft ekki á staðnum til að aðstoða þau er þau lentu í 

tæknilegum örðugleikum og þurftu nemendur því að hringja oft beint til kennarans. 

Varð því frekar mikil mismunum á milli þeirra þegar að kom að gæðum heimanáms í 

fjarkennslu og álag á kennara var margfalt meira heldur en ef um staðkennslu væri að 

ræða í ákveðnum fögum. Gekk þá erfiðlega að halda uppi kennslustund vegna 

sífelldrar truflunar þar sem nemendur þurftu mikla aðstoð ef kennslustund var á 

rauntíma í gegnum internetið. 

 Viðmælanda 4 þótti það neikvæðasta og erfiðasta við fjarkennslu vera sín 

eigin tímastjórnun. Að sitja einn heima og stilla sig inn á kennslu. Það skorti tengslin 

við samstarfsfélagana og spjallið fyrir kennslustundir sem varð oft hvatning að 

frábærum tíma. Viðmælandi 4 vann í teymum, og þar sem teymin gátu ekki hist var 

erfitt að skipuleggja kennslu og fá hugmyndir og endurgjöf frá samstarfsfélögum. 

Vinnan varð einhæf og einmanaleg og erfitt hafi verið að setja sig inn í fög annarra 

kennara, sem viðmælandi 4 þurfti að taka á sig þegar að honum var fengið að sjá 

alfarið um sinn umsjónarbekk í fjarkennslu. Upplifði viðmælandi 4 einnig rofin tengsl 

líkt og viðmælandi 1. Nemendur földu sig á bakvið tölvur og höfðu slökkt á 

myndavélum og náðist oft ekki samband við þá nema hringt væri í þá. 

 Viðmælandi 5 upplifði neikvæðar hliðar fjarkennslu helst í formi þess að 

foreldrar sinntu ekki verkefnum með börnum sínum heima fyrir. Voru dæmi þess 

efnis að nemendur sinntu hvorki heimalestri né annarri heimavinnu í allt að þrjár 

vikur í senn. Einnig hafi það reynst erfitt að fylgja kennsluáætlunum og þurfti að 

afskrifa mörg verkefni sem ekki gafst tími eða aðstæður til þess að vinna. 

 
Heilt yfir þá nýttist tæknin ansi vel hjá öllum viðmælendum og hefur Covid-19 verið 

mikill hvati fyrir kennara til þess að finna öðruvísi leiðir til kennslu, sér í lagi fyrir þá 

nemendur sem eru ófærir um að mæta í skóla þó staðkennsla sé í gangi, einkum vegna 

sóttkvíar. 
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8.8 Breytt kennsla eftir Covid-19 

 
,,það sem mér finnst ég hafa grætt er að nýta mér betur Classroom, setja allar innlagnir 

inn þar þannig þau geti alltaf glöggvað sig á verkefnum þó ég sé ekki á staðnum Kannski 

16 í bekk og ég get ekki sinnt öllum“. Viðmælandi 2 (munnleg heimild, 3. febrúar 2021). 

 
Þegar að Covid-19 skall á og skerti skólastarf á íslandi þá var fljótt gripið til 

tækninnar. Mörg forrit voru notuð og var munur á milli skóla og árganga þegar að 

kom að vali á forritum til að styðjast við.  

Viðmælendur 1-5 notuðu allir á einhverjum tímapunkti fjarfundaforrit, sem 

virtust nýtast vel í fjarkennslu í þeim aðstæðum sem sköpuðust vorið 2020. Voru allir 

viðmælendur sammála um að ýmis forrit kæmu að gagni í staðbundinni kennslu en 

ekki einungis fjarkennslu. Væri þá hægt að nýta forrit á borð við Onenote til þess að 

halda utan um verkefni nemenda og gætu nemendur nálgast gagnlega endurgjöf við 

verkefni sín inni á sínu svæði á Onenote, svæði sem enginn nema nemandi með sinn 

aðgang kemst inn á. Seesaw væri þá kjörið forrit fyrir yngri bekki til daglegrar 

verkefnavinnu ásamt heimanámi. Margt gekk betur í fjarkennslu heldur en það hefði 

gert í staðkennslu. Þó kæmi fjarkennsla aldrei í stað hefðbundinnar kennslu í 

grunnskólum að mati viðmælenda. 

 
,,Við vorum að vinna í bókmenntum, það var ekki hægt að fá, jólin voru að nálgast, 

hvernig færum við heim rithöfundarins nær krökkunum og höfðum samband við 

rithöfundinn og fengum hann á fjarfund með honum [árgangnum], Kristín Helga 

Gunnarsdóttir og Jón Gnarr. Miklu betra heldur en ef við hefðum hitt þau á sal og betra 

heldur en ef rithöfundur hefði verið að lesa á sal“. Viðmælandi 4 (munnleg heimild, 4. 

mars 2021). 

 

 

8.9 Fjarfundabúnaður og önnur tækni í staðbundinni kennslu 

Í viðtölunum kom fram að allir viðmælendur hefðu notast við einhvers konar 

fjarfundabúnað eða önnur forrit til að sinna kennslu án þess að vera á staðnum. Allir 

nema einn viðmælandi studdust við Google Classroom og síðan voru nefnd forrit eins 

og Nearpod, Kahoot, Seesaw, Sketchbook, Mini Photoshop, Hangouts, Padlet, 

Onenote, og Quizlet. 

 Viðmælandi 1 hélt kennslu í textíl ágætlega uppi með því að styðjast við 

Google Classroom, Youtube og Nearpod. Hafði hann þá hlaðið upp myndböndum til 
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að útskýra ákveðna aðferð sem hann var að kenna. Einnig gat hann stuðst við Nearpod 

og nýtt það til að setja upp verkefni og vinna þá með þeim á rauntíma í gegnum 

Classroom. Þá fóru samskipti fram í gegnum Classroom en verkefnavinna í gegnum 

Nearpod. Auðvelt var að mæla virkni í verkefnum á þann háttinn. Ekki myndi hagnast 

þeim viðmælanda að nýta fjarfundabúnaði í staðkennslu í textíl, nema þá til þess að 

vinna og skila inn verkefnum sem eru skrifleg, ekki unnin í höndunum. Mjög lítið er 

um þannig verkefni enda verkleg kennsla í fyrirrúmi í textíl. Þó væri hægt að nýta 

tækni til þess að vinna verkefni heimavið sem ekki gæfist tími til að vinna á staðnum, 

enda verkleg kennsla í forgangi þá. 

 Viðmælandi 2 er myndlistarkennari. Hans upplifun af notkun tækni í kennslu 

var almennt góð. Studdist hann einna helst við forritin Google Classroom og Google 

Notes. Önnur forrit sem voru notuð í minni mæli eru forrit á borð við Sketchbook, 

Mini Photoshop og Youtube. Fannst honum þá Google Classroom hafa nýst best og sá 

fyrir sér að geta notað það samhliða staðkennslu eftir að faraldri lýkur. Einna helst þá 

í formi innlagna þar sem nemendur geta ávallt farið aftur í fyrirlestur frá kennara og 

glöggvað sig betur á smáatriðum. Hjálpar það til þegar að verið er að kenna 12-16 

nemendum í einu og erfitt að vera að síendurtaka allt sem kemur fram í innlögn. Er 

það góð leið til að dreifa álagi og draga úr streitu á kennara. Einnig nefndi 

viðmælandi 2 að mælanleiki á því sem nemendur voru að gera væri meiri þegar að 

hann gat fylgst með þeim í gegnum ákveðin forrit. Þar er átt við verkefnaskil og 

viðmið sem þeim voru sett.  

 Viðmælandi 3 studdist við forritin Google Classroom og Zoom ásamt 

tölvupósti og síma. Viðmælandi 4 var duglegur að nýta sér mismunandi forrit þegar 

kom að fjarkennslu. Aðallega var stuðst við Microsoft Onenote Teams, og Google 

Classroom. Verkefnin voru þá sett inn á Onenote og samræður og tímar fóru fram á 

Classroom. Samhliða þessu voru forritin Kahoot, Quizlet, Nearpod, og Padlet notuð 

en þó í talsvert minni mæli. Viðmælandi 4 var verulega spenntur fyrir því að tvinna 

þau forrit inn í staðbundna kennslu. Hann tók þó skýrt fram að kennsla í gegnum 

fjarfundaforrit kæmi aldrei í stað líkamlegrar kennslu, enda tengslamyndun við 

nemendur mikilvæg til að geta styrkt þau og fylgt þeim eftir í námi. En hann var þó 

ákveðinn í að flest forritanna væru komin til að vera, að einhverju leyti í staðkennslu. 

Sérstaklega þegar að kemur að því að halda utan um verkefni og skila endurgjöf til 

nemenda. 
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 Nemendur hjá viðmælanda 5 voru það ungir að eina forritið sem notað var í 

fjarkennslu var Seesaw. Nemendur unnu verkefni í gegnum forritið þá daga sem þeir 

mættu ekki í skóla. Seesaw var einnig notað í staðkennslu og gaf það góða raun, í 

þeim tilgangi að fækka verkefnum á pappír og halda utan um þau ásamt endurgjöf á 

einum stað. Nýttist það einstaklega vel í staðkennslu fyrir nemendur með greiningar á 

borð við einhverfu, ADHD og þess háttar. Reyndist þeim auðveldara að einbeita sér 

að verkefnunum þegar þau voru unnin í gegnum tölvu eða spjaldtölvur. Þá voru 

einnig sett fyrir verkefni í Seesaw sem átti að vinna heima þegar að um venjulega 

staðkennslu var að ræða. 
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9 Umræður 
 
Í þessari ritgerð var upplifun kennara af fjarkennslu í Covid faraldri skoðuð. 

Markmiðið var að komast að því hvernig hægt væri að nýta tæknina sem kennarar 

studdust við í fjarkennslu, í auknum mæli og í hefðbundinni kennslu í grunnskólum 

eftir að faraldri lýkur. 

 

Í rannsókn minni komst ég að því að hægt er að nýta mismunandi tækni í daglegri 

kennslu í grunnskólum. Erfiðara gæti reynst að nýta mismunandi tækni til heimanáms 

nemenda þar sem aðstæður þeirra eru misjafnar og ekki hafa allir sama aðgengi að 

tölvum/spjaldtölvum og interneti. Gæti það þó verið valkvætt og sett upp á þann hátt 

að nemendur gætu unnið ákveðin verkefnin heima og í skólanum. 

Þeir kennarar sem rætt var við vegna þessa verkefnis voru sammála því að 

tæknin gæti komið að gagni við að bæta yfirumsjón verkefna sem unnin eru í 

skólanum og að endurgjöf til nemenda yrði fljótlegri og gagnlegri. Kennarar gætu 

sparað tíma við innlagnir á námsefni og tekið þær upp. Þannig gætu nemendur ávallt 

nálgast þær á sínu svæði í tölvum og spjaldtölvum og horft á eftir þörfum. Kennarar 

þyrftu þá ekki að endurtaka sig í sífellu heldur gætu þeir vísað í myndböndin sín.  

Kennarar upplifðu að fjarkennsla væri ekki hentug til lengri tíma, þar sem 

tengsl við nemendur urðu minni og erfiðara að fylgjast með líðan þeirra. Nemendur 

gætu þó hagnast á því að vinna og bæta verkefni í tölvum með endurgjöf kennara til 

hliðsjónar. 

 

Þegar litið er til erlendu rannsóknanna sem farið var yfir í þessari ritgerð þá kom í ljós 

að hluti foreldra töldu sig ekki undirbúna til þess að sinna heimakennslu barna sinna 

þar sem þá skorti þekkingu og þjálfun til þess. Kom í ljós að þeim þótti erfitt að halda 

uppi aga og hafa börn sín í rútínu heima við. Mikilvægt þótti þó að nemendur fengju 

rútínu sem líkti eftir rútínu í skóla. Það gæti mögulega dregið úr tilfinninga- og 

hegðunarvandamálum ásamt kvíða. Mikill munur var á aðgengi nemenda að tækni og 

tólum til að sinna námi heima við. Er því mikilvægt að menntastofnanir ásamt 

foreldrum, kennurum og öðrum er láta menntun barnanna sig varða auki virkni 

kennslu- og námsaðferða og tryggi að enginn sé útundan þegar að kemur að 

tæknimálum.  
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Nokkur munur var á streituvöldum fyrir Covid faraldur og eftir að hann hófst. 

Streituvaldar kennara fyrir Covid voru slæm hegðun nemenda, agastjórnun, ná ekki 

utan um hópinn sinn og eiga erfitt með að setja saman einstaklingsnámskrár til þess 

að mæta þörfum einstakra nemenda. Kennurum fannst mörkin milli vinnu og einkalífs 

óskýr.  

 Streituvaldar eftir að faraldur hófst voru ekki þeir sömu. Þá má nefna 

reynsluleysi kennara gagnvart tækni, að ná ekki að sinna þörfum einstakra nemenda, 

skorti úrræða fyrir nemendur með veikara bakland en aðrir og óvissan sem fylgdi. Var 

stór hluti kennara tilbúinn til þess að læra af reynslunni og setja sig inn í tæknimál til 

þess að vera í stakk búnir fyrir áframhaldandi fjarkennslu ásamt því að finna leiðir til 

þess að styðja aftur við nemendur þegar að faraldri lýkur.  

 

Í ljós kom að hægt er að draga úr streitu kennara og styðja frekar við foreldra sem 

sinna námi barna sinna heima við. Ingvi Hrannar hafði ásamt öðrum kennurum þróað 

heimasíður í gegnum Google sites þar sem kennarar gátu haldið utan um allt nám 

þeirra nemenda sem voru heima við. Einfaldaði það líf kennara, nemenda og foreldra.  

Markmiðið er að draga úr streitu með því að innleiða tækni í kennslu, aðstoða 

nemendur að læra á hana og hjálpa kennurum að halda betur utan um kennsluaðferðir 

sínar. Mikilvægt er að draga úr streitu og álagi kennara með því að innleiða tækni í 

kennslu, hvort sem um ræðir kennsla í Covid faraldri eða kennsla utan faraldurs. 

Þannig er hægt að aðstoða kennara í að einstaklingsmiða nám grunnskólabarna og 

halda utan um verkefni þeirra á auðveldan hátt. 

 
Rannsakandi: ,,Ef þú færir í sama horf í næstu viku hvað myndirðu gera öðruvísi?“ 

,,Fara í veikindafrí... Nei ég myndi skipta betur verkum með kennurum, myndi bara vilja 

sjá um mitt, held að það hafi verið stærstu mistökin í þessu, þetta áreiti“. Viðmælandi 3 

(munnleg heimild, 8. febrúar 2021). 

 

Yfir tveggja vikna tímabil svaraði viðmælandi 3 hátt í 1100 tölvupóstum og 100 

Facebook skilaboðum, fyrir utan símtöl og sms. Þegar sá var spurður hvað hann 

myndi gera öðruvísi ef fjarkennsla hæfist í næstu viku var svarið ,,fara í veikindafrí“. 

Þó að það svar hafi verið sagt í gríni, þá bendir það samt sem áður til þess að álagið 

hafi verið ómannlegt og mikið á kennara lagt á þessu tímabili.   

Stór hluti kennara eru óöruggir þegar að kemur að fjarkennsluforritum og þurfa 

aukna þjálfun í að nýta þau til kennslu. Álagið sem kennarar fundu fyrir var einnig 
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reynsluleysi nemenda gagnvart tæknimálum. Fór stór hluti kennslustunda þá í að 

leysa vandamál tengd forritum sem voru notuð. 

 

Í rannsókn Chingos á K-12 skólakerfinu á Flórída frá árinu 2014 var ekki hægt að sjá 

marktækan mun á árangri nemenda þegar að bornar voru saman niðurstöður á 

fjarkennslu og staðkennslu á sömu áföngum. Segir það okkur að fjarkennsla dragi 

ekki úr árangri nemenda.  

Ekki var þó hægt að meta hvaða áhrif það hefði til lengri tíma og þarf að 

rannsaka það frekar með tilliti til kennsluaðferða og aðstæðna hér á landi. 

 

Undanfarið ár höfum við séð hvernig tæknin getur verið til góðs og hvers vegna 

kennarasamfélagið verður að þróast með. Kennsla getur orðið til þess að létta á 

kennurum og almennt eru kennarar jákvæðir þegar að kemur að tækniþróun.  

 
,,Jákvætt við hana [tækni]? Það þrýsti mér til að læra betur á þetta form og það urðu 

alveg til verkefni sem að ég hefði aldrei ímyndað mér að ég gæti gert, það gerðust alveg 

skemmtilegir hlutir við að nýta ákveðin forrit á netinu. Tengsl við ákveðna nemendur 

jukust, ákveðnir krakkar sem duttu inn í að ,,chatta“ og þetta var ekki þannig að ég væri 

kaffærð, það var ekki verið að skrifa mér um miðjar nætur eða á laugardögum. 

Skólaforðunar krakkar komu sterkari inn í fjarkennsluna heldur en í staðkennslu“. 

Viðmælandi 4 (munnleg heimild, 4. mars 2021).  

 

Takmarkanir þessa verkefnis eru þó nokkrar. Viðmælendur viðtalanna voru fáir og 

endurspegla ekki upplifun allra kennara á landinu. Einnig er ekki komin 

langtímareynsla á fjarkennslu í grunnskólum hér á landi utan Covid faraldursins. Því 

er ekki hægt að rannsaka það nánar með tilliti til hefðbundinnar kennslu og hvernig 

henni skuli háttað í framhaldi. Rannsaka þarf betur upplifun og óskir kennara þegar að 

kemur að innleiðingu á tækni í grunnskólum og jafnvel huga að því að kennarar séu 

betur undirbúnir til þess að nýta tækni til kennslu í gegnum grunnnám sitt.  

 

Það sem hefði mátt fara betur í þessari rannsókn var t.a.m. að kanna nánar rannsóknir 

um fjarkennslu á grunnskólastigi erlendis, þó þær ættu við eldri nemendur. Einnig 

hefðu viðtöl við kennara hér á landi mátt vera hnitmiðaðri þegar kom að notkun 

tölvuforrita í almennri kennslu, hvort sem um ræðir kennsla í Covid eða hefðbundin 

kennsla. 
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Niðurstöður þessa verkefnis er hægt að nýta til þess að hvetja kennara og stjórnendur 

grunnskóla til innleiðingar á tækni í daglegri kennslu og að auka endurmenntun 

kennara í þeim málum. Kennarar geti þá stutt frekar við nemendur með greiningar og 

aukið einbeitingu og úthald með því að færa verkefnavinnu í spjaldtölvur og nýta leiki 

til kennslu. Nemendur geti þá frekar unnið einstaklingsmiðuð verkefni í samvinnu við 

kennara sína og sinnt þeim verkefnum þegar þeim hentar, hvort sem það er á 

skólatíma eða heima við. 

 
,,Skólastjórnendur sáu síðasta vor að hlutir sem var búið að vera að innleiða í áratug eða 

svo, kikkaði inn því fólk varð að nota þetta og það var stórkostlegt“. Viðmælandi 4 

(munnleg heimild, 4. mars 2021).   
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10 Lokaorð 

Þegar ég hóf rannsókn mína leitaðist ég eftir að svara spurningunum: hver er upplifun 

kennara á grunnskólastigi af fjarkennslu í Covid-19 faraldri? Og hvernig mun tæknin 

halda áfram að nýtast okkur í hefðbundinni kennslu eftir að faraldri er lokið, ásamt 

því að kanna hvaða, ef einhverjar, jákvæðu breytingar fjarkennsla og tækni henni 

tengdri hefur haft í för með sér. Tel ég þeim spurningum svarað hér að ofan. 

 

Verkefni þetta hefur opnað augu mín fyrir þróun á tækni í tengslum við nám í 

grunnskólum hérlendis og erlendis. Að börn fái snemma, allt niður í leikskólastig, 

tækifæri til þess að læra forritun og skiptir það sköpum fyrir þau og framtíð þeirra. 

Fjórða iðnbyltingin mun ekki einfalda líf okkar ef við þróumst ekki samhliða henni. 

Enn í dag er verið að notast við úreltar kennsluaðferðir og kennslugögn án þess að 

taka tillit til þarfa grunnskólabarna með framtíð þeirra í huga. Veldur það að mínu 

mati óþarfa álagi á kennara þegar að ekki er verið að nýta þau verkfæri sem eru til 

staðar. 

 

Með rannsóknum sem þessari vonast ég til að áhugi verði vakinn á frekari þróun í 

grunnforritun í grunnskólum landsins, til þess að færa börn nær framtíðinni og létta á 

störfum kennara. Til þess að sú verði raunin þá þarf fyrst að skapa kennara sem eru 

færir um að mennta börnin með það að leiðarljósi. Eins og kom fram í viðtölum þá 

voru kennarar óöryggir þegar að kom að fjarkennslu. Það var einna helst vegna þess 

að ekki er verið að nýta almennilega forrit í staðbundinni kennslu, sem gætu gert 

heilmikið gagn hvort sem um ræðir í hefðbundinni kennslu eða kennslu í miðjum 

heimsfaraldri.  Kennarar ráku sig sífellt á þá hindrun að nemendur þekktu ekki til 

tækninnar sem notast var við og fór því lengri tími en þurfti í að kenna þeim að nota 

einföld forrit í námi sínu. Í stað þess að hræðast og útiloka tæknina með það í huga að 

hún trufli nám barna, afhverju ekki að gera hana að föstum lið í skólanámskrám 

landsins og tvinna hana inn í daglegt nám nemenda. Að innleiða grunnforritun í 

auknum mæli inn í nám kennaranema gerir þeim fært að leiðbeina nemendum sínum 

og nýta tækni framtíðarinnar í nám barnanna sem taka við keflinu. Styðjum við 

kennara og kennaranema með aukinni fræðslu og endurmenntun þannig þeir geti eflst 

frekar og miðlað kunnáttu sinni áfram. Eflum börnin í grunnskólum landsins til þess 

að nýta forritun og annars konar tækni sér til framdráttar í námi sínu. Undirbúum þau 

betur fyrir framtíð sína. 
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12 Viðaukar 

12.1 Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

 

1. Hver er þín upplifun af fjarkennslu í Covid-19 faraldri? 

2. Hvað telur þú hafa verið jákvætt við fjarkennslu í Covid-19 faraldri? 

3. Hvað telur þú hafa verið neikvætt? 

4. Ef fjarkennsla hæfist á morgun, hvað myndirðu gera öðruvísi? 
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5. Fannst fyrir aukinni streitu í og utan vinnu? 

6. Er eitthvað sem þú sérð fyrir þér að nýta eftir að Covid faraldri lýkur sem 

tekið var upp í fjarkennslu? 

7. Hvaða fjarfundabúnaður var helst notaður hvert var notagildi hans? 

8. Sérðu fyrir þér að tæknin sem stuðst var við í fjarkennslu vegna Covid-19 

komi til með að nýtast í hefðbundnu skólastarfi þar sem staðbundin kennsla 

fer fram? 


