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Útdráttur 

Í kjölfar þess að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. WHO) lýsti yfir neyðarástandi á heimsvísu 

með tilkomu COVID-19 sem SARS-CoV2 veldur voru skorður settar á skólastarf íslenskra 

barna vegna fjölda- og fjarlægðartakmarkana. Stjórnendur urðu að bregðast hratt og örugglega 

við breyttum raunveruleika og aðlaga skólastarfið að þeim nemendafjölda og því rými sem hver 

og einn skóli hafði til umráða.  

Rannsókn þessi snýr að upplifun grunnskólakennara í Reykjanesbæ á tímum COVID-

19. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort COVID-19 hafi haft áhrif á líðan og störf 

grunnskólakennara í Reykjanesbæ vegna þeirra aðstæðna sem voru uppi á tímum fjölda- og 

fjarlægðartakmarkana. Eins miðar rannsóknin að því að kanna hvort breytingarnar sem grípa 

þurfti til sökum fjöldatakmarkana hafi verið skilvirkar og skýrar að mati kennara.  

Rannsóknin er byggð á blandaðri aðferð. Notast var við megindlega rannsóknaraðferð 

þar sem spurningalisti var lagður fyrir grunnskólakennara Reykjanesbæjar og því næst var 

eigindlegri rannsóknaraðferð beitt til að taka viðtöl við alla sjö skólastjórnendur bæjarfélagsins.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að miklar breytingar urðu á störfum kennara á 

tímum COVID-19 sem orsakaði aukinn kvíða, streitu og andlegt álag. Enn fremur kemur í ljós 

að stjórnendur studdust ekki við neina verkferla við innleiðingu þeirra breytinga sem grípa 

þurfti til. Væntingar eru um að niðurstöður rannsóknarinnar muni leiða til markvissrar vinnu að 

gerð aðgerðaráætlunar sem hægt verður að styðjast við ef til sambærilegra áfalla kemur í náinni 

framtíð og að niðurstöður leiði til frekari rannsókna á langtímaáhrifum COVID-19 á líðan og 

störfum grunnskólakennara. 

  



 

 

 

Abstract 

As The World Health Organization (e. WHO) declared a global emergency due to COVID-19 

outbreak caused by SARS-CoV2, Icelandic school system had to adjust to new limitations and 

social distance rules. School administrators had to respond quickly and efficiently to this new 

reality and adjust the school system to those limitations.  

This research focuses on the experience of primary school teachers in Reykjanesbær in 

Iceland during COVID-19. The objective is to analyze how COVID-19 has impacted the work 

and well-being of teachers in Reykjanesbær. It also investigates weather the changes made by 

the administrative staff, where efficient and clear according to the teachers. 

The research methods were combined with qualitative and quantitative research method 

as the primary school teachers were given a questionnaire and the quantitative method was used 

to take interviews with all seven administrators in Reykjanesbær.  

The main conclusions are that work methods and work environment of the teachers 

changed dramatically when COVID-19 peaked in the year 2020, which in turn caused more 

anxiety, strain and psychological stress on them. Furthermore, it became evident that the 

administration staff were not supported by any procedures while implementing changes that 

needed to be taken. The expectations of this research are that the results of this study will lead 

to targeted work on a clear action plan if faced again with any kind of global pandemic and 

encourage further research into the long-term effects of COVID-19 on the well-being of 

primary school teachers. 
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3 Inngangur  

Undanfarið eitt og hálft ár hefur COVID-19 markað spor sitt á líf mannfólksins og þannig haft 

áhrif á lifnaðarhætti og menningu flestra þjóða (Heilsuvera, 2020). Með tilkomu COVID-19 

hafa samfélög þurft að aðlaga sig að breyttu líferni, hvort sem horft er til fjarlægða- eða 

fjöldatakmarkana. Íslenskt samfélag er þar ekki undanskilið og hafa einstaklingar og stofnanir 

þurft að aðlaga sig að þeim reglum um fjölda-, samkomu- og fjarlægðartakmarkanir sem settar 

hafa verið hverju sinni (Embætti landlæknis og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, e.d.). 

Vegna fjöldatakmarkana stjórnvalda voru skorður settar á skólastarf íslenskra barna sem kallaði 

á endurskipulagningu á skólastarfi landsins út frá nemendafjölda og því rými sem hver og einn 

skóli hafði til umráða. Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er skylt að veita öllum 

börnum á aldrinum 6 – 16 ára menntun og því þurftu kennarar að aðlagast fljótt að breyttum 

raunveruleika til að geta haldið úti lögbundinni þjónustu í samfélaginu.  

3.1 COVID-19  

Þann 31. desember 2019 tilkynnti heilbrigðisráðuneyti Wuhan héraðs að upp hefði komið 

hóptilfelli af slæmri lungnabólgu sem seinna meir átti eftir að marka spor sitt á daglegt líf og 

lifnaðarhætti flestra þjóða (World Health Organization, 2020). Við frekari eftirgrennslan kom í 

ljós að um var að ræða veirusjúkdóminn COVID-19 sem SARS-CoV-2 veiran veldur og berst 

auðveldlega á milli fólks og orsakar misalvarleg veikindi þeirra á meðal (Tanno o.fl., 2020). 

Þróun COVID-19 var hröð og áður en langt um leið voru fleiri þúsund manns að smitast á degi 

hverjum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. WHO) lýsti svo yfir neyðarástandi á heimsvísu þann 

30. janúar 2020 og þann 11. mars 2020 stóð heimsbyggðin frammi fyrir heimsfaraldri út frá 

skilgreiningu hennar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að í 80% tilvika verða veikindi af völdum 

COVID-19 ekki alvarleg en í 20% tilvika fá sýktir einstaklingar alvarlegri einkenni og þá oftast 

á fjórða til áttunda degi (Tanno o.fl., 2020; Heilsuvera.is, 2020). 

Íslenskt samfélag var ekki undanskilið heimsfaraldrinum og þann 27. febrúar 2020 gaf 

embætti landlæknis út fréttatilkynningu vegna COVID-19 þar sem helstu áhættusvæði voru 

skilgreind og fólk hvatt til að gæta að persónulegu hreinlæti og sýkingavörnum (Embætti 

landlæknis, 2020). Það var svo rúmum sólahring síðar eða 28. febrúar 2020 sem fyrsta COVID-

19 tilfellið greinist hér á Íslandi og í kjölfari virkjaði ríkislögreglustjóri í samráði við 

sóttvarnarlækni hættustig almannavarna (Sóttvarnalæknir, 2020). Þann 13. mars 2020 var 

neyðarástandi lýsti yfir á Íslandi af völdum COVID-19 sem orsakaða takmarkað skólahald bæði 

í leik- og grunnskólum (Embætti landlæknis og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, e.d.). 
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3.2 Starfsemi grunnskóla á Íslandi 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er hlutverk grunnskóla að stuðla að alhliða 

þroska barna í samvinnu við heimili þeirra og einnig að ýta undir virka þátttöku nemenda í 

lýðræðisþjóðfélagi í síbreytilegu umhverfi. Öll vinna innan veggja grunnskóla skal mótast af 

kærleik og umburðarlyndi, jafnrétti, ábyrgð, umhyggju, lýðræðislegu samstarfi, kristinni 

arfleifð íslenskrar menningar, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi annarra. Mæta skal hverjum 

nemanda á þann veg að það stuðli að alhliða þroska, menntun og velferð hvers og eins. Stuðla 

skal að víðsýni hjá nemendum og efla almenna færni þeirra í íslensku máli, sögu þess og 

sérkennum, skilning þeirra á íslensku samfélagi, högum fólks og skyldum einstaklingsins við 

umhverfið, samfélagið og umheiminn. Grunnskólar eru menntastofnanir með fjölbreyttum 

starfsháttum og viðfangsefnum til að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra nemenda 

og stuðla þannig að alhliða velferð, þroska og menntun hvers og eins. Grunnskólar skulu mótast 

af jafnrétti og umburðarlyndi, ábyrgð og lýðræðislegu samstarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3.3 Áhrif á grunnskóla Reykjanesbæjar 

Þann 13. mars 2020 var lýst yfir neyðarástandi á Íslandi af völdum COVID-19 og fyrstu 

fjöldatakmarkanir voru settar á sem orsökuðu takmarkað skólahald bæði í leik- og grunnskólum 

eins og áður sagði (Embætti landlæknis og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, e.d.). 

Stjórnendur grunnskóla þurftu að skipuleggja allt grunnskólastarf síns skóla í miklum flýti og 

grunnskólar í Reykjanesbæ voru þar ekki undanskildir. Skipulag var mjög mismunandi á milli 

sveitarfélaga og jafnvel milli skóla innan sömu sveitarfélaga, allt fór þetta eftir húsakosti hvers 

skóla fyrir sig (Kennarasamband Íslands, 2020). Ákvörðun var tekin innan neyðarstjórnar 

Reykjanesbæjar að setja skyldi á starfsdag allra skóla í Reykjanesbæ þann 16. mars til að 

stjórnendur gætu endurskipulagt allt sitt starf út frá nýjum veruleika (Neyðarstjórn 

Reykjanesbæjar, 2020a). Skólastjórnendur fóru í að útfæra hvernig starfi innan þeirra skóla 

skyldi háttað með tilliti til húsnæðis og mönnunar. Tekið var fram á 5. fundi neyðarstjórnar 

Reykjanesbæjar þann 14. mars 2020 að óhjákvæmileg skerðing yrði á skólastarfi allra 

grunnskóla Reykjanesbæjar (Neyðarstjórn Reykjanesbæjar, 2020b).  

Hólfaskipting var gerð í skólunum og mátti ekkert samneyti vera á milli hólfa, 

nemendahópum var skipt upp og list- og verkgreinar voru að mestu felldar niður (Neyðarstjórn 

Reykjanesbæjar, 2020c). Foreldrum, kennurum og skólastjórnendum barst svo bréf frá 

sóttvarnalækni og landlækni þar sem áréttað var mikilvægi þess að nemendur ættu að halda 
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áfram að sækja skóla þrátt fyrir mikla takmörkun á skólahaldi (Neyðarstjórn Reykjanesbæjar, 

2020d). Starf kennara er ábyrgðamikið, kennarar þurfa að gæta að fagmennsku og sýna ábyrgð 

gagnvart nemendum sínum, mæta skal hverjum nemanda á hans forsendum og án aðgreiningar. 

Með takmörkum á úrræðum kennara í skólaumhverfinu á tímum COVID-19 urðu 

vinnuaðstæður meira krefjandi og miklar breytingar voru gerðar á kennsluumhverfinu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að vinnuumhverfi kennara og vinnuálag þeirra er einn stærsti 

áhrifaþáttur streitu meðal kennara og getur leitt til kulnunar (Galton og MacBeath, 2008). Enn 

fremur hafa rannsóknir sýnt fram á að störf kennara eru talin hafa háan streitustuðul í venjulegu 

árferði (Travers og Cooper, 1996; Milstein og Golaszewski, 1985).  

Sökum þeirra fjölda- og fjarlægðatakmarkana sem voru uppi urðu skólastjórnendur að 

bregðast við og breyta skipulagi skólastarfs hvers skóla sem hafði óhjákvæmilega áhrif á alla 

innan skipulagsheildarinnar. Hvort sem það voru kennarar, stjórnendur, nemendur, foreldrar 

eða aðrir starfsmenn. Allir urðu fyrir áhrifum COVID-19 á einhvern hátt. Þegar breytingar eiga 

sér stað og áföll dynja yfir er mikilvægt að stjórnendur bregðist við á sem skilvirkastan hátt. Til 

að skipulagsheildir starfi vel er samþætting á milli einstaklinga og deilda mikilvæg þannig að 

allir séu að róa í sömu átt. Því er mikilvægt við innleiðingu breytinga að styðjast við fyrirfram 

ákveðið breytingastjórnunarferli til að innleiðing breytinganna verði sem farsælust og skapi 

sem minnstu mótstöðuna (Burnes, 2017). 

Höfundur starfar innan veggja grunnskóla Reykjanesbæjar og hefur mikinn áhuga á 

velferð samstarfsmanna sinna. Höfundur ákvað því að rannsaka hvort Covid-19 

heimsfaraldurinn hefði haft áhrif á líðan og störf kennara innan Reykjanesbæjar og hvort 

breytingar hefðu orðið á störfum kennara og ábyrgð þeirra með tilkomu Covid-19. Höfundur 

kannaði einnig hvort þær breytingar sem grípa varð til í grunnskólum Reykjanesbæjar sökum 

fjöldatakmarkanna hafi verið skilvirkar og skýrar að mati kennara og stjórnenda með hagsmuni 

allra hagaðila að leiðarljósi. 

3.4 Rannsóknarmarkmið og rannsóknarspurningar 

Þegar þetta er skrifað hefur COVID-19 heimsfaraldurinn markað spor sitt á líf og lifnaðarhætti 

fólks í rúmlega 1 ½ ár. Fjölda- og fjarlægðartakmarkanir voru settar á og kennarar hafa þurft 

að aðlaga starf sitt út frá tilmælum sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra hverju sinni. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort COVID-19 hafi haft áhrif á líðan og störf 

grunnskólakennara í Reykjanesbæ vegna þeirra aðstæðna sem hafa verið uppi í samfélaginu í 
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að nálgast 2 ár núna. Út frá þeim forsendum hefur höfundur sett fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningu:  

Hvaða áhrif hefur COVID-19 haft á líðan og störf kennara í grunnskólum Reykjanesbæjar? 

Til að rannsaka hvort COVID-19 hafi haft áhrif á líðan og störf kennara í Reykjanesbæ 

ákvað höfundur að leggja spurningalista fyrir grunnskólakennara Reykjanesbæjar og taka viðtöl 

við skólastjórnendur þeirra. Leitast var við að kanna viðhorf beggja hópa til þeirra aðstæðna 

sem uppi voru með tilkomu COVID-19 og viðhorf þeirra til skipulagsbreytinganna sem grípa 

þurfti til vegna fjöldatakmarkana sökum heimsfaraldursins. Skoðað verður hvort breytingarnar 

sem grípa þurfti til í grunnskólum Reykjanesbæjar sökum fjöldatakmarkana hafi verið 

skilvirkar og skýrar að mati kennara og stjórnenda með hagsmuni allra hagaðila að leiðarljósi. 

Þá mun höfundur kanna líðan kennara á tímum COVID-19 og hvort aukið álag eða streita hafi 

myndast með tilkomu fjölda- og fjarlægðartakmarkana. Einnig leitast höfundur eftir svörum 

stjórnenda á upplifun þeirra á viðhorfi og líðan sinna kennara, hvort þeir hafi skynjað einhvers 

konar vanlíðan, streitu eða aukið álag meðal þeirra.  

3.5 Hagnýtt og fræðilegt gildi 

Tilgangur verkefnisins er að kanna hvort heimsfaraldurinn hafi haft mælanleg áhrif á líðan og 

störf grunnskólakennara í Reykjanesbæ og ef svo er, á hvaða hátt. Hvaða lærdóm megum við 

draga af þeim aðstæðum sem kennarar voru settir í og hvernig getum við í framtíðinni verið 

betur í stakk búin til að bregðast við hinum ýmsu áföllum sem geta komið upp við sambærilegar 

aðstæður. Í rannsókninni er sérstaklega horft til viðhorfs og líðanar kennara og hvort streita, 

kvíði og andlegt álag hafi aukist meðal þeirra. Einnig er leitast við að kanna hvort breytingar 

hafi orðið á störfum kennara með tilkomu COVID-19 og ef svo er, á hvaða hátt. Farið er yfir 

hvernig staðið var að innleiðingum á þeim breytingum sem grípa þurfti til með tilkomu 

fjarlægða- og fjöldatakmarkana og hvort skólastjórnendur hafi notast við fyrirfram ákveðna 

verkferla til að innleiða þær breytingar sem grípa þurfti til. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

mikilvægt er að vanda alla framkvæmd breytinga sem grípa þarf til í skipulagsheildum til að 

þær starfi vel og starfsfólki líði sem best á meðan og eftir að á innleiðingu stendur (Burnes, 

2017). 

Segja má að hagnýtt gildi þessarar rannsóknar sé tvíþætt. Annars vegar er það að varpa 

ljósi á líðan og störf grunnskólakennara innan Reykjanesbæjar á tímum COVID-19. Hins vegar 

að gera úttekt á því hvort stuðst hafi verið við breytinga- og krísustjórnunarferli við innleiðingu 
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þeirra breytinga sem grípa varð til á tímum fjölda- og fjarlægðartakmarkanna og koma með 

tillögur að úrræðum til þess að bæta verkferla og vinnulag í kringum innleiðingar breytinga 

innan grunnskóla Reykjanesbæjar.  

3.6 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla ásamt undirköflum. Fræðayfirlit rannsóknarinnar hefst svo í 

kafla tvö á skilgreiningu á starfsemi grunnskóla og hlutverki grunnskólakennara á Íslandi, því 

næst er farið inn á þau hugtök og kenningar sem notast var við í rannsókninni og þær útskýrðar 

í fræðilegu samhengi. Farið er yfir breytinga- og krísustjórnun og innleiðingu breytinga. Í 

framhaldinu eru hugtök eins og viðhorf og vellíðan, starfsánægja, streita, kvíði, álag og 

hvatning gerð skil ásamt rannsóknum sem gerðar hafa verið þeim tengdum. Farið er yfir 

mikilvægi sálfræðilega samningsins á milli starfsmanna og stjórnenda og rýnt í orsakir, 

afleiðingar og úrræði. Þriðji kafli fjallar um rannsóknaraðferðir og vinnubrögð þar sem farið er 

yfir undirbúning, framkvæmd, þátttakendur, mælitæki, réttmæti og áreiðanleika, takmarkanir 

rannsóknarinnar, greiningu gagna og siðferðileg álitamál. Niðurstöður eru settar upp í fjórða 

kafla og í fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður eru tengdar við fræðiyfirlit 

rannsóknarinnar og dregin saman. Sjötti kafli og sá síðasti í rannsókninni endar á lokaorðum.  
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4 Fræðayfirlit 

Í þessum kafla verður uppruni COVID-19 rakinn, farið verður yfir skyldur grunnskóla á Íslandi 

og hlutverk grunnskólakennarans gerð skil. Sýnt verður fram á mikilvægi fast mótaðrar stefnu 

og skýrra verkferla í innleiðingu breytinga hvort sem um ræðir fyrirfram ákveðnar breytingar 

eða breytingar af völdum áfalla eins og COVID-19. Því næst verður kafað dýpra í hugtök sem 

snúa að vinnusálfræði og eins og til dæmis; streitu, kvíða og álag og hvaða áhrif slíkt hefur á 

líðan og þær afleiðingar sem slíkt getur haft fyrir kennara. Farið verður yfir mikilvægi 

sálfræðilega samningsins á milli starfsmanna og stjórnenda. Rýnt verður bæði í innlendar og 

erlendar rannsóknir með tilliti til viðfangsefnis rannsóknarinnar. 

4.1 Ábyrgð grunnskólakennara, fagmennska og kröfur 

Í aðalnámskrá almenna hluta er lögð áhersla á að grunnskólakennarar séu leiðtogar nemenda 

sinna í þeirra námi og gegna því hlutverki að sinna kennslu- og uppeldisfræðilegu starfi sem 

felur í sér að stuðla að áhuga nemenda og styðja þá og styrkja á sem fjölbreyttastan hátt. 

Kennarinn skal stuðla að vinnufriði og góðum starfsanda á meðal nemenda. Vanda skal alla 

kennslu með það að leiðarljósi að mæta hverjum nemanda út frá þörfum hans og stöðu í skóla 

án aðgreiningu (e. inclusive education) (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í siðareglum kennara stendur að kennurum beri meðal annars að búa til góðan starfsanda 

og hvetjandi námsumhverfi, hann kemur vel fram við nemendur og virðir rétt þeirra og 

forráðamanna. Hann menntar nemendur og sýnir þeim áhuga, virðingu og umhyggju og eflir 

með þeim gagnrýna hugsun, virðingu fyrir sér sjálfum og öðrum, umhverfinu og menningu. 

Hann vinnur gegn einelti, og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir. Hann gætir jafnréttis og 

trúnaði við nemendur og forráðamenn og þagmælsku um þau einkamál sem hann fær vitneskju 

um í starfi sínu. Hafa ber þó í huga að þagmælska kennara nær ekki til þeirra atburða sem 

tilkynna ber til barnaverndaryfirvalda, lögreglu eða annara yfirvalda samkvæmt lögum. 

Grunnskólakennaranum ber að viðhalda starfshæfni sinni og auka hana, hann vinnur með 

samstarfsfólki á faglegum grundvelli og sýnir öllum virðingu í ræðu, framkomu og riti 

(Kennarasamband Íslands, e.d.).  

Þegar verið er að tala um fagmennsku grunnskólakennara er átt við að þeir komi til móts 

við náms- og félagslegar þarfir sinna nemenda og sinni þeim af alúð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Til að halda úti faglegu starfi er mikilvægt að kennarar ígrundi 

starf sitt reglulega, leiti nýrra leiða og tileinki sér aukna þekkingu með það að leiðarljósi að 
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sýna stöðuga viðleitni til náms og löngun til að gera betur. Kennarar þurfa að sýna nærgætni 

við nemendur og foreldra þeirra í hvívetna. Stuðla skal að jákvæðum starfsanda og almennum 

skólabrag í öllu skólastarfi með öryggi og velferð nemenda að leiðarljósi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Sigurður Kristinsson (2013) benti á að með hugtakinu 

fagmennska væri átt við þríþætta skuldbindingu kennara gagnvart nemendum; kunnátta, alúð 

og færni. Þannig stundaði kennarinn endurmenntun með það að leiðarljósi að dýpka faglega 

þekkingu sína og þannig efla sína færni í starfi eins og getið hefur verið um hér að ofan. Ábyrgð 

kennara felur meðal annars í sér að leggja áherslu á að efla sjálfsvirðingu nemenda, virðingu 

gagnvart öðrum og að styrkja sjálfsmynd þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

4.2 Breytinga- og krísustjórnun 

Þegar skipulagsheildir standa frammi fyrir breytingum hvort sem um er að ræða fyrirfram 

ákveðnar skipulagsbreytingar úr æðsta valdastiga innan veggja skipulagsheildar eða 

ófyrirsjáanleg áföll vegna utanaðkomandi áhrifa er mikilvægt fyrir stjórnendur að vera í stakk 

búnir að bregðast við á sem skilvirkastan hátt með hagsmuni allra hagaðila að leiðarljósi. Þannig 

er skipulagsheild skilgreind sem vettvangur þar sem stuðst er við samræmdar aðgerðir til að ná 

fram þeim markmiðum sem hún þarfnast. Skólar, félagasamtök, venjuleg fyrirtæki í rekstri og 

stofnanir eiga það sameiginlegt að flokkast sem skipulagsheildir. Með stærðarhagkvæmni (e. 

economies of scale) og breiddarhagkvæmni (e. economies of scope) auka skipulagsheildir 

verkskiptingu og sérhæfingu meðal sinna starfsmanna (Burnes, 2017). 

Mikilvægt er fyrir skipulagsheildir að hafa skipurit þar sem valdasvið hvers og eins er 

vel skilgreint og sýnir hverjir fara með stjórn og hvar ábyrgð hvers og eins liggur út frá 

áhersluþáttum innan skipulagsheildarinnar. Þegar verið er að tala um skipurit er átt við annars 

vegar lárétt (e. horizontal) og hins vegar lóðrétt (e. vertical) skipurit. Til að ná fram skilvirkni 

hjá skipulagsheildum er mikilvægt að ná fram samþættingu (e. intergration). Með samþættingu 

er átt við að allir innan skipulagsheildarinnar eru að vinna að sömu markmiðum með hagsmuni 

allra hagaðila að leiðarljósi. Rannsóknir hafa sýnt að til að koma í veg fyrir að brestir myndist 

í samstarfi á milli samstarfsmanna og ólíkra deilda er mikilvægt að flæði sé á milli allra og að 

upplýsingaflæði sé gott (Burnes, 2017; Ketchen og Hult, 2007).  

Þegar gera á breytingu innan skipulagsheilda er mikilvægt að vanda til verka. 

Skipulagsheildir þurfa þannig að hafa getuna til að bregðast við þeim breytum sem kunna að 

koma upp, vera sveigjanlegar og búa yfir aðlögunarhæfni til að geta aðlagað sig að aðstæðum 
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hverju sinni. Breytingastjórnun er þannig skilgreind sem allt það ferli sem á sér stað sem orsakar 

breytinguna allt frá upphafi ákvörðunartökunnar, í gegnum breytingaferlið og þar til breytingin 

hefur verið fest í sessi (Burnes, 2017; Carnall, 2007). Hvort sem um ræðir mannabreytingar, 

stefnubreytingar, áföll, framboð og eftirspurn eða aðrar skipulagsbreytingar sem gerðar eru til 

að bregðast við kröfum í samfélaginu. Stjórnendur skipulagsheilda þurfa því að búa yfir 

þekkingu og getu til að geta brugðist við og þeir þurfa að hafa hæfileika til að taka ákvarðanir 

og geta rökstutt þær fyrir sínum samstarfsmönnum. Færa þarf rök fyrir ávinningum af þeim 

breytingum sem á að innleiða og mikilvægt er að hafa skýra og staðfasta stefnu. Mikilvægt er 

að horfa heildstætt á þær breytingar sem ráðast á í, að mörgu er að hyggja og því getur margt 

farið úrskeiðis ef ekki er brugðist við á skilvirkan hátt (Burnes, 2017; Lynch, 2018). 

 Hlutverk breytinga- og krísustjórnunar er þannig að koma fram með ferla um markvissa 

og skilvirka stjórnhætti sem miða að því að innleiða breytingar innan skipulagsheilda og taka 

tillit til breyta í bæði innra og ytra umhverfi þeirra (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010).  

4.2.1 Menning 

Þegar ráðist er í breytingar er mikilvægt fyrir stjórnendur að átta sig á vinnustaðamenningunni 

(e. organizational culture) sem ríkir innan skipulagsheildarinnar til að hægt sé að gera 

breytingarnar á sem farsælastan hátt. Vinnustaðamenning er þannig safn af sameiginlegum 

venjum og gildum sem móta samskipti samstarfsmanna og skilar sér til skjólstæðinga þeirra. 

Hún er óáþreifanleg og ólík á milli skipulagsheilda en mótast og þróast með viðhorfum, reynslu 

og gildum starfsmanna. Vinnustaðamenning hefur áhrif á það hvernig starfsmenn haga sér og 

hvernig þeir inna vinnu sína af hendi. (Armstrong, 2020; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 

2010). Þannig skilgreindu Pacanowsky og O‘Donnel-Trujillo (1982) vinnustaðamenningu að 

hún væri í raun skipulagsheildin í allri sinni merkingu en ekki eitt púsl í púsluspili . Þegar 

starfsmenn upplifa óvissuástand eða starfsóöryggi er mikilvægt fyrir alla stjórnendur að gera 

sér grein fyrir eðlilegum viðbrögðum starfsmanna og því sorgarferli sem getur orsakast af slíku 

ástandi. Þannig eru stjórnendur í lykilhlutverki að leiða áfram þær breytingar sem þörf krefur 

hverju sinni og stuðla að farsælum niðurstöðum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir starfsmenn 

sem starfa í óvissu upplifi frekar neikvæðar hugsanir og vanlíðan sem brýst út á mismunandi 

vegu (Armstrong, 2020; Burnes, 2017).  

Þrátt fyrir að nýir starfsmenn tileinki sér oftast vinnustaðamenningu óformlega í formi 

samtala, við aðra starfsmenn eða út frá annarri hlustun eða eftirtekt þá er mikilvægt að upplýsa 
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þá um þau gildi og venjur sem tíðkast innan vinnustaðarins. Vinnustaðamenningin býr þannig 

til vissan stöðugleika fyrir starfsmenn skipulagsheilda. Þannig læra starfsmenn hvernig eigi að 

haga sér innan skipulagsheildarinnar, hvaða vinnubrögð eru í hávegum höfð og hvernig eiga 

skuli samræður innan hópsins (George og Jones, 2012; Schein og Schein, 2017). Starfsmenn 

hafa mikla þörf fyrir stöðugleikann sem fylgir vinnustaðamenningunni og veitir hún ákveðinn 

fyrirsjáanleika sem ýtir undir jákvæða upplifun og auðveldara er að hvetja starfsmenn áfram í 

starfi. Því meira áberandi sem viðhorf og gildi starfsmanna eru, þeim mun meiri áhrif hefur 

vinnustaðamenningin á hegðun starfsmanna (George og Jones, 2012; Armstrong, 2006).  

Vinnustaðamenningin hefur þannig ekki aðeins áhrif á starfsmenn á gólfinu heldur hefur 

hún einnig áhrif út á við og á alla skjólstæðinga sem eru í samskiptum við skipulagsheildina á 

einn eða annan hátt (Schein og Schein, 2017). Samkvæmt rannsóknum sem Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl. (2010) gerðu á vinnustaðamenningu íslenskra skipulagsheilda kom í ljós að 

þær einkennast af markvissri og skýrri stefnu en svo virðist sem flestum skipulagsheildum 

skorti vel skilgreinda ferla innan skipulagsheildarinnar og af þeim sökum gengur oft og tíðum 

illa að innleiða þær breytingar sem þörf er á, hverju sinni.  

4.2.2 Innleiðing breytinga  

Þegar skipulagsheildir standa frammi fyrir því að þurfa að innleiða breytingar er mikilvægt að 

huga vel að allri undirbúningsvinnu með það að markmiði að mæta sem minnstri mótstöðu 

meðal starfsmanna. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að styðjast við einhvers konar 

breytingastjórnunarferli. Breytingastjórnunarferlin hjálpa þannig stjórnendum að taka rétt skref 

í átt að breytingum með það að leiðarljósi að innleiðing breytinganna verði sem farsælust 

(Burnes, 2017). Líkt og Fisher (2007) benti á er persónubundið hvernig einstaklingar taka 

breytingum, hvort sem um ræðir í starfi eða einkalífi, það er svo hvernig einstaklingar aðlaga 

sig að breytingunum og samþykkja þær sem skiptir máli. Þannig er það lykilatriði þegar kemur 

að breytingum innan skipulagsheilda að fá starfsmenn með sér í lið og tryggja að þeir geri sér 

grein fyrir þörfum og tilgangi breytinganna. Mikilvægt er að notast við vel útfært 

breytingastjórnunarferli sem hentar þeirri skipulagsheild sem breytingarnar ná til. Fræðimenn 

hafa komið fram með mörg líkön, ferla og kenningar sem stjórnendur skipulagsheilda geta 

stuðst við, við innleiðingu á breytingum og má þá helst nefna; 8 þrepa módel Kotter‘s, ADKAR 

líkanið, þriggja þrepa módel Lewin‘s, kenningu Lewin‘s um andstæða krafta og DICE líkan 

Sirkin, Keenan og Jackson‘s svo eitthvað sé nefnt (Burnes, 2017).  
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Mikilvægt er fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir umfangi og þörf breytinga. 

Breytingarnar geta þannig verið af ýmsum toga og geta haft mismikil áhrif á líðan og störf 

starfsmanna innan skipulagsheildarinnar (Burnes, 2017). Nadler og Tushman (1990) settu fram 

líkan sem stjórnendur geta stuðst við með tilliti til aðstæðna og þeirra breytinga sem grípa þarf 

til eins og sjá má á mynd 1. 

 

Mynd 1. Líkan Nadler og Tushman um breytingar skipulagsheilda 

Líkan Nadler og Tushman (1990) sýnir hvernig bregðast á við breytingum (mynd 1).  

Að ofan sést að mikilvægt er að skilgreina breytingarnar út frá þeim tíma sem stjórnendur hafa 

til umráða í breytingarferlinu. Þannig skipta þeir líkaninu upp í fjóra flokka sem leiða af sér 

eftirfarandi breytingar:  

➢ Fyrirsjáanlegar breytingar eiga sér stað af ásetningi og eru oftast til 

þess fallnar að skapa samkeppnisforskot. 

➢ Hvarfgjarnar breytingar eru þegar utanaðkomandi aðstæður orsaka 

breytingar innan skipulagsheilda af neyð. 

➢ Stigvaxandi breytingar innan skipulagsheilda eru tíðar og smáar og 

miða að því að auka skilvirkni þeirrar stefnu og þess ramma sem er 

í gangi hverju sinni. 

➢ Stefnumiðaðar breytingar miða að því að endurskilgreina stefnur og 

starfsemi og byggja upp ferla sem hafa áhrif á skipulagsheildina. 
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Nadler og Tushman (1990) sögðu enn fremur að þegar einhverjar ofangreindra 

breytinga skarast myndi það leiða af sér aðrar fjórar tegundir breytinga: 

➢ Forvarnaraðgerðir fela í sér að fyrirsjáanlegar og stigvaxandi 

breytingar skarast en starfsmenn finna lítið fyrir breytingunum þar 

sem breytingar eru afmarkaðar innan skipulagsheildarinnar.  

➢ Aðlögun felur í sér að breytingarnar eru stigvaxandi og tilkomnar 

vegna utanaðkomandi áhrifa en geta verið skipulagðar og fyrirséðar. 

➢ Endurskipulagning er fyrirsjáanleg og stefnumiðuð breyting sem er 

gerð með ráðnum hug til að skapa samkeppnisforskot út frá 

breytingum á skipulagi, ferlum og starfsemi.  

➢ Endursköpun er áhættumesta breytingin og algjör bylting sem á sér 

stað þegar skipulagsheildir neyðast til að bregðast við 

utanaðkomandi áhrifum og umturna aðferðum sínum og 

vinnubrögðum.  

Líkan Nadler og Tushman er þannig sett fram að það hjálpar stjórnendum í 

ákvarðanatöku um hvort og hvernig skuli bregðast við þegar fara þarf í skipulagsbreytingar, 

hvort sem um ræðir fyrirsjáanlegar- eða hvarfgjarnar breytingar (Nadler og Tushman, 1990). 

Þegar verið er að innleiða breytingar er að mörgu að hyggja eins og getið er um hér að ofan. 

Mikilvægt er að stjórnendur setji upp tímalínu fyrir þær aðgerðir sem ráðast þarf í og gefi sér 

nægan tíma sé þess kostur. Eins þarf að hugsa breytingarferlið frá upphafi til enda og gera ráð 

fyrir þeim breytum sem kunna að myndast í innleiðingarferlinu og velja svo réttu tækin og tólin 

til afnota við innleiðingu (Lynch, 2018).  

Í rannsóknum Kouzes og Poznes (2011) kom fram að til að stjórnendur geti orðið 

árangursríkir leiðtogar þurfa þeir að sýna fram á rétta hegðun. Stjórnendur þurfa þannig að vera 

fyrirmynd samstarfsmanna sinna, þeir þurfa að hvetja þá áfram, veita þeim innblástur og styðja 

þá. Þeir þurfa að ögra ferlum og leiðbeina samstarfsmönnum eftir bestu getu. Væntingar 

samstarfsmanna þarf að greina til að reyna að mæta þeim en fara ekki gegn þeim í 

breytingarferlinu. Til að draga úr líkum á vanlíðan samstarfsmanna við þeim breytingum sem 

fyrirhugaðar eru þurfa stjórnendur að tileinka sér heiðarleika og virka hlustun. Stjórnendur 

þurfa að vera skýrir, staðfastir og hafa trú á því verkefni sem framundan er. Stjórnendur þurfa 

að vera fyrirmyndir annarra og leita lausna með það að leiðarljósi að ýta undir jákvætt hugarfar 
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við fyrirhuguðum breytingum og draga þannig úr þeirri mótstöðu sem kann að myndast. Í öllum 

breytingum innan skipulagsheilda skiptir viðhorf starfsmanna miklu máli og því getur verið 

gott fyrir stjórnendur að styðjast við þarfapíramída Maslow‘s. Þarfapíramídi Maslow‘s gengur 

út frá því að starfsmaðurinn hefur þörf fyrir öryggi og stöðugt starfsumhverfi, hann sækist eftir 

félagsskap annarra, árangri í starfi og viðurkenningu samstarfsmanna sinna. Að lokum áttar 

starfsmaðurinn sig svo á að hann býr yfir hæfileikum og þróar sjálfan sig áfram og verður besta 

útgáfan af sjálfum sér (Burnes, 2017; Carnall, 2007).  

Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á að til þess að breytingar verði sem farsælastar 

er mikilvægt að starfsmenn séu að taka þátt í því breytingarferli sem stjórnendur ráðast í. Þannig 

upplifa starfsmenn sig sem hluta af skipulagsheildinni og að raddir þeirra fái hljómgrunn. Með 

því eru stjórnendur að lágmarka mótstöðu og óvissu meðal starfsmanna, vinnuumhverfið verður 

vinveittara og samskipti skilvirkari (Burnes, 2017; Lynch, 2018).  

4.3 Viðhorf og vellíðan 

Mikil vitundavakning hefur orðið innan skipulagsheilda á undanförnum áratugum um 

mikilvægi þess að hlúa vel að starfsmönnum enda hafa rannsóknir sýnt fram á að mannauður 

(e. human capital) skipulagsheilda eru helstu auðlindir þeirra því þar býr þekking, menntun, 

færni og reynsla (Armstrong og Taylor, 2020). Þegar hugtakið mannauður kemur fram er átt 

við alla starfsmenn sem vinna hjá skipulagsheildinni og allt þeirra vinnuframlag. Til þess að 

starfsmenn nýti færni sína og þekkingu og skili skipulagsheild fullu vinnuframlagi er mikilvægt 

fyrir stjórnendur að huga að ýmsum þáttum. Góð samskipti á milli stjórnenda og starfsmanna 

eru mikilvæg og gera það að verkum að starfsmenn treysta stjórnendum, einnig er mikilvægt 

að stjórnendur hugi að tilfinningalegu ástandi fólks og séu meðvitaðir um líðan þeirra í starfi 

(Dessler, 2005).  

Þegar talað er um viðhorf (e. attitudes) og vellíðan (e. psychological well-being) er 

mikilvægt að átta sig á því hvað þessi tvö hugtök þýða. Þannig eru þessi hugtök flókin fyrirbæri 

þar sem oft reynist erfitt að gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem þau hafa á til dæmis hegðun 

fólks (Conte og Landy, 2018). Viðhorf er sú tilhneiging að leggja mat á hluti, annað hvort á 

jákvæðan eða neikvæðan hátt og birtist í hegðun fólks, hugsunum og tilfinningum (Eagly og 

Chaiken, 1993). Vellíðan er hægt að skilgreina á marga vegu og er víðara hugtak en 

starfsánægja þar sem vellíðan nær yfir alla þætti í lífi starfsmanna, í starfi og einkalífi. Ein af 

skilgreiningunum á vellíðan er þó sú að ánægja ýtir undir vellíðan og depurð og sársauki draga 
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úr henni. Líðan er þannig huglægt hugtak sem vísar til þess hvernig einstaklingur upplifir líf 

sitt og reynslu (Conte og Landy , 2018). Kenningin um stöðugt ástand (e. steady-state theory) 

gengur út á að hver starfsmaður innan skipulagsheildarinnar hefur viss mörk sem viðheldur 

starfsánægju viðkomandi starfsmanns, það er kallað jafnvægi eða stöðugt ástand. Líkt og segir 

í breytilegu jafnvægiskenningu (e. dynamic equilibrium theory) þeirra Harleys og Wearing en 

hún gengur út á það að samband sé á milli reynslu, persónuleika, vellíðanar og vanlíðanar. 

Einstaklingar hafa þannig tilhneigingu til að leita aftur að grunnlínu ánægjunnar (e. baseline of 

happiness) eftir að hafa upplifað jákvæða eða neikvæða líðan. Einstaklingar leita þar af leiðandi 

aftur í stöðugt ástand (e. equilibrium) eða jafnvægi og kjósa að viðhalda því (Dodge o.fl., 2012).  

Starfsánægja (e. job satisfaction) er það viðhorf sem fræðimenn hafa hvað mestan áhuga 

á að skoða og felur í sér upplifun einstaklinga af því starfi sem þeir sinna, hvaða álit þeir hafa 

á því og hvort þeir upplifa jákvæðar eða neikvæðar tilfinningar í starfi. Hugtakið starfsánægja 

skiptir þar af leiðandi miklu máli fyrir starfsmenn og ekki síst stjórnendur ef þeir ætla sér að 

halda einstaklingum innan skipulagsheildarinnar (Riggio, 2017). Árið 1966 setti Herzberg fram 

tveggja þátta kenningu um það hvernig þarfir einstaklinga hafa áhrif á starfsánægju þeirra. 

Herzberg flokkaði grunnþarfir einstaklinga í tvo flokka, hvatningarþarfir (e. motivator needs) 

og viðhaldsþarfir (e. hygiene needs). Þannig eru einstaklingar hvorki ánægðir né óánægðir í 

starfi ef viðhaldsþörfum þeirra er mætt og enginn hvati er til staðar til að auka á ánægju eða ýta 

undir jákvæða hegðun. Til viðhaldsþátta flokkast; laun, samskipti, stjórnun, öryggi, ferlar, 

stefnur og vinnuaðstaða Aftur á móti hefur það jákvæð og hvetjandi áhrif á ánægju, líðan og 

árangur í starfi ef hvatninarþörfum einstaklinga er mætt. Hvatningaþættir teljast til; 

viðurkenninga, ábyrgðar og árangurs starfsmanna og starfið sjálft (Conte og Landy, 2018).  

Fræðimenn hafa haldið því fram að til að auka framleiðni starfsmanna þurfi aukin 

starfsánægja að vera til staðar (Tan og Waheed, 2011). Starfsánægja getur einnig haft áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu fólks sem og félagslíf þeirra og er talin vera tengd almennri vellíðan 

fólks í starfi. Fólk sem er ánægt í starfi er líklegra til að upplifa ánægju í daglegu lífi og öfugt. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ánægðir starfsmenn er líklegra til að haldast í starfi til lengri 

tíma og er einnig skilvirkara samanborið við óánægða starfsmenn sem koma minna í verk og 

hættir til að flosna upp úr starfi (Tan og Waheed, 2011). Sýnt hefur verið fram á að tengsl séu 

á milli starfsánægju og árangurs en þó ber ekki öllum rannsóknum saman um það. Bæði kenning 

Maslow‘s um þarfapíramídan og tveggja þátta kenning Herzberg‘s sína fram á að til að 

starfsmönnum líði vel innan sinnar skipulagsheildar er nauðsynlegt mæta grunnþörfum um 



 

16 

öryggi á vinnustað. Starfsöryggi hefur þannig mikil áhrif á starfsánægju þar sem það veltur oft 

á því hvort starfsmaðurinn geti séð sér og fjölskyldu sinni farboða (Conte og Landy, 2018). 

Rannsókn sem gerð var til að kanna tengsl á milli afkastagetu og mismunandi umhverfisþátta 

starfsmanna leiddi í ljós að ein mikilvægasta breytan sem orsakaði aukna afkastagetu var sú 

athygli sem stjórnendur veittu starfsmönnum (e. hawthorne effect) (Roethlisberger og Dickson, 

1939). Sýnt hefur verið fram á að þegar starfsmenn upplifa að vinnuframlag þeirra innan 

skipulagsheildarinnar sé ekki metið að verðleikum skapast óöryggi (Conte og Landy, 2018).      

4.3.1 Sanngirni  

Það að vinnuframlag einstaklinga sé ekki metið að verðleikum snýr að skynjun einstaklinga á 

eigin virði og upplifun þeirra á sanngirni innan skipulagsheilda. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að upplifun einstaklinga á sanngirni innan skipulagsheilda er mikilvæg fyrir frammistöðu og 

starfsánægju og getur dregið úr neikvæðum viðhorfum og tilfinningum þeirra til 

skipulagsheildarinnar (Greenberg 1993; Konovsky og Cropanzano, 1991; Masterson o.fl., 

2000). Þegar einstaklingar upplifa að ekki sé komið fram við þá í takt við skynjað virði, upplifa 

þeir framkomu stjórnenda gjarnan óréttláta og ósanngjarna (Conte og Landy, 2018). 

 Sanngirni innan skipulagsheilda er skipt niður í þrjá undirliggjandi þætti eftir því 

hvernig einstaklingurinn vegur og metur hana. Fyrsti þátturinn er sanngirni í úthlutun (e. 

distributive justice), sem felur í sér skynjun einstaklingsins á því hvort úthlutun sé sanngjörn 

samanborið við úthlutun annarra, til dæmis laun eða önnur fríðindi. Samkvæmt 

jafnvægiskenningunni bera einstaklingar saman hlutfall síns framlags og umbunar við aðra 

einstaklinga eða við umbun sína frá  fyrri árum (Skarlicki og Folger, 1997; Ambrose og Arnaud, 

2005). Annar þátturinn er sanngirni í verklagi og ferlum (e. procedural justice) sem snýr að því 

verklagi og ferlum sem stuðst er við til að ákvarða úthlutun hvers einstaklings. Ef einstaklingur 

upplifir ósanngirni í verklagi og ferlum innan skipulagsheilda getur það leitt til gremju og reiði. 

Slík ósanngirni getur þannig ýtt undir slæma hegðun einstaklinga og jafnvel hefndarhug. Þriðji 

og síðasti þátturinn í sanngirni innan skipulagsheilda er sanngirni í samskiptum (e. interactional 

justice). Sanngirni í samskiptum felur þannig í sér félagslega næmni einstaklingsins. Hvernig 

hann upplifir að komið sé fram við hann og hvort komið sé fram af virðingu og reisn, honum 

sýnd samkennd, að á hann sé hlustað og honum veitt fullnægjandi útskýringar á þeim 

ákvörðunum sem teknar eru hverju sinni (Skarlicki og Folger, 1997). 
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 Daglega eru ákvarðanir teknar innan skipulagsheilda sem hafa áhrif á starfsmenn þeirra. 

Því er mikilvægt að starfsmenn upplifi sanngjarna meðferð þannig að hægt sé að draga úr 

neikvæðri upplifun þeirra og lágmarka mótstöðu í garð yfirmanna og þeirra ákvarðana sem 

teknar eru (Skarlicki og Folger, 1997; Greenberg 1990). Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef 

starfsmenn upplifa sanngirni innan skipulagsheilda dregur það úr hræðslu þeirra við það að 

skipulagsheildir og yfirmenn notfæri sér þá, þeir bera meira traust til sinna yfirmanna og 

skipulagsheildarinnar og hafa meiri samstarfsvilja. Þannig getur sanngjörn meðferð ýtt undir 

jákvæðni starfsmanna í garð breytinga innan skipulagsheildarinnar. (Lind, 2001). 

  Ef einstaklingur upplifir óréttlæti eða ósanngirni í starfi getur það leitt til neikvæðra 

afleiðinga og vanlíðanar. Einstaklingar geta misst trú á eigin getu og/eða á skipulagsheildinni 

sjálfri. Ef einstaklingur upplifir ósanngirni eða óréttlæti er hætta á að brestur verði á samningi 

hans og skipulagsheildarinnar, ýmist á sálfræðilega samningnum eða ráðningarsamningnum 

sjálfum (Conte og Landy, 2018). 

4.3.2 Sálfræðilegi samningurinn  

Til að starfsmenn upplifi starfsánægju er mikilvægt að brestir komi ekki í sálfræðilega 

samninginn á milli stjórnenda og starfsmanna. Með hugtakinu sálfræðilegi samningurinn (e. 

psychological contract) er átt við óskrifaðan samning á milli starfsmanna og stjórnenda í 

skipulagsheildum. Samningurinn er þannig gagnkvæmur og felur í sér þær væntingar sem 

starfsmaðurinn gerir til starf síns, umhverfisins og vinnustaðarins og byggir einnig á því hvaða 

kröfur og væntingar stjórnendur gera til starfsmanna. Samningurinn er óáþreifanlegur og aðeins 

til í huga starfsmanna og stjórnenda, því eru engir samningar eins. Samningurinn myndast við 

upphaf ráðningarferlisins, ráðningarferlið nær þannig yfir þann tíma þegar starfsmaður sér 

auglýsingu um starfið, byrjar að íhuga það og þar til hann hefur verið ráðinn (Armstrong, 2020; 

Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

Sálfræðilegi samningurinn mótar viðhorf starfsmanna og kallar fram vissar tilfinningar 

til vinnustaðarins sem hefur svo áhrif á hegðun starfsmannsins. Viðhorf starfsmanna til 

samningsins mótast af því hvort hann upplifi góð samskipti innan vinnustaðarins, finni til 

starfsöryggis eða hafi færi á að þróast í starfi. Þegar starfsmenn geta haft áhrif á vinnuumhverfi 

sitt og fá svigrúm til athafna myndast traust til stjórnenda (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2007). Stjórnendur skipulagsheilda byggja væntingar sínar og kröfur til 

starfsmanna á þeirri þekkingu og hæfni sem starfið krefst. Þeir fara fram á vissa starfshollustu, 
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hlýðni og tryggð og vænta þess að starfsmenn skili af sér ákveðnu vinnuframlagi. Sálfræðilegi 

samningurinn hefur þannig í för með sér víxlverkandi huglægt samkomulag á milli stjórnenda 

og starfsmanna sem hafa ólík viðhorf og mismunandi væntingar hvor til annars. Með tímanum 

mótast samningurinn á milli manna og þróast (Armstrong og Taylor, 2020; Þóra Hrólfsdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

Fræðimenn hafa undanfarna áratugi rannsakað mikilvægi sálfræðilega samningsins en 

það var í kringum 1960 sem fræðimaður að nafni Chris Argyris (1960) setti hugtakið fram í 

fyrsta skipti. Hann sagði það vera samkomulag á milli starfsmanna og stjórnenda um 

takmarkaða þætti eins og til dæmis starfsöryggi, framleiðni og fjárhagslegan ávinning beggja 

aðila. Það var þó ekki fyrr en upp úr 1990 sem sálfræðilegi samningurinn fór að vera áberandi 

í umræðunni innan mannauðsstjórnunar fyrir tilstuðlan Denise Rousseau (Cullinane og 

Dundon, 2006). Rousseau (1995) sagði að það væri margt sem mótaði sálfræðilega samninginn 

en að það væru þrír þættir sem hefðu hvað mest áhrif. Í fyrsta lagi væri það ráðningarferlið og 

þau gagnkvæmu skilaboð sem ættu sér stað á milli stjórnenda og starfsmanna og loforð og 

væntingar þeirra á milli. Í öðru lagi væri það þekking og starfsreynsla úr fyrra starfi og að lokum 

væri það félagsmótunarferlið sem á sér stað við upphaf starfsferils starfsmanns. 

Rannsóknir hafa margsýnt fram á að ef brestur verður á sálfræðilega samningum á milli 

stjórnenda og starfsmanna getur það haft slæmar afleiðingar í för með sér. Brestur í 

samningnum getur þannig leitt til vanlíðanar og jafnvel starfsloka starfsmanna í 

skipulagsheildum. Rannsóknir hafa ennfremur sýnt fram á að þeir starfsmenn sem upplifa 

brostin loforð og misræmi á milli umbunar og endurgjalds eru líklegri til að láta af störfum en 

aðrir (Armstrong og Taylor, 2020).  

4.3.3 Streita og álag 

Hugtakið streita kom fyrst fram á sjónarsviðið í byrjun 20. aldar í tengslum við rannsóknir 

lífeðlisfræðingsins Walter B Cannon á viðbrögðum dýra og manna við yfirvofandi ógn. Í kjölfar 

rannsókna sinna lýsti hann streituviðbrögðum dýra og manna með orðunum ,,berjast eða flýja 

(e. fight or flight) (Fink, 2016). Það var svo ekki fyrr en að Hans Selye (1978) fræðimaður og 

læknir fór að rannsaka áhrif álags á mannfólk og dýr sem hugtakið streita fór að vera mun meira 

áberandi. Að mati Selye er skilgreiningin á streitu sú að um sé að ræða ósjálfráð líkamleg 

viðbrögð sem kvikna vegna álags frá umhverfinu. Riggio (2017) talaði einnig um streitu sem 

andleg og líkamleg viðbrögð við atburðum eða skynjaðri ögrun sem veldur álagi. Í rannsóknum 
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Selye kom fram að aukið álag hefði áhrif á streitu einstaklinga sem gæti leitt til sjúkleika og í 

versta falli dauða ef ástandið varði nógu lengi og í nægilega miklu magni. Seyle skilgreindi 

streitu sem góða- (e. eustress) og slæma (e. distress) streitu. Góð streita er þannig skilgreind að 

fólk upplifir jákvæð áhrif af þeim streituvöldum sem þau verða fyrir, til dæmis þegar fólk 

upplifir áskoranir sem fela í sér umbun og orsakar það að fólk leggur harðar að sér. Í þessu 

samhengi er til dæmis verið að vísa til stöðuhækkana, fæðingu barns eða nýtt starf svo eitthvað 

sé nefnt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að slæm streita sem varir til lengri tíma og veldur 

vanlíðan, andlegum eða líkamlegum veikindum , getur leitt til kulnunar í starfi eða jafnvel 

dauða (Colligan og Higgins, 2005).  

Skilgreining Seyle á streitu á enn þann dag í dag við og hefur hann oftast verið nefndur 

faðir streituhugtaksins. Streita er þannig viðbragð líkamans við sálrænum og líkamlegum 

kröfum sem gerðar eru til hans. Í daglegu tali nefnast þessar kröfur streituvaldar (Conte og 

Landy, 2018). Í bók Sæmundar Hafsteinssonar og Jóhanns Inga Gunnarssonar (1993) kemur 

fram að streita er túlkuð sem aðlögunarviðbragð líkamans og hjálpar einstaklingum að takast á 

við álag, hindranir eða aðra erfiðleika sem verða á vegi þeirra. 

Streituvöldum hefur verið skipt upp í tvo flokka þegar kemur að vinnustreitu, sálræna- 

(e. psychological stressors) og líkamlega (e. physical stressors) streituvalda. Sálrænir 

streituvaldar innan skipulagsheilda eru til dæmis; krefjandi verkefni, illa skilgreind hlutverk á 

vinnustað, bág fyrirtækjamenning, lélegir stjórnendur og ef einstaklingar upplifa að þeir séu 

ekki við stjórnvölinn í sinni vinnu (e. lack of control). Einnig geta einstaklingar upplifað streitu 

af völdum sálrænna streituvalda ef hlutverk og verkefni eru of mörg og ef árekstrar verða á 

milli þeirra. Einnig ef einstakingar upplifa neikvæð samskipti við samstarfsmenn sína innan 

skipulagsheilda eða stjórnendur og meta sem svo að ekki sé komið fram við þá af sanngirni. 

Líkamlegir streituvaldar innan skipulagsheilda eru til dæmis, hávaði, slæm birtuskilyrði eða 

mikill hiti (Conte og Landy, 2018; Holt o.fl., 2018).  

Samkvæmt rannsóknum Vinnuverndarstofnunar Evrópu (e. European Agency for Safety 

and Health at work) frá árinu 2013 í 31 evrópsku landi, þar á meðal á Íslandi, kom í ljós að um 

50% starfsmanna upplifðu streitu innan sinnar skipulagsheildar að einhverju leyti og um 40% 

svarenda fannst stjórnendur ekki bregðast rétt við þegar starfsmenn upplifðu streitu (European 

Agency for Safety and Health at work, 2013).  
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Upp úr 1975 fór að bera nokkuð á rannsóknum á störfum kennara og  streitu. Upp úr 

1990 var viðfangsefnið orðið vel þekkt og mikill áhugi á málefninu. Það má þó rekja fyrstu 

heimildir um rannsóknir á tengslum starfa kennara og streitu allt til ársins 1879 (Kyriacou, 

1998). Margir fræðimenn hafa komið að skilgreiningu á streituvaldandi þáttum í störfum 

kennara en það voru Kyracou og Sutcliffe (1978) sem komu fram með líkan sem byggir á því 

að kennarar upplifa streituvalda á ólíkan hátt. Þannig sögðu Kyracou og Sutcliffe að það færi 

eftir því hvort streituvaldar kennara væru ógn við líðan þeirra og sjálfsálit og það hefði svo áhrif 

á túlkun kennara á sínum streituvöldum og sömuleiðis hvernig kennarar takast á við þá 

(Kyriacou, 2000). Með þessi orð að leiðarljósi er mikilvægt fyrir kennara að þekkja sjálfa sig 

vel og sín viðbrögð þegar þeir upplifa streitu. Einnig er mikilvægt að þekkja sín eigin takmörk 

svo hægt sé að bregðast við og takast á við hana. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem 

þekkja ekki sína eigin líðan eru mun ólíklegri til að geta unnið með eða úr þeirri streitu sem 

þeir verða fyrir. Eins og áður hefur komið fram getur streita verið af hinu góða ef hún er 

meðhöndluð rétt en til þess að það gangi eftir er mikilvægt að einstaklingar læri að stjórna 

tilfinningum sínum til að geta tekist sem best á við streituna (Selye, 1978).  

Þegar horft er til JD-R módelsins (e. Job Demand-Resources Model) sem Arnold B. 

Bakker og Evangelia Demerouti settu fram kemur í ljós að hægt er að skipta þeim þáttum sem 

geta leitt til streitu og vanlíðanar í starfi í tvennt. Annars vegar eru það kröfurnar (e. job 

demands) sem eru gerðar til starfsins og hins vegar eru það þau úrræði (e. job resources) sem 

hægt er að notast við til að ná þeim kröfum sem fylgja starfinu (Demerouti o.fl., 2001). Þegar 

við skoðum JD-R módelið sést á mynd 2 að fyrstu fjögur atriðin snúa að þeim líkamlegu (e. 

physical), tilfinningalegu (e. emotional) og andlegu (e. mental) kröfum sem gerðar eru til 

starfsins og því álagi sem starfinu fylgir. Þá snúa hin fjögur atriðin að úrræðunum sem 

starfsmenn hafa til að geta sinnt starfi sínu en þau eru stuðningur (e. support), endurgjöf (e. 

feedback) og sjálfstæði (e. autonomy) ásamt hvatningu. JD-R módelið er þannig notað sem eitt 

af þeim verkfærum sem skoða hvernig má breyta og draga úr álagi í starfi með það fyrir augum 

að auka starfsánægju og afköst. Dæmi um úrlausnir með þeim verkfærum sem módelið býr yfir 

getur meðal annars verið andlegur og félagslegur stuðningur frá samstarfsmönnum eða 

yfirmönnum, allt eftir eðli málsins (Bakker og Demerouti, 2007).  
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Mynd 2. JD-R módelið (Bakker og Demerouti, 2007) 

Með JD-R módelið að leiðarljósi tóku Schaufeli og Bakker (2004) saman fjórar 

rannsóknir sem gerðar voru á rúmlega 1600 starfsmönnum í fjórum fyrirtækjum . Í niðurstöðum 

þeirra allra kom í ljós að mikið vinnuálag ásamt líkamlegum og andlegum kröfum í starfi voru 

áhættuþættir sem gætu leitt til kulnunar. Ennfremur bentu þeir á að skýr endurgjöf, félagslegur 

stuðningur og markviss og fagleg samskipti við yfirmenn gætu mildað þær kröfur sem gerðar 

eru til starfsmanna og lágmarkað álagið sem starfsmaðurinn upplifir. Samkvæmt rannsóknum 

eru bein tengsl á milli mikilla krafna í starfi og kulnunar (Schaufeli og Bakker, 2004). Rannsókn 

Bakker og félaga (2003) sýndi einnig fram á skýr tengsl á milli kulnunar og þeirra krafna sem 

gerðar eru til starfsmanna innan skipulagsheilda með tilliti til fjarvista í starfi. 

Rannsókn Bermejo-Toro og Prieto-Ursúa (2006) sýndi fram á að á milli 60% - 70% 

allra kennara hafa sýnt merki um streitu og um 30% kennara hafa einhver einkenni kulnunar. 

Þegar horft er til rannsókna á íslenskum kennurum kemur í ljós að fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar á streitu meðal grunnskólakennara en einna helst er að finna rannsóknir í 

meistararitgerðum. Guðný Guðleif Einarsdóttir (2018) gerði rannsókn í meistaraverkefni sínu 

á líðan grunnskólakennara í starfi og þar kom fram að 65% grunnskólakennara upplifa starf sitt 

mjög eða ákaflega streituvaldandi. Flestar þær ritgerðir sem gerðar hafa verið koma inn á að 

helstu álagsþættir kennara eru vinnuálag, launakjör og virðingarleysi í samfélaginu gagnvart 

starfinu og aga- og hegðunarvandamál nemenda (Anna Þóra Baldursdóttir, 2000; Anna Þóra 
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Baldursdóttir, 2002; Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a; Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007b).  

4.3.4 Hvatning  

Að búa yfir skilningi á því hvað það er sem hvetur starfsmenn innan skipulagsheilda áfram er 

mikilvægur þáttur til að hægt sé að skapa jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi. Hvatning er 

þannig sálfræðilegt ferli og snýr að þeim aðstæðum sem ýta undir og stuðla að breytingu á 

þrautseigju, ákefð, stefnu og gæðum viðvarandi hegðunar (Conte og Landy, 2018). Á 

síðastliðnum 100 árum hafa vinnusálfræðingar sýnt hugtakinu mikinn áhuga. Í upphafi töldu 

fræðimenn að um eðlishvöt væri að ræða og að það væri hún sem stýrði hegðun einstaklinga. 

Síðan þá hefur hugtakið hvatning þróast mikið og byggja flestar kenningar í dag um hvatningu 

á vitsmuna- og tilfinningalegum grunni (Kanfer o.fl., 2017; Conte og Landy, 2018).  

Hvatning í starfi snýr að persónueinkennum, hvötum, markmiðum einstaklinga og 

áhrifum þeirra á hugsanlegar aðgerðir innan skipulagsheilda. Hvatning hefur einnig áhrif á þá 

færni sem einstaklingar þróa með sér, tímastjórnun þeirra, starf og starfsframa svo eitthvað sé 

nefnt (Kanfer o.fl., 2017). Hvatning er þannig flókið fyrirbæri sem skiptist í innri og ytri 

hvatningu. Með innri hvatningu er átt við að einstaklingurinn framkvæmir út frá áhuga eða 

ánægju og hún hefur áhrif á starfsánægju og helgun starfsmannsins við skipulagsheildina. Ytri 

hvatning snýr að athöfn sem einstaklingur framkvæmir með það að markmiði að fá einhvers 

konar fríðindi eða fjárhagslegan ávinning (Conte og Landy, 2018). Armstrong (2006) 

skilgreindi hvatningu sem aflið sem eykur, stýrir og viðheldur hegðun einstaklinga.  

Eins og farið hefur verið inn á hér að ofan er að mörgu að hyggja þegar kemur að því 

að gæta að hagsmunum og velferð starfsmanna sinna. Huga þarf að þeirri menningu sem er við 

líðin innan skipulagsheilda, vanda þarf alla undirbúningsvinnu ef til breytinga kemur og styðjast 

við fyrirfram ákveðna breytinga- og krísustjórnunarferla allt eftir umfangi og aðstæðum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að upplifun einstaklinga innan skipulagsheilda er mikilvæg fyrir 

frammistöðu og starfsánægju og getur dregið úr neikvæðum viðhorfum og tilfinningum þeirra 

til skipulagsheildarinnar (Greenberg 1993; Konovsky og Cropanzano, 1991; Masterson o.fl., 

2000). 
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5 Rannsóknaraðferðir og vinnubrögð 

Þegar rannsaka á  málefni líðandi stundar er mikilvægt fyrir rannsakendur að velja þá 

rannsóknaraðferð sem varpar sem skýrustu ljósi á rannsóknarefnið og nær einna bestu og 

áreiðanlegustu niðurstöðunum. Tilgangur rannsókna er sá að nálgast á viðfangsefnið á 

kerfisbundinn og nákvæman hátt með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni, prófa 

tilgátur og sýna fram á tengsl (Merriam, 2009), hvort sem rannsakandi ætlar sér að blanda 

saman eigindlegri (e. qualitative research methods) og megindlegri (e. quantitative research 

methods) rannsóknaraðferð eða að velja aðra hvora aðferðina. Þegar rannsakandi notast við 

megindlega aðferð nálgast hann niðurstöður með tölulegum gögnum þar sem hann gerir 

mælingar á hinum ýmsu breytum og sambandi á milli þeirra út frá sjónarhorni hans. Spurningar 

eru þannig lokaðar og svarmöguleikar eru afmarkaðir, notast er við skoðanakannanir, tilraunir 

og greiningar á tiltækum tölfræðigögnum. Rannsakandi er þannig fjarlægur og nálgast úrlausn 

rannsóknarinnar með afleiðslu þar sem veruleikinn er leiddur af þeim kenningum sem liggja til 

grundvallar (Bryman, 2016).  

 Þegar rannsakandi beitir eigindlegri rannsóknaraðferð er átt við að hann nálgast 

viðfangsefnið með víðari nálgun. Þannig safnar hann gögnum út frá sjónarhorni viðmælenda 

sinna og skráir viðhorf og reynslu þeirra með opnum eða hálf opnum spurningum. 

Rannsakandinn nær þannig markvissum og dýpri skilning á rannsóknarefninu og leiðir 

niðurstöðurnar að þeim kenningum sem settar hafa verið fram, það er með aðleiðslu (Bryman, 

2016). 

 Til að öðlast heildstæða innsýn í áhrif Covid-19 á líðan og störf grunnskólakennara í 

Reykjanesbæ var ákveðið að nota blandaða aðferð, með því að leggja spurningakönnun fyrir 

alla kennara í grunnskólum Reykjanesbæjar og taka viðtöl við skólastjórnendur. Þannig nýtti 

höfundur bæði eigindlega- og megindlega rannsóknaraðferð. Það er mat höfundar að mikilvægt 

sé að ná til sem flestra grunnskólakennara og því ákvað höfundur að beita megindlegri 

rannsóknaraðferð í nálgun sinni til þeirra. Eigindlegri rannsóknaraðferð var svo beitt til að taka 

viðtöl við alla sjö skólastjórnendur í grunnskólum Reykjanesbæjar og þeir spurðir út í sína 

upplifun á áhrifum Covid-19 á störfum og líðan kennara í grunnskólum Reykjanesbæjar og 

hvernig staðið var að innleiðingu þeirra breytinga sem þurftu að eiga sér stað á tímum 

fjöldatakmarkana og hvort skólastjórnendur notuðust við fyrirfram ákveðna verkferla við 

innleiðinguna. Með því að beita eigindlegri aðferð öðlaðist höfundur dýpri skilning á upplifun 

stjórnenda af aðstæðum sem uppi voru á þeim tímum sem fjöldatakmarkanirnar voru við lýði. 
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Mikilvægt var að fá upplifun bæði kennara og einnig skólastjórnenda á þeim aðstæðum sem 

uppi voru á tímum fjöldatakmarkana til að fá sem bestu yfirsýnina og til að geta lagt mat á hvað 

gekk vel og hvað hefði mátt fara betur.  

5.1 Undirbúningur  

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst vorið 2021 þegar höfundur fór að skoða þær rannsóknir 

sem gerðar höfðu verið á líðan starfsmanna á tímum Covid-19. Höfundur komst að því að lítið 

hafði verið skrifað um Covid-19 og áhrif þess á líðan starfsmanna enda aðeins rúmlega eitt ár 

frá upphafi heimsfaraldursins. Höfundur fékk því áhuga á að skoða hvort Covid-19 hefði haft 

áhrif á líðan og störf grunnskólakennara með tilliti til þeirra fjölda- og fjarlægðartakmarkana 

sem kennarar urðu að starfa við. Áður en að vinna við fræðileg skrif hófst hafði höfundur 

samband við mannauðsstjóra Reykjanesbæjar og óskaði eftir stuðningi við að koma 

spurningalista á alla starfandi kennara innan Reykjanesbæjar seinna um haustið. 

Mannauðsstjóri kom höfundi í samband við grunnskólafulltrúa Reykjanesbæjar sem tók vel í 

erindið og samþykkti það.   

5.2 Framkvæmd 

Við úrlausn rannsóknarinnar studdist höfundur við blandaða aðferð. Notast var við megindlega 

rannsóknaraðferð til að ná til sem flestra grunnskólakennara þar sem spurningalisti var sendur 

á grunnskólafulltrúa Reykjanesbæjar. Grunnskólafulltrúi Reykjanesbæjar sendi því næst listann 

til skólastjórnenda og óskaði eftir því að þeir myndu dreifa spurningalistanum til sinna kennara. 

Spurningalistinn var sendur til kennara þann 18. október 2021 og var opinn í 10 daga. Notast 

var við forritið Questionpro í fyrirlögn á spurningalista kennara og niðurstöður voru því næst 

keyrðar inn i SPSS og skoðaðar. Í eigindlega hluta rannsóknarinnar óskaði höfundur eftir 

viðtölum við alla sjö skólastjórnendur innan Reykjanesbæjar og tóku allir viðmælendur vel í 

beiðnina og samþykktu viðtal. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 13. – 25. október 2021. Öll 

viðtölin voru tekin upp á Recorder Pro, því næst voru þau afrituð og þemagreind.  

5.3 Þátttakendur 

Í megindlegu rannsókninni var þýði rannsóknarinnar allir starfandi grunnskólakennarar og 

leiðbeinendur í Reykjanesbæ en í Reykjanesbæ eru 251 stöðugildi kennara. Alls tóku 133 

kennarar könnunina eða um 53% af þeim sem fengu spurningalistann sendan frá sínum 

stjórnendum. Af þeim sem svöruðu gáfu 80 kennarar upp kyn sitt. Þar af voru 78,8% konur og 
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21,3% karla. Í eigindlegu rannsókninni tóku allir sjö skólastjórnendur Reykjanesbæjar þátt og 

var svarhlutfall þeirra því 100%. 

Eins og áður hefur komið fram tóku 133 starfandi grunnskólakennarar þátt í 

rannsókninni og allir 7 skólastjórnendur Reykjanesbæjar. Þátttakendur voru á öllum aldri og 

höfðu mismikla kennslu- og stjórnunarreynslu. Af þeim sem tóku þátt í megindlegu 

rannsókninni og kusu að svara kynferði sínu voru konur 78,8% þátttakenda (N = 63) og karlar 

21,3% (N = 17). Vert er að vekja athygli á því að kynjahlutföll félagsmanna KÍ rímar við hlutföll 

svarenda. Þannig eru um 80% félagsmanna KÍ konur og 20% karlar (Kennarasamband Íslands, 

2017). Af þeim skólastjórnendum sem tóku þátt í rannsókninni eru  85,7 % (N = 6) konur og 

14,3% (N = 1) karla.    

Þegar horft er til aldursdreifingar kennara í töflu 1 má sjá að flestir þátttakenda voru á 

aldrinum 35 – 55 ára eða 73,8% (N = 59).  

Tafla 1. Aldursdreifing í hópi þátttakenda. 

Aldur Fjöldi Prósenta % 

21 - 27 ára 2 2,5% 

28 - 34 ára 11 13,8% 

35 - 41 ára 22 27,5% 

42 - 48 ára 20 25,0% 

49 - 55 ára 17 21,3% 

56 ára eða eldri 8 10,0% 

Flestir þeirra kennara sem kusu að svara til um starfsaldur sinn hafa starfað í tíu skólaár 

eða lengur eða 54,7% (N = 58). Þá var meðalstarfsaldur skólastjóra Reykjanesbæjar 7½ ár. 

Flestir kennarar sem tóku þátt í könnuninni hafa starfað í fjögur skólaár eða lengur sem kennarar 

eða 82,1% (N = 87).  

5.4 Mælitæki 

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar var notast við 20 opnar spurningar með undirspurningum ef 

svör voru ekki nægjanlega ítarleg (sjá viðauka 2). Við hönnun viðtalsramma stjórnenda notaðist 

höfundur við spurningar sem hægt var að nota við úrlausn spurningalista kennara. Þannig var 

hægt að varpa betur ljósi á aðstæður kennara, upplifun stjórnenda af aðstæðum og bera saman 

við niðurstöður kennara á tímum Covid-19. Í megindlega hluta rannsóknarinnar var notast við 

rafrænan spurningalista sem innihélt 25 lokaðar spurningar og 6 opnar spurningar þar sem 

þátttakendur gátu komið sínum sjónarmiðum og skoðunum á framfæri (sjá viðauka 4). Í lokuðu 
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spurningunum var notast við likert kvarða og við úrvinnslu í SPSS notaðist höfundur við 

raðkvarðann 1 – 5 við úrlausn. Með því að notast við likert kvarðann er höfundur að fá dýpri 

svörun um viðhorf þátttakenda til þeirra spurninga sem lagðar eru fyrir (Jebb o.fl., 2021; 

Norman, 2010). Þátttakendur fengu sjö bakgrunnspurningar með það að leiðarljósi að fá innsýn 

í hópinn sem tók þátt í rannsókninni. Því næst fengu þátttakendur átta spurningar um Covid-19 

og hvaða áhrif þeir teldu farsóttina hafa haft á líðan sína og störf. Farið var inn á ábyrgðasvið 

kennara og stuðning stjórnenda á tímum Covid-19. Að lokum voru kennarar spurðir út í 

upplifun sína gagnvart þeim skipulagsbreytingum sem þurfti að ráðast í og hvernig þeim fannst 

hafa til tekist við innleiðingu á þeim með tilliti til upplýsingaflæðis frá stjórnendum.  

5.5 Réttmæti og áreiðanleiki  

Þegar verið er að tala um réttmæti (e. validity) er átt við hvort verið sé að rannsaka eða mæla 

það sem rannsakandinn segist vera að gera. Þannig fjallar innra rannsóknarréttmæti (e. internal 

validity) um hvort orsakasamband eða fylgni sé á milli þess sem rannsakandi sér og þeirra 

fræðilegu ályktunar sem hann dregur af því. Ytra rannsóknarréttmæti (e. external validity) 

fjallar þannig um hvort hægt sé að yfirfæra niðurstöður rannsókna á stærri hóp einstaklinga. 

Áreiðanleikinn (e. reliability) snýr svo að stöðugleika niðurstaða rannsóknarinnar. Þannig snýr 

ytri rannsóknaráreiðanleiki (e. external reliability) að því hvort endurtaka megi sambærilega 

rannsókn og fá sömu niðurstöðu. Innri rannsóknaráreiðanleiki (e. internal reliability) snýr að 

því þegar fleiri en einn rannsakandi tilheyrir rannsókninni og að þeir séu að lesa það sama úr 

henni út frá því sem þeir sjá og heyra (Bryman, 2016; Campbell o.fl., 1963). 

Í þessari rannsókn notast höfundur við margprófunarsnið (e. triangulation) við öflun 

gagna. Þannig nálgast hann viðfangsefnið bæði með megindlegri og eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Með því að notast við margprófunarsnið eykur höfundur trúverðugleika og 

réttmæti niðurstaða og getur borið saman niðurstöður við hinar ýmsu breytur bæði með tilliti 

til svara stjórnenda og einnig svara kennara (O‘Donoghue og Punch, 2003).    

5.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Úrtak kennara í Reykjanesbæ var 251 starfandi kennari/leiðbeinandi og af þeim svöruðu 133 

þeirra spurningalistanum að einhverju leyti. Hver spurning var valkvæð og nokkuð bar á því að 

kennarar slepptu því að svara einstaka spurningum. Þrátt fyrir að svarhlutfall kennara í þessari 

rannsókn hafi verið um 53% þá voru sumar spurningar með nokkuð minna svarhlutfall en það. 

Þegar horft er til svarhlutfalls hverrar spurningar kemur í ljós að ekki er hægt að fullyrða út frá 
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niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær gefa þó góðar vísbendingar um líðan og störf 

grunnskólakennara í Reykjanesbæ og hvernig til tókst að innleiða þær breytingar sem þurfti 

með tilkomu Covid-19.  

Vert er að taka fram að höfundur starfar innan veggja grunnskóla Reykjanesbæjar og er 

því í nálægð við viðfangsefni rannsóknarinnar.  

5.7 Greining gagna  

5.7.1 Megindleg greining gagna 

Við greiningu gagna í megindlega hluta rannsóknarinnar voru niðurstöður úr Question Pro 

keyrðar inn í tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics. Breytur voru skilgreindar og tíðnitöflur 

útbúnar. Því næst voru gögnin borin saman með mismunandi breytum til þess að fá sem 

skýrustu myndina af niðurstöðum og þær tengdar saman. Gögnin voru því næst flutt yfir í Excel 

þar sem súlurit, skífurit og tíðnitöflur voru settar fram með lýsandi tölfræði.   

5.7.2 Eigindleg greining gagna  

Við greiningu gagna í eigindlega hluta rannsóknarinnar var notast við þemagreiningu. Með 

þemagreiningu er leitast við að finna þemu í frásögn viðmælenda og þau svo flokkuð eftir því. 

Þannig dýpka þemu skilning rannsakandans út frá þeim flokkum sem rannsakandinn ákveður 

að greina við úrvinnslu gagnanna. Þemun spretta þannig út frá gögnunum og rannsakandinn 

notast svo við þau til að varpa ljósi á rannsóknarefnið og mögulega rannsóknarspurningu. Með 

því að notast við þemun í greiningu gagnanna dýpkar rannsakandinn skilning sinn á gögnunum 

og nær að tengja þau við fyrirliggjandi fræði sem stuðst er við í rannsókninni. Þemun hjálpa 

einnig rannsakandanum að skilja hvernig gögnin auðga þann fræðigrunn sem til er (Bryman, 

2016). 

Þegar búið var að afrita viðtöl viðmælenda var farið í að greina gögnin með átta þemum 

sem rannsakandi taldi endurspegla rannsóknarefni og rannsóknarspurningu sína. Notaður var 

litakóði þar sem hvert þema fékk sinn lit. Þannig fékk rannsakandinn betri tilfinningu fyrir 

fyrirliggjandi gögnum og gat sett þau í samhengi við fræðin. Þemun sem rannsakandi notaðist 

við eru eftirfarandi:  

1. Breytingar á störfum kennara  

2. Breytinga- og krísustjórnun 

3. Innleiðing breytinga 
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4. Viðhorf og líðan kennara  

5. Starfsánægja 

6. Streita 

7. Kvíði  

8. Álag  

Þegar búið var að þemagreina viðtölin voru bæði eigindlegu og megindlegu gögnin borin 

saman með tilliti til niðurstaða.   

5.8 Siðferðileg álitamál  

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á þær aðstæður sem voru uppi innan veggja 

grunnskóla í Reykjanesbæ með tilkomu Covid-19 á tímum fjölda- og fjarlægðartakmarkana. 

Þannig leitast höfundur við að varpa ljósi á það aukna álag sem fylgdi samkomutakmörkunum, 

orsökum, afleiðingum og þeim úrræðum sem hægt er að beita til að draga úr mótstöðu við 

innleiðingu breytinga og vanlíðan allra hagaðila. Niðurstöður gefa þó einungis vísbendingar 

um stöðu þessa hóps þar sem rétt um helmingur þýðisins tók þátt í rannsókninni. Niðurstöðurnar 

ættu þó að veita lesendum góða innsýn í þær aðstæður sem uppi voru innan veggja 

grunnskólanna þannig að hægt sé að leggja mat á mikilvægi forvarnaaðgerða með hagsmuni 

allra hagaðila að leiðarljósi.  
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær raktar. Niðurstöðurnar 

byggja á svörum 133 starfandi grunnskólakennara innan grunnskóla Reykjanesbæjar og sjö 

starfandi skólastjóra bæjarfélagsins. Niðurstöðunum er skipt í sjö undirkafla. Í kaflanum verður 

varpað ljósi á þær breytingar sem hafa orðið á störfum kennara á tímum COVID-19. Svo verður 

farið yfir hvernig stjórnendur tóku ákvarðanir um þær breytingar sem grípa þurfti til vegna 

fjölda- og fjarlægðartakmarkana og því næst hvernig staðið var að innleiðingu á breytingunum 

ásamt upplifun kennara af aðstæðum og starfsánægju þeirra. Farið er yfir viðhorf og líðan 

kennara og hvort þeir hafi upplifað kvíða, streitu eða andlegt álag í starfi sínu. Fjöldi svarenda 

í hverri spurningu er merktur með N.  

6.1 Breytingar á störfum kennara 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður viðmælenda um mat þeirra á breytingum á skólastarfi og 

störfum kennara kemur í ljós að allir viðmælendur voru sammála því að miklar breytingar hefðu 

orðið á skólastarfinu í heild sinni og álag hefði aukist. Þjónusta við nemendur var mun minni 

þar sem fella þurfti niður mikið af því faglega starfi sem unnið er í skólunum sökum 

fjöldatakmarkana og samstarf foreldra og skóla var af skornum skammti. Þá töluðu allir 

viðmælendur um mikla einangrun meðal kennara og nemenda.  

Þegar horft er til svara kennara um áhrif COVID-19 á störf þeirra svöruðu 66% (N = 

70) þeirra að COVID-19 hefði haft mjög mikil eða fremur mikil áhrif á störf þeirra. Þá töldu 

34% (N = 36) kennara COVID-19 hvorki hafa mikil né lítil eða frekar lítil áhrif á störf sín. Af 

þeim kennurum sem töldu heimsfaraldurinn hafa haft áhrif á starf sitt voru svör þeirra flestra á 

þann veg að álag og streita hefði aukist verulega og þeir væru þreyttir. Utanumhald með kennslu 

og nemendum væri mun meira og erfiðara og kennarar töluðu einnig um mikið rótleysi meðal 

nemenda og þeir þeim mun erfiðari. Ef skoðuð er mynd 3 kemur í ljós að 58,1% (N = 54) 

kennara upplifði mjög mikla eða fremur mikla breytingu á ábyrgðasviði sínu eftir að COVID-

19 skall á. En á móti töldu 41,9% (N = 39) COVID-19 hvorki hafa haft mikla né litla/fremur 

litla eða mjög litla eða enga breytingu á ábyrgðasviði sínu.  
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Mynd 3. Breyting á ábyrgðasviði kennara á tímum COVID-19 

Þegar kennarar voru inntir eftir því í hverju breyting á þeirra ábyrgðasviði fælist einna 

helst, kom í ljós að 45% þeirra töldu sig bera ábyrgð á sóttvörnum nemenda og 

fjarlægðartakmörkunum. Kennarar töluðu um aukið álag og streitu því umfang starfsins varð 

meira, skerðing var á tímafjölda nemenda en samt sem áður var lítill slaki gefinn á kröfum um 

námsárangur.  

Rannsóknin sýndi fram á að 70,6% kennara töldu sig vera að sinna fleiri verkefnum sem 

felast alla jafna ekki í starfi þeirra. Rétt tæplega 30% kennara töldu sig þó aðeins vera að sinna 

sínu lögbundna starfi, hvorki meira né minna.    

6.2 Breytinga- og krísustjórnun  

Þegar horft er til þeirra ákvarðana sem grípa þurfti til sökum COVID-19 töluðu allir 

viðmælendur um að þeir hefðu ekki haft neitt val. Fjölda- og fjarlægðartakmarkanir voru settar 

á vegna yfirlýsts neyðarástands og viðmælendur fylgdu allir reglugerðum sem 

heilbrigðisráðherra setti hverju sinni í samræmi við tillögur sóttvarnalæknis. Rannsóknin leiddi 

í ljós að enginn af þeim sjö viðmælendum sem tóku þátt hefðu stuðst við fyrirfram ákveðna 

verkferla/breytingastjórnunarferla heldur voru ákvarðanir hvers viðmælanda út frá tilfinningu 

hans hverju sinni í samræmi við það húsnæði sem hann hafði til umráða. Taka þurfti tillit til 

fjölda- og fjarlægðartakmarkana og skipta þurfti húsnæði hvers skóla í sér sóttvarnarhólf þar 

sem nemendur máttu ekki hittast til að draga úr líkum á smitum.  

15,05%

43,01%

29,03%

8,60%

4,30%

Upplifir þú mikla eða litla breytingu á ábyrgðasviði þínu 
eftir að COVID-19 skall á? 

Mjög mikla

Fremur mikla

Hvorki mikla né litla

Fremur litla

Mjög litla/enga
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Það var samróma álit allra viðmælenda að mikil og góð samvinna hefði verið á milli 

allra skólastjórnenda innan Reykjanesbæjar þegar kom að því að samræma verkferla/skipulag 

skólanna. Viðmælendur höfðu orð á því að samstarf þeirra við fulltrúa Reykjanesbæjar hefði 

einnig verið gott og farsælt. Viðmælendur tóku þó fram að skipulag hvers skóla hafi verið mjög 

mismunandi eins og áður kom fram því húsakostur hvers skóla er mismunandi og fjöldi 

nemenda ólíkur á milli skóla. Einnig sögðu allir viðmælendur að engin tilmæli hefðu borist frá 

stjórnsýslunni um hvernig skyldi hátta starfsemi skólanna heldur hafi hlutverk stjórnsýslunnar 

verið að koma upplýsingum til stjórnenda um gildandi takmarkannir og að fulltrúar 

Reykjanesbæjar hefðu setið fundi með þeim en ábyrgð á útfærslu breytinganna hafi verið í 

höndum hvers stjórnanda. Einn viðmælandinn nefndi að einn af stjórnendunum hefði þó lagt 

aðeins meira til í skipulaginu en aðrir sbr.:  

Einn skólastjóri hafði oftast frumkvæðið að hlutunum og er alveg ótrúlega duglegur. 

Og maður skilur stundum ekki alveg hvaða auka tíma í sólahringnum hann hefur… 

Var ótrúlega duglegur að setja upp skipulag sem aðrir gátu breytt og bætt sem sparaði 

mikla vinnu (Viðmælandi 4). 

Það var svo í höndum skólastjórnenda að upplýsa sitt starfsfólk um þær breytingar sem 

grípa þurfti til hverju sinni. Viðmælandi 4 tók sérstaklega fram að stjórnendur hefðu tekið 

meðvitaða ákvörðun í upphafi að hafa gott upplýsingaflæði sbr.: 

Við ákváðum strax í upphafi og sögðum við mannskapinn að við myndum alltaf 

upplýsa þau, bara svipað og þríeykið. Að við myndum ekki liggja á neinum 

upplýsingum eða mögulegum breytingum (Viðmælandi 4).  

Rannsóknin leiddi í ljós að kennarar voru almennt sáttir við upplýsingaflæðið frá 

stjórnendum en þannig töldu 70,7% (N = 58) kennara að vel hefði gengið að koma upplýsingum 

til skila. Aðeins 9,8% kennara eða átta af 82 sem svöruðu spurningunni töldu að mjög illa eða 

fremur illa hefði gengið að miðla upplýsingum til kennara. Eru þessar niðurstöður því í 

samræmi við svör viðmælenda.  

Viðmælendur voru spurðir út í hvort þeir hefðu þurft að breyta nálgun sinni í garð 

kennara með tilliti til aukinnar varkárni, skilnings, hlustunar og þess háttar. Það var mat þriggja 

viðmælenda að þeir hefðu ekki breytt sinni nálgun þar sem þeir hefðu alltaf tileinkað sér 

auðmýkt, varkárni og virðingu gagnvart sínum kennurum. Þá töldu fjórir viðmælenda að þeir 
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hefðu þurft að mæta kennurum af meiri skilningi, virkri hlustun og nærgætni sökum aðstæðna 

í samfélaginu.  

Þegar horft er til niðurstaðna spurningakönnunar kennara þá töldu 58% (N = 51) kennara 

mjög litla, fremur litla eða hvorki mikla né litla breytingu vera á stuðningi stjórnenda á tímum 

COVID-19 þrátt fyrir aukið álag og streitu meðal kennara. Þegar litið er á mynd 4 má sjá að 

35,3% (N = 30) kennara töldu mikið minni eða nokkuð minni samvinnu vera á milli þeirra og 

stjórnenda samanborið við tímana fyrir COVID-19. Þá töldu 38,8% (N = 33) kennara samvinnu 

við stjórnendur hvorki minni né meiri en 25,9% (N = 22) töluðu um nokkuð meiri samvinnu.  

 

Mynd 4. Samvinna við stjórnendur á tímum COVID-19 

Niðurstöður þessar sýna að stjórnendur hafi ef til vill ekki gert sér grein fyrir þörfinni á 

auknu utanumhaldi kennara á þeim fordæmalausu tímum sem uppi voru á tímu fjölda- og 

fjarlægðartakmarkana.  

6.2.1 Innleiðing breytinga  

Þegar skoðað er hvernig stjórnendur upplifðu að til hefði tekist með innleiðingu þeirra breytinga 

sem þeir þurftu að grípa til var það samróma álit allra viðmælenda að vel hefði tekist til út frá 

þeim aðstæðum sem voru uppi. Þá töluðu allir viðmælendur um að kennarar hefðu haft skilning 

á öllum breytingum sem gera þurfti og að engin mótstaða hafi myndast, þó kennarar hafi komið 

með spurningar sbr.:  

10,6%

24,7%

38,8%

25,9%

Upplifun kennara á samvinnu við stjórnendur á tímum 
COVID-19

Mikið minni

Nokkuð minni

Hvorki minni né meiri

Nokkuð meiri
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Fólk var alveg að spyrja en maður gat alltaf komið með rök fyrir því sem verið var að 

gera út frá lögum og reglugerðum og fólk fór bara eftir því (Viðmælandi 2).  

Spurningakönnun kennara leiddi þó í ljós að 13,6% (N = 11) töldu að mjög illa eða 

fremur illa hefði tekist að innleiða þær skipulagsbreytingar sem grípa þurfti til. Um þriðjungur 

(N = 28) svarenda voru hlutlausir og töldu það hvorki hafa gengið vel né illa. En 51,9% (N = 

42) töldu að mjög eða fremur vel hefði til tekist. Hér má sjá nokkuð ósamræmi í upplifun 

viðmælenda og kennara þar sem aðeins rúmlega helmingur kennara taldi að vel hefði tekist að 

koma á þeim breytingum sem grípa þurfti til.   

Þess ber þó að geta að 24,4% (N = 20) kennara voru mjög eða fremur óánægðir með 

þær breytingar sem gerðar voru á skólastarfinu vegna fjöldatakmarkana á móti 75,6% (N = 62) 

kennara sem voru mjög eða fremur ánægðir eða hvorki óánægðir né ánægðir eins og sjá má á 

mynd 5.  

 

Mynd 5. Hlutfall kennara út frá upplifun þeirra af breytingum á skólastarfi 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir hvetja sína kennara áfram í starfi. Allir 

viðmælendur sögðust notast við hrós og hvatningu. Þegar þeir voru svo spurðir hvort þeir hefðu 

aukið við hrós sitt og hvatningu í kjölfari COVID-19 svöruðu sex þeirra ekki hafa gert það. 

Aðeins einn viðmælandi taldi sig hafa bætt í og passaði sig að hrósa kennurum meira. 

24,4%

39,0%

36,6%

Upplifun kennara á breytingu á skólastarfi

Mjög/fremur óánægður

Hvorki óánægður né ánægður

Fremur/mjög ánægður
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Þegar horft er til upplifunar kennara kemur í ljós eins og sjá má á mynd 6 að 64,7% (N 

= 55) kennara upplifðu hvorki meiri né minni hvatningu. Þá töldu níu kennarar eða 10,6% sig 

upplifa nokkuð minni hvatningu en áður. Athygli vekur þó að 24,7% (N = 21) telja sig upplifa 

mikið meiri eða nokkuð meiri hvatningu en áður þrátt fyrir að aðeins einn viðmælendanna taldi 

sig hafa bætt í og farið að hrósa og hvetja meira.  

 

Mynd 6. Upplifun kennara á hvatningu stjórnenda 

Í viðtölum við viðmælendur lýstu tveir þeirra hversu vel kennarar hefðu staðið sig í 

þessum aðstæðum sbr.: 

Kennarar sýndu alveg ótrúlega seiglu og stjórnendur voru algjört aukaatriði, þau 

stýrðu kennslunni og voru í samskiptum við börn og foreldra og gerðu þetta þannig 

að það gekk allt vel (Viðmælandi 2).  

Kennurum verður fullseint þakkað sú vinna sem þeir inntu af hendi á þessum tíma. 

Það var mikið álag, fólk upplifði ótta og kvíða en hélt samt sínu striki sem er 

aðdáunarvert (Viðmælandi 3).    

6.3 Viðhorf og líðan kennara  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvort þeir upplifðu að viðhorf kennara til starfs síns hefði 

breyst kom í ljós að fimm viðmælenda töldu það ekki hafa breyst. Aðeins tveir viðmælendur 

töldu viðhorf kennara hafa breyst, þannig talaði annar viðmælendanna um að kennarar upplifðu 

sig sem fórnarkostnað og hinn lýsti upplifun sinni á eftirfarandi hátt, sbr.:  

1,2%

23,5%

64,7%

10,6%

Upplifun kennara á hvatningu stjórnenda á tímum 
COVID-19

Mikið meiri

Nokkuð meiri

Hvorki meiri né minni

Nokkuð minni
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Já mér finnst þau vera þreytt, þau eru undir miklu álagi og mér finnst það áberandi 

(Viðmælandi 7).   

Þó töldu fimm af sjö viðmælendum að kennarar sínir upplifðu sig berskjaldaða og/eða 

væru hræddir um að smitast í sínu starfi. Viðmælandi 7 taldi að sínir kennarar hefðu aðeins 

verið hræddir um smit eða fundist þeir berskjaldaðir í upphafi faraldursins en ekki eftir að 

bólusetningar hófust. Þá taldi viðmælandi 5 að aðeins um 10 – 20% kennara upplifðu sig 

hrædda eða berskjaldaða en það væri þá vegna undirliggjandi sjúkdóma.  

Þegar niðurstöður kennara eru svo skoðaðar kom í ljós að 68,5% (N = 63) kennara álíta 

sig mjög eða fremur berskjaldaða í starfi eins og sjá má á mynd 7. Þá telja 18,5% (N = 17) sig 

hvorki mikið né lítið berskjaldaða en 12 kennarar eða 13% svarenda töldu sig fremur lítið 

berskjaldaða þrátt fyrir að starfa náið með nemendum.   

 

Mynd 7. Hlutfall kennara eftir því hversu berskjaldaðir þeir telja sig vera í starfi 

Því næst voru kennarar spurðir að því hversu lítil eða mikil áhrif þeir teldu að COVID-

19 hafi haft á líðan þeirra í starfi. Rannsóknin leiddi í ljós að af þeim sem svöruðu spurningunni 

töldu 55,9% (N = 52) þeirra COVID-19 hafa mjög mikil eða fremur mikil áhrif á líðan þeirra í 

starfi, 20,4% (N = 19) töldu faraldurinn hvorki hafa lítil né mikil áhrif en 23,7% (N = 22) töldu 

að COVID-19 hefði haft mjög lítil eða fremur lítil áhrif á líðan sína.  
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Allir viðmælendur nema einn töldu sig þó hafa upplifað það að kennarar sínir hefðu á 

einhvern hátt upplifað aukinn kvíða, streitu eða annars konar álag. Þeir töluðu um hræðslu, 

óöryggi og óvissu, ekki aðeins í starfi eða gagnvart nemendum heldur einnig gagnvart öðrum 

fjölskyldumeðlimum. Viðmælendur töluðu einnig um ábyrgðina að bera ekki COVID-19 smit 

heim. Einn viðmælendanna hafði þetta að segja sbr.:   

Já ég geri það alveg þegar þetta var sem mest þá upplifði ég; álag, streitu og kvíða. 

Það er áfall að veikjast og við höfum náttúrulega lent í því að starfsmenn og börn 

veikjast og það er áfall (Viðmælandi 1).  

Viðmælandi 4 taldi aftur á móti að COVID-19 hefði ekki eitt og sér aukið á kvíða, streitu 

eða andlegt álag sinna kennara heldur taldi hann það samspil margra þátta ef slíkt væri sbr.: 

Ég myndi segja COVID-19 per se sennilega nei. Það gerist tvímælalaust hjá einstaka 

starfsmönnum. Þetta er samblanda af öllu, við erum í krefjandi starfi, eigum einkalíf, 

það er heimsfaraldur, eldgos og jarðhræringar. Það er búið að vera allskonar í gangi 

(Viðmælandi 4). 

Þegar kennarar voru spurðir út í starfsánægju sína kom í ljós að 48,4% (N = 45) þeirra 

töldu að starfsánægja þeirra hefði staðið í stað, það er að segja hvorki minnkað né aukist. En 

45,2% (N = 42) kennara taldi að starfsánægja sín hefði minnkað mikið eða minnkað nokkuð 

sem telst áhyggjuefni. Vert er að vekja athygli á því að 6,4% (N = 6) kennara töldu starfsánægju 

sína hafa aukist nokkuð með tilkomu COVID-19. Þegar viðmælendurnir sjö voru inntir eftir 

því hvort þeir teldu að COVID-19 hefði haft áhrif á starfsánægju kennara töldu sex af sjö þeirra 

COVID-19 ekki hafa haft áhrif á starfsánægju þeirra en aðeins viðmælandi 7 taldi að 

starfsánægja kennara hefði minnkað sökum aukins álags. 

Nokkuð ósamræmi er í upplifun stjórnenda og kennara. Ef bornar eru saman niðurstöður 

þeirra við niðurstöður kennara kemur í ljós að allir nema einn stjórnandi taldi starfsánægju 

kennara sinna standa í stað en um helmingur kennara svarar því til að starfsánægja þeirra hafi 

minnkað með tilkomu COVID-19. Þrátt fyrir að starfsánægja kennara virðist hafa minnkað að 

hluta þá voru allir viðmælendur sammála því að veikindadögum kennara hefði fækkað til muna 

samanborið við árin fyrir COVID-19. Viðmælandi 4 hafði þetta að segja sbr.:  

Það voru nánast engar veikindatilkynningar…Mér verður hlýtt í hjartanu að segja 

þetta, ég held að engin hafi viljað bregðast... (Viðmælandi 4).  
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Rannsóknin leiddi í ljós að 75,3% kennara töldu veikindadögum sínum hvorki hafa 

fækkað né fjölgað en 17,6% kennara töldu veikindadögum sínum hafa fjölgað mikið eða 

nokkuð mikið. Vert er að vekja athygli á því að aðeins 7,1% kennara töldu veikindadögum 

sínum hafa fækkað mikið eða fækkað nokkuð sem fer þó ekki saman við svör allra viðmælenda 

í rannsókninni.   

Kennarar voru beðnir um að svara því hvort þeir upplifðu kvíða, streitu eða andlegt álag 

að staðaldri. Af þeim 133 kennurum sem tóku þátt í rannsókninni sögðust 49,6% (N = 66) 

kennara upplifa streitu að staðaldri. Þá sögðu 42,9% (N = 57) upplifa andleg álag að staðaldri 

og 26,3% (N = 35) kennara upplifa kvíða að staðaldri eins og sjá má á mynd 8.  

 

Mynd 8. Hlutfall svarenda sem upplifir kvíða, streitu eða andlegt álag að staðaldri 

Eins og sjá má á niðurstöðunum hérna að ofan er svarhlutfall svarenda sem upplifa 

kvíða, streitu eða andlegt álag að staðaldri í hærri kantinum. Hér á eftir ætlum við að skoða 

nánar hvert þemu fyrir sig og hvort aukning hafi orðið á fyrrgreindum þáttum vegna COVID-

19 og samspil hinna ýmsu breyta og krosskeyra þær saman með það að leiðarljósi að varpa 

frekari ljósi á niðurstöður.     

6.3.1 Kvíði meðal kennara  

Ef við skoðum þá kennara sem upplifa kvíða að staðaldri kemur í ljós að 75,1% (N = 24) þeirra 

töldu að kvíði þeirra hefði aukist mikið eða nokkuð mikið með tilkomu COVID-19. Ef við 

skoðum svo töflu 2 kemur í ljós að þeir kennarar sem upplifa kvíða að staðaldri upplifa margir 
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hverjir einnig streitu og andlegt álag. Þannig upplifa 85,7% þeirra sem eru með kvíða einnig 

streitu og 77,1% einnig andlegt álag.   

Tafla 2. Hlutfall þeirra sem eru með kvíða og upplifa einnig streitu eða andlegt álag 

 Fjöldi Prósenta % 

Streita 30 85,7% 

Andlegt 
álag 

27 77,1% 

Þegar aldur kennara sem upplifa kvíða að staðaldri er skoðaður kemur í ljós eins og sést 

á töflu 3 að aldursdreifing þeirra er nokkuð jöfn á milli aldurshópa. Þó virðast kennarar á 

aldrinum 35 – 41 árs upplifa nokkuð meiri kvíða en aðrir aldurshópar eða 32,1% (N = 9) kennara 

og athygli vekur að kennarar eldri en 56 ára upplifa ekki kvíða að staðaldri samkvæmt þessum 

niðurstöðum.  

Tafla 3. Aldursdreifing þeirra sem upplifa kvíða að staðaldri 

Aldur Prósenta % 

28 – 34 ára 25,0% 

35 – 41 ára 32,1% 

42 – 48 ára 21,4% 

49 - 55 ára 21,5% 

 

6.3.2 Streita meðal kennara  

Ef við skoðum svo þá kennara sem upplifa streitu í daglegu lífi telja 84,7% (N = 61) þeirra að 

streita hafi aukist mikið eða nokkuð vegna COVID-19. Ef við tökum svo og skoðum þá kennara 

sem upplifa streitu að staðaldri sést á töflu 4 að 75,8% (N = 50) þeirra kennara upplifa einnig 

andlegt álag og 45,5% (N = 30) þeirra upplifir einnig kvíða að staðaldri. 

 

Tafla 4. Hlutfall þeirra sem upplifa streitu að staðaldri  og einnig andlegt álag og kvíða 

 Fjöldi 
Prósenta 

% 

Andlegt 
álag 

50 75,8% 

Kvíði 30 45,5% 
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Þegar aldur þeirra sem upplifa streitu að staðaldri er skoðaður kemur í ljós að 61,1% (N 

= 33) þeirra eru á aldrinum 35 – 48 ára. Þannig virðist streita kennara aukast með aldrinum en 

þó fer að draga aftur úr henni upp úr fimmtugu út frá þessum niðurstöðum eins og sjá má á töflu 

5.  

Tafla 5. Aldursdreifing þeirra sem upplifa streitu að staðaldri 

Aldur Prósenta % 

21 – 27 ára 3,7% 

28 – 34 ára 11,1% 

35 – 41 ára 29,6% 

42 – 48 ára 31,5% 

49 - 55 ára 18,5% 

56 ára eða eldri 5,6% 

6.3.3 Andlegt álag meðal kennara  

Þegar kennarar eru spurðir hvort andlegt álag þeirra í starfi hafi minnkað eða aukist eftir að 

COVID-19 skall á kemur í ljós að 82% (N = 50) þeirra telja að andlegt álag hafi aukist mikið 

eða nokkuð. Ef við lítum svo á töflu 4 kemur í ljós að 87,7% (N = 50) þeirra 57 kennara sem 

upplifa andlegt álag að staðaldri upplifa einnig streitu og  47,4% þeirra upplifa einnig kvíða.  

Tafla 6. Hlutfall þeirra sem upplifa andlegt álag að staðaldri og einnig streitu eða kvíða 

 Fjöldi 
Prósenta 

% 

Streita 50 87,7% 

Kvíði 27 47,4% 

Eins og sjá má á töflu 7 eru það kennarar í aldurhópnum 35 – 41 árs sem eru líklegastir 

til að upplifa andlegt álag eða 35,4% (N = 17) þeirra. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

aldursdreifingu þeirra sem einnig upplifa kvíða eins og komið var inn á hérna að ofan. Svo 

virðist sem kennurum eftir fertugt upplifi síður andlegt álag út frá niðurstöðum.  

Tafla 7. Aldursdreifing þeirra sem upplifa andlegt álag að staðaldri 

Aldur Prósenta % 

21 – 27 ára 4,2% 

28 – 34 ára 12,5% 

35 – 41 ára 35,4% 

42 – 48 ára 27,1% 
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49 - 55 ára 16,7% 

56 ára eða eldri 4,2% 
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7 Umræður  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru byggðar á svörum 133 starfandi grunnskólakennara og 

allra sjö skólastjórnenda í Reykjanesbæ. Eins og greint var frá í inngangi ritgerðar er 

meginmarkmið rannsóknarinnar að kanna hvaða áhrif Covid-19 hafði á líðan og störf 

grunnskólakennara í Reykjansbæ á tímum fjölda- og fjarlægðartakmarkana og hvernig upplifun 

kennara var af innleiðingu þeirra breytinga sem grípa þurfti til sökum samkomuhafta. Í þessum 

umræðukafla munu niðurstöður rannsóknarinnar vera dregnar saman og túlkaðar í ljósi 

fræðilegs bakgrunns og ennfremur leitast við að svara rannsóknarspurningunni, . Byrjað er á 

því að skoða ábyrgð og fagmennsku grunnskólakennara í víðu samhengi og svo þau áhrif sem 

COVID-19 hafði á störf kennara. Svo verður fara yfir hvernig stjórnendur komu á breytingum 

í sínum skólum. Því næst munum við skoða áhrif COVID-19 á líðan kennara og hvernig streita, 

kvíði og andlegt álag jókst meðal þeirra.  

7.1 Innleiðing breytinga á tímum COVID-19 

Eftir að hömlur voru settar á skólastarf urðu stjórnendur grunnskóla Reykjanesbæjar að breyta 

starfsháttum sinna skóla og af þeim sökum raskaðist kennsla mikið og fólk upplifði óöryggi og 

ótta við hið óþekkta. Viðmælendur bentu réttilega á að þeir hefðu ekki haft neitt val um 

breytingarnar enda var það á höndum heilbrigðisráðherra í samræmi við tillögur 

sóttvarnalæknis hverju sinni eftir að lýst hafði verið yfir neyðarástandi á Íslandi. Athygli vekur 

að hvorki grunnskólafulltrúi Reykjanesbæjar né stjórnendur grunnskólanna studdust við 

fyrirfram ákveðna verkferla/breytingastjórnunarferla við innleiðingu á þeim breytingum sem 

gerðar voru og viðmælendur tiltóku að fulltrúar Reykjanesbæjar hefðu gefið þeim frjálsar 

hendur við útfærslu í sínum skóla. Viðmælendur voru allir sammála því að þeir hefðu breytt 

starfsemi síns skóla út frá tilfinningu sinni og því húsnæði sem var í boði. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á mikilvægi þess að til að breytingar verði sem farsælastar sé mikilvægt að gera sér grein 

fyrir umfangi breytinganna og hvaða breytinga er þörf því þær geta haft mismunandi áhrif á 

starfsmenn innan skipulagsheilda og líðan þeirra. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að styðjast 

við það breytingastjórnunarkerfi sem hentar stjórnendum með tilliti til aðstæðna og tegunda 

þeirra breytinga sem grípa þarf til (Burnes, 2017). Einnig er mikilvægt að ná fram samþættingu 

innan skólanna þar sem allir eru að vinna að sömu markmiðum með hagsmuni allra hagaðila að 

leiðarljósi (Ketchen og Hult, 2007).  

Þannig sýnir líkan Nadler og Tushman (1990) stjórnendum hvernig bregðast megi við 

breytingum út frá þeim tíma sem þeir hafa til umráða til að koma breytingum í gegn. Líkan 
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Nadler og Tushman er þannig skipt upp í fjóra flokka; fyrirsjáanlegar-, hvarfgjarnar-, 

stigvaxandi- og stefnumiðaðar breytingar. Út frá þeim aðstæðum sem voru uppi í samfélaginu 

þegar fjölda- og fjarlægðatakmarkanirnar voru settar á hefðu stjórnendur átt að styðjast við 

hvarfgjarnar breytingar þar sem utanaðkomandi aðstæður orsökuðu breytingar innan skólanna 

af neyð. Þannig hefðu stjórnendur þurft að setja upp tímalínu fyrir þær aðgerðir sem ráðast 

þurfti í og gefa sér tíma til að hugsa aðgerðaráætlunina til enda. Líkt og Fisher (2007) benti á 

að þá er það lykilatriði þegar kemur að breytingum innan skipulagsheilda að fá starfsmenn með 

sér í lið. Þannig þurfa starfsmenn að gera sér grein fyrir þörfum og tilgangi breytinganna. 

Viðmælendur voru sammála því að mikil og góð samvinna hefði verið á meðal allra 

skólastjórnenda innan Reykjanesbæjar og að þeir hefðu ekki fundið fyrir neinni mótstöðu meðal 

kennara. En eins og einn viðmælandinn benti réttilega á þá komu spurningar frá kennurum en 

hægt var að færa rök fyrir öllu því sem var gert út frá lögum og reglugerðum og þar við sat. Ef 

horft er til niðurstaðna rannsóknarinnar kemur í ljós að aðeins rúmlega helmingur kennara taldi 

að vel hefði tekist við innleiðingu á þeim breytingum sem grípa þurfti til. Að því sögðu er 

mikilvægt fyrir stjórnendur skipulagsheilda að búa yfir þekkingu og getu til að geta brugðist 

við áföllum og hafa hæfileikann til að taka ákvarðanir og geta rökstutt þær. Þannig þarf að færa 

rök fyrir ávinningi breytinganna, vera skýr og staðfastur til að lágmarka óvissu og vanlíðan 

meðal starfsmanna (Burnes, 2017; Lynch, 2018). Góð samskipti á milli stjórnenda og 

starfmanna er því mikilvæg, einnig þurfa stjórnendur að huga að tilfinningalegu ástandi fólks 

og vera meðvitaðir um líðan þeirra í starfi (Dessler, 2005). 

Hafa ber í huga að tilkoma COVID-19 bar brátt að og stjórnendur þurftu að hafa hraðar 

hendur til að bregðast við aðstæðum sem getur hafa hamlað markvissari vinnubrögðum meðal 

þeirra. Höfundur veltir einnig fyrir sér hvort viðbragðsáætlun eigi ekki að vera til staðar hjá 

Menntamálaráðuneytinu eða innan stjórnsýslu hvers bæjarfélags til að hægt sé að uppfylla 

kröfur um almenna skólaskyldu eins og kveðið er um í lögum grunnskóla nr. 91/2008 ef til 

heimsfaraldurs kemur aftur. Þannig eru stjórnendur betur í stakk búnir til að bregðast við ef til 

áfalla kemur með það að markmiði að lágmarka þann skaða sem getur hlotist af hvarfgjörnum 

breytingum og ábyrgðin ekki einungis færð yfir á skólastjórnendur. Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl. (2010) gerðu rannsóknir innan íslenskra skipulagsheilda og þar kom í ljós 

að flestum skipulagsheildum skorti vel skilgreinda ferla innan skipulagsheildarinnar og því 

gekk oft og tíðum illa að innleiða þær breytingar sem þörf er á. Eins og sjá má á fyrri 
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rannsóknum er mikilvægt að stjórnendur skipulagsheilda geti stuðst við fyrirfram ákveðið 

breytinga- eða krísustjórnunarferli við innleiðingu nauðsynlegra breytinga.  

7.2 Líðan kennara á tímum COVID-19 

Þegar horft er til líðan kennara á tímum COVID-19 kemur í ljós að 56% þeirra töldu COVID-

19 hafa haft mjög mikil eða fremur mikil áhrif á líðan sína í starfi og 68,5% kennara töldu sig 

á einhvern hátt berskjaldaða. Þegar horft er til tveggja þátta kenningu Herzberg‘s og kenningu 

Maslow‘s um þarfapíramídann kemur í ljós að til að starfsmönnum líði vel innan 

skipulagsheilda er mikilvægt að mæta grunnþörfum þeirra um öryggi á vinnustað. Þannig hefur 

starfsöryggi áhrif á starfsánægju (Conte og Landy, 2018). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu 

í ljós að 45,2% kennara töldu starfsánægju sína hafa minnkað. Höfundur veltir fyrir sér 

langtímaáhrifum COVID-19 með tilliti til skertrar starfsánægju kennara þar sem rannsóknir 

hafa sýnt fram á að starfsánægja getur einnig haft áhrif á líkamlega og andlega heilsu fólks og 

að brestir geti komið í sálfræðilega samninginn á milli stjórnenda og starfsmanna (Tan og 

Waheed, 2011; Armstrong, 2020). Upplifi starfsmenn sanngirni innan skipulagsheilda dregur 

úr neikvæðum viðhorfum og tilfinningum og er mikilvæg fyrir frammistöðu og starfsánægju 

(Greenberg 1993; Konovsky og Cropanzano, 1991; Masterson o.fl., 2000). Mikil óvissa var í 

samfélaginu sökum heimsfaraldursins sem skapaði óöryggi fólks. Rannsóknir Kouzes og 

Poznes (2011) sýndu fram á að til að draga úr líkum á vanlíðan starfsmanna er mikilvægt fyrir 

stjórnendur að tileinka sér heiðarleika og virka hlustun. Enn fremur hafa rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á líðan starfsmanna sýnt fram á að starfsmenn eru líklegri til að upplifa neikvæðar 

hugsanir og vanlíðan í starfi ef þeir starfa í óvissuástandi og mjög mismunandi getur verið 

hvernig viðbrögð þeirra eru (Armstrong, 2020; Burnes, 2017).  

Þegar horft er til svara viðmælenda um hvort þeir hafi breytt nálgun sinni í garð kennara 

með tilliti til aukinnar varkárni, skilnings eða hlustunar kom í ljós að þrír af sjö stjórnendum 

töldu ekki þörf á breytingu á sinni nálgun gagnvart kennurum. Þá upplifðu hátt í 60% kennara 

litla sem enga breytingu á stuðningi stjórnenda á tímum COVID-19. Þegar horft er til þessara 

niðurstaðna sést að aukinn stuðningur við kennara var þarfur. Þegar viðmælendur voru inntir 

eftir því hvort þeir hefðu tileinkað sér aukna hvatningu og hrós í garð kennara á tímabilinu 

svöruðu sex af sjö þeirra því neitandi. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að vita hvað það er sem 

hvetur kennara sína áfram því það er mikilvægur þáttur í því að skapa jákvætt og hvetjandi 

starfsumhverfi. Þannig snýr hvatning að þeim aðstæðum sem ýta undir og stuðla að aukinni 

þrautseigju, ákefð, stefnu og gæðum viðvarandi hegðunar (Conte og Landy, 2018).  
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Stjórnendur þurfa þannig að tileinka sér faglega mannauðsstjórnun og hafa hæfileikann 

til að greina þá verðmætasköpun sem fellst í að halda í þann mannauð sem þeir hafa yfir um að 

ráða og virðing sé borin til beggja átta (Armstrong, 2006). Þeir þurfa að vera fyrirmyndir 

annarra og styðja og leiðbeina sínum kennurum, veita þeim innblástur og beita virkri hlustun 

með hagsmuni allra hagaðila að leiðarljósi (Burnes, 2017). Höfundur veltir því fyrir sér hvort 

stjórnendur hafi í sumum tilfellum ekki lesið rétt í aðstæður hjá kennurum sínum en því skal 

haldið til haga að stjórnendur voru líka í nýjum aðstæðum og fengu oft á tíðum ekki nægilegt 

svigrúm til athafna og urðu að bregðast skjótt við aðstæðum hverju sinni. Einnig leiddi 

hólfaskipting til einangrunar og stjórnendur umgengust því ekki kennara til lengri tíma.  

7.2.1 Streita, kvíði og andlegt álag meðal kennara  

Með tilkomu COVID-19 og fjölda- og fjarlægðartakmarkana voru hömlur settar á skólahald á 

Íslandi og kennarar gátu ekki sinnt starfi sínu eins og lög um grunnskóla nr. 91/2008 gera ráð 

fyrir. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar breyttust störf kennara til muna og álag jókst. 

Þannig sýndu niðurstöður fram á að 66% (N = 70) kennara töldu að COVID-19 hefði haft áhrif 

á starf þeirra og 70,6% kennara töldu sig vera að sinna fleiri verkefnum sem felast alla jafna 

ekki í starfi þeirra. Kennarar töluðu um aukna ábyrgð á nemendum þar sem nemendur þyrftu 

meiri umhyggju, verkefnin jukust með tilkomu þrifa, utanumhald varð meira vegna fjarkennslu 

og kennarar upplifðu sig ekki hafa nægan tíma til að sinna öllum þeim aukaverkefnum sem 

þeim voru falin og á sama tíma var lítill slaki gefinn á kröfum um námsárangur nemenda sem 

skapaði aukið álag meðal kennara. Þegar horft er til sálfræðilega samningsins kemur í ljós að 

ef einstaklingar upplifa ósanngirni eða óréttlæti er hætta á að brestur verði á sálfræðilega 

samningi hans og skipulagsheildarinnar (Conte og Landy, 2018). Rannsóknir hafa margsýnt 

fram á að ef brestur verður á sálfræðilega samningum á milli stjórnenda og starfsmanna getur 

það haft slæmar afleiðingar í för með sér. Starfsmenn geta þannig upplifað vanlíðan sem getur 

leitt til afsagna þar sem misræmi er á milli umbunar og endurgjalds (Armstrong og Taylor, 

2020).  

Kennarar voru beðnir um að svara því til hvort þeir upplifðu kvíða, streitu eða andlegt 

álag að staðaldri og niðurstöður þessarar rannsóknar sýndi að 50% kennara upplifa streitu að 

staðaldri, 43% upplifa andlegt álag og rúm 26% upplifa kvíða. Fáar rannsóknir hafa þó verið 

gerðar á streitu meðal grunnskólakennara en Guðný Guðleif Einarsdóttir (2018) gerði rannsókn 

í meistaraverkefni sínu á líðan grunnskólakennara og þar kom fram að 65% upplifa starf sitt 

streituvaldandi. Hvort að þeir upplifi streitu að staðaldri er þó ekki hægt að segja til um. 
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Rannsóknir hérlendis hafa þó sýnt fram á að álagsþættir kennara eru vinnuálag, launakjör og 

virðingarleysi gagnvart starfinu og aga- og hegðunarvandamál (Anna Þóra Baldursdóttir, 2000; 

Anna Þóra Baldursdóttir, 2002; Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a; 

Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007b). 

Rannsóknin leiddi í ljós að 84,7% kennara sem upplifðu streitu að staðaldri töldu hana 

hafa aukist með tilkomu heimsfaraldursins. Þá virðist það haldast mjög í hendur að ef kennarar 

upplifa streitu þá upplifðu hátt í 80% þeirra einnig andlegt álag og rúmlega 45%  þeirra einnig 

kvíða. Það sama á við um kennara sem upplifa andlegt álag að staðaldri en 82% þeirra taldi 

andlegt álag hafa aukist og þá upplifðu 87,7% þeirra kennarar streitu og 47,4% einnig kvíða. 

Svo virðist sem kvíði meðal kennara sé minni en streita og andlegt álag en niðurstöðurnar eru 

þó sambærilegar á þann hátt að rúmlega 75% þeirra sem upplifa kvíða að staðaldri fundu fyrir 

auknum kvíða með tilkomu COVID-19 og mikill meirihluti þeirra upplifir einnig streitu og 

andlegt álag. Þegar óvissuástand skapast innan skipulagsheilda eins og gerðist með tilkomu 

heimsfaraldursins hafa rannsóknir sýnt fram á að mikilvægt sé fyrir stjórnendur að gera sér 

grein fyrir eðlilegum viðbrögðum kennara og því sorgarferli sem þeir kunna að upplifa. 

Stjórnendur eru því í lykilhlutverki að hlúa sem best að kennurum sínum og leiða áfram þær 

breytingar sem þörf er á hverju sinni með hagsmuni allra hagaðila að leiðarljósi. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að starfsmenn sem upplifa óvissuástand eru líklegri til að upplifa vanlíðan og 

neikvæðar hugsanir (Armstrong, 2020; Burnes, 2017).  

Flestir skólastjórnendur höfðu greint aukinn kvíða, streitu eða annars konar álag meðal 

margra kennara sinna sökum COVID-19. Þannig að segja má að flestir stjórnendur hafi verið 

meðvitaðir um stöðu sinna kennara en áttuðu sig ekki á hvaða verkfæri hefði mátt nýta við 

innleiðingu breytinganna þar sem niðurstöður leiddu í ljós að stjórnendur notuðust ekki við 

ákveðna verkferla við innleiðingu breytinganna (Lynch, 2018). Selye (1978) talaði um að streita 

myndaðist út frá ósjálfráðum líkamlegum viðbrögðum sem kvikna vegna álags frá umhverfinu. 

JD-R módelið skýrir vel hvernig innri og ytri þættir geta leitt til streitu og vanlíðanar í starfi. 

Annars vegar eru það kröfurnar sem gerðar eru til kennarastarfsins og þeirrar ábyrgðar sem 

kennurum er falin í menntun barna og utanumhaldi og svo þeirra úrræða sem kennarar hafa til 

að inna starf sitt af hendi. Þannig er mikilvægt að kennarar finni fyrir stuðningi, fái endurgjöf 

og hvatningu og búi yfir sjálfstæði til athafna.  Miklar breytingar urðu á störfum kennara á 

tímum COVID-19 og því voru kennarar sviptir þeim úrræðum sem þeir hafa alla jafna til að 
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geta staðið undir væntingum eins og lög um grunnskóla nr. 91/2008 gera ráð fyrir (Bakker og 

Demerouti, 2007).  

Eins og Fisher (2007) benti á er persónubundið hvernig einstaklingar taka breytingum í 

starfi eða einkalífi, en mestu skiptir hvernig einstaklingar aðlaga sig að breytingunum og 

samþykkja þær . Þegar horft er til þarfapíramída Maslow‘s kemur í ljós að starfsmenn hafa þörf 

fyrir öryggi og stöðugt starfsumhverfi, þeir sækjast eftir félagsskap annarra, árangri í starfi og 

viðurkenningu. Ef þessum þörfum er mætt þá eykst sjálfstraust þeirra og þeir geta orðið besta 

útgáfan af sjálfum sér (Burnes, 2017). Eins og kom fram í rannsókninni þá upplifðu kennarar 

sig einnig mjög einangraða þar sem að hólfaskipta þurfti skólunum til að gæta að 

fjöldatakmörkunum og fara eftir reglum almannavarna. Starfsumhverfi var óstöðugt og öryggi 

kennara var ógnað sem skapaði streitu og vanlíðan. Rannsóknir hafa sýnt fram á að streita sem 

varir til lengri tíma getur orsakað andleg- og/eða líkamleg veikindi eins og til dæmis vanlíðan 

sem getur svo leitt til kulnunar í starfi (Colligan og Higgins, 2005).  

Eins og búið er að fara inn á hér að ofan hafði COVID-19 mikil áhrif á líðan og störf 

meirihluta grunnskólakennara í Reykjanesbæ. Ef horft er til rannsóknar Bermejo-Toro og 

Prieto-Ursúa (2006) á kennurum kom í ljós að á milli 60% - 70% kennara hafa sýnt merki um 

streitu og um 30% kennara hafa einhver einkenni kulnunar. Það hlýtur því að vera 

umhugsunarefni hvaða langtímaafleiðingar verða af völdum COVID-19 á líðan 

grunnskólakennara og að mati höfundar er frekari rannsókna þörf til að fylgja eftir afleiðingum 

heimsfaraldursins. Þessi ritgerð gefi þó nokkrar vísbendingar um stöðu kennara á tímum 

COVID-19 og mikilvægi þess að vandað sé til verka og að hönnuð sé aðgerðaráætlun sem miðar 

að því að lágmarka þann skaða sem getur orðið á tímum breytinga og óvissu. Kennarar þurfa 

að upplifa sanngirni fyrir vinnuframlag sitt til að draga ekki úr starfsánægju og neikvæðum 

viðhorfum og líðan. Rannsóknir hafa þannig sýnt fram á að ef einstaklingar upplifa að ekki sé 

komið fram þá í takt við skynjað virði, upplifa þeir framkomu stjórnenda gjarnan óréttláta og 

ósanngjarna (Conte og Landy, 2018).   
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8 Lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvort COVID-19 hefði haft áhrif á líðan og störf 

grunnskólakennara í Reykjanesbæ og hvort þær breytingar sem grípa þurfti til sökum fjölda- 

og fjarlægðatakmarkana hafi verið skilvirkar og skýrar að mati kennara. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að miklar breytingar urðu á störfum kennara og fella þurfti niður 

mikið af því faglega starfi sem unnið er í skólunum sökum aðstæðna. Utanumhald með kennslu 

varð meira og erfiðara og 70,6% kennara töldu sig vera að sinna fleiri verkefnum sem felast 

alla jafna ekki í starfi þeirra sökum COVID-19. Þá töldu tæplega 69% kennara sig berskjaldaða 

í starfi og kvíði, streita og andlegt álag jókst hjá þeim kennurum sem upplifa slíkt ástand að 

staðaldri. Þá kom í ljós að stjórnendur studdust ekki við neina verkferla við innleiðingu á þeim 

breytingum sem grípa þurfti til sem orsakaði óöryggi og vanlíðan meðal kennara.  

Enn fremur leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að 45,2% kennara töldu 

starfsánægju sína hafa minnkað með tilkomu heimsfaraldursins sem telst mikið áhyggjuefni og 

nauðsynlegt að skoða nánar.  
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10 Viðaukar 

10.1 Viðauki 1. Samþykktarbréf skólastjórnenda 

Ágæti viðmælandi 

Ég heiti Helena Bjarndís Bjarnadóttir og er meistaranemi í Forystu og stjórnun með áherslu á 

mannauðsstjórnun við Háskólann á Bifröst. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu í 

meistaranáminu og er að rannsaka hvort COVID-19 hafi haft áhrif á líðan og störf kennara í 

grunnskólum Reykjanesbæjar. Til að geta rannsakað það er mikilvægt að fá sjónarhorn 

skólastjórnenda í Reykjanesbæ og þeirra upplifun á líðan og störf kennara sinna á tímum 

COVID-19. Markmið mitt er að framkvæma viðtalsrannsókn við alla skólastjórnendur í 

Reykjanesbæ og krosskeyra niðurstöðurnar við upplifun kennara. 

Ég vil þakka þér fyrir að samþykkja að veita mér þetta viðtal. Farið verður með öll gögn sem 

trúnaðarmál og hvorki nafn þitt né skóla þíns mun koma fram í neinum gögnum. Þau verða 

einungis notuð í þessu lokaverkefni og í engum öðrum tilgangi. Þér er ekki skylt að svara 

einstökum spurningum og þú getur dregið þig í hlé hvenær sem er. 

Ef einhverjar spurningar vakna getur þú haft samband við mig í gegnum tölvupóstfangið 

helenab20@bifrost.is eða leiðbeinanda minn í gegnum thorat@bifrost.is. 

Samþykki: Ég staðfesti að ég heimila Helenu Bjarndísi Bjarnadóttur að nota þau gögn sem 

aflað er í þessu viðtali í lokaverkefni hennar við Háskólann á Bifröst. 

Kærar kveðjur,  

Helena Bjarndís Bjarnadóttir, nemandi við Háskólann á Bifröst 

UNDIRSKRIFT RANNSAKANDA:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

NETFANG OG SÍMANÚMER: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

DAGS: ___________ UNDIRSKRIFT VIÐMÆLANDA: ________________________________ 
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10.2 Viðauki 2. Viðtalsrammi skólastjórnenda 

1. Geturðu sagt mér hvað felst í þínu daglega starfi sem skólastjóri og hversu lengi þú 

hefur starfað sem slíkur?  

2. Hversu mikinn mannaforða hefur þú til umráða? Hversu mörg eru stöðugildin kennara? 

3. Er mikil aldursdreifing í hópi kennara? Hver er meðal starfsaldur kennara er hjá þér?  

4. Ef við horfum aftur til þess tíma þegar COVID-19 var að byrja og fjöldatakmarkanir 

voru settar á, hvernig fannst þér álagið vera á þér og þínu starfi? Og á hvaða hátt ?  

5. Með tilliti til COVID-19 faraldursins, hvaða áhrif hefur hann haft á starfsemi þíns skóla? 

6. Hvaða áhrif hefur COVID-19 faraldurinn haft á starf þitt sem skólastjóra?  

7. Ef við snúum okkur að kennurum þínum, upplifir þú að viðhorf þeirra til starfsins hafi 

breyst með tilkomu COVID-19? Og ef svo er, hvernig þá? 

8. Upplifir þú að kennurum þínum finnist þeir vera berskjaldað gagnvart COVID-19 

faraldrinum og/eða séu hræddir um að smitast í starfi sínu? Geturðu útskýrt þetta nánar? 

9. Hvaða áhrif hefur COVID-19 haft á líðan starfsfólks hjá þér? Upplifir þú aukinn kvíða, 

streitu eða annars konar álag hjá kennurum? Ef já, geturðu nefnt dæmi? 

10. Hvaða áhrif hefur COVID-19 haft á starfsánægju kennara að þínu mati? 

11. Hvaða nálgun hefur þú notað í samræðum við kennara? Hefur orðið breyting þar á? Þ.e. 

hefurðu þurft að sýna meiri varkárni, skilning, hlustun og þess háttar? Geturðu nefnt 

dæmi? 

12. Hvaða áhrif hafði COVID-19 á veikindatilkynningar kennara þegar horft er til þess tíma 

þegar takmarkanir voru á skólahaldi? 

13. Í starfi þínu sem skólastjóri, hvernig hvetur þú kennara áfram í starfi? Hefur orðið 

breyting á því vegna COVID-19? Hvernig þá? 

14. Hefur kennurum verið umbunað sérstaklega fyrir að vera hið svokallaða framlínufólk á 

tímum COVID-19? Þá á ég við, fengu kennarar einhverjar meiri umbun en gengur og 

gerist í venjulegu árferði? Og ef svo er, í formi hvers og hver veitti umbunina?  

15. Þegar fjöldatakmarkanirnar og takmarkanir á skólahaldi tóku gildi, voru allir verkferlar 

samræmdir í öllum grunnskólum Reykjanesbæjar? Ef svo er, hverjir tóku þær 

ákvarðanir?  

16. Hvaða áhrif hafðir þú sem skólastjóri á þær aðgerðir sem grípa þurfti til vegna 

takmarkanna á skólahaldi? Fannst þér þú mæta mikilli mótstöðu meðal kennara og ef 

svo er að hvaða leiti þá?  

17. Hvaðan fékkst þú fyrirmæli um hvernig skyldi hátta takmörkunum innan þíns skóla?  
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18. Hvernig upplifir þú að hafi til tekist við innleiðingu á þeim breytingum sem þurfti að 

gera vegna takmarkanna á skólahaldi í þínum skóla? 

19. Við innleiðingu skipulagsbreytinganna, notaðist þú við fyrirfram ákveðna 

verkferla/breytingastjórnunarferla eða fór þetta eftir tilfinningunni hverju sinni? Ef já, 

hvaða verkferla studdist þú við?  

20. Er eitthvað tengt þessum málum sem þér finnst ekki hafa komið fram nú þegar í 

viðtalinu? 
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10.3 Viðauki 3. Kynningarbréf til kennara 

Spurningakönnun þessi er hluti af lokaverkefni mínu í meistaranámi við Háskólann á Bifröst. 

Markmiðið með spurningakönnuninni er kanna hvort COVID-19 hafi haft áhrif á líðan og störf 

kennara í grunnskólum Reykjanesbæjar, hvort einhverjar breytingar hafa orðið á störfum þeirra 

og ábyrgð með tilkomu COVID-19 faraldursins. Einnig verður kannað hvort þær breytingar 

sem áttu sér stað á tímum fjöldatakmarkanna hafi verið skýrar og skilvirkar með hagsmuni allra 

hagaðila að leiðarljósi. 

 Spurningakönnunin er lögð fyrir nafnlaust og eru upplýsingarnar sem fram koma í 

könnuninni ekki persónugreinanlegar. Ekki verður hægt að rekja niðurstöður könnunarinnar til 

einstakra þátttakenda. Áætla má að þátttaka í þessari spurningakönnun taki um það bil 15 – 20 

mínútur. Þátttakendum er hvorki skylt að svara einstaka spurningum né spurningalistanum í 

heild. Hafi þátttakendur einhverjar spurningar er varða könnunina eru þeir hvattir til að hafa 

samband við höfund með tölvupósti á eftirfarandi netfang: helenab20@bifrost.is  
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10.4 Viðauki 4. Spurningalisti kennara  

Ég minni á að þér er ekki skylt að svara öllum spurningunum og þú getur hætt þátttöku hvenær 

sem er. 

__________________________________________________ 

 

1. Hve lengi hefur þú starfað sem kennari? 

  □ 1 skólaár eða skemur 

  □ 2 – 3 skólaár  

  □ 4 - 6 skólaár 

  □ 7 – 9 skólaár 

  □ 10 skólaár eða lengur  

__________________________________________________ 

 

2. Á hvaða stigi starfar þú innan skólans ?  

□ Ynsta stigi 

□ Miðstigi  

□ Elsta stigi  

(Hægt að haka við fleiri en einn valmöguleika)  

__________________________________________________ 

 

3. Hversu lítil eða mikil áhrif hefur COVID-19 haft á starf þitt sem kennara ? 

 □ Mjög lítil  

 □ Fremur lítil 

 □ Hvorki lítil né mikil 

 □ Fremur mikil 
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 □ Mjög mikil 

(Ef fremur mikil eða mjög mikil í spurningu 3, þá kemur spurning 4)  

(Ef hvorki lítil né mikil, fremur lítil eða mjög lítil í spurningu 3 þá kemur spurning 5) 

__________________________________________________ 

 

4. Að hvaða leyti hefur COVID-19 faraldurinn haft áhrif á starf þitt sem kennara? 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

5. Hversu lítil eða mikil áhrif telur þú COVID-19 faraldurinn hafa haft á almenna líðan 

þína í starfi? 

 □ Mjög lítil  

 □ Fremur lítil 

 □ Hvorki lítil né mikil 

 □ Fremur mikil 

 □ Mjög mikil 

__________________________________________________ 

 

6. Hefur starfsánægja þín sem kennara minnkað eða aukist eftir að COVID-19 skall á? 

 □ Minnkað mikið 

 □ Minnkað nokkuð 

 □ Hvorki minnkað né aukist 

 □ Aukist nokkuð 

 □ Aukist mikið 

(Ef aukist nokkuð eða aukist mikið í spurningu 6, þá kemur spurning 7) 

(Ef minnkað nokkuð eða minnkað mikið í spurningu 6, þá kemur spurning 8) 
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__________________________________________________ 

 

7. Hversu mikið eða lítið berskjaldaða/an/ð upplifir þú þig gagnvart COVID-19 smiti í 

starfi sem kennari? 

 □ Mjög mikið  

 □ Fremur mikið  

 □ Hvorki mikið né lítið 

 □ Fremur lítið 

 □ Mjög lítið 

__________________________________________________ 

8. Merktu við ef þú upplifir eitthvað af eftirfarandi að staðaldri? 

 □ Kvíða 

 □ Andlegt álag  

 □ Streitu 

 □ Á ekki við 

(Hægt að haka við fleiri en einn valmöguleika)  

(Ef merkt er við kvíða í spurningu 8, þá kemur spurning 9)  

(Ef merkt er við andlegt álag í spurningu 8, þá kemur spurning 10)  

(Ef merkt er við streitu í spurningu 8, þá kemur spurning 11)  

(Ef merkt er við fleiri en einn valmöguleika, þá koma undirspurningar eins og hér að 

ofan koll af kolli) 

(Ef merkt er við á ekki við í spurningu 8, þá kemur spurning 12)  

__________________________________________________ 

 

9. Hefur kvíði í starfi minnkað eða aukist hjá þér eftir að COVID-19 skall á? 

 □ Minnkað mikið 
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□ Minnkað nokkuð 

 □ Hvorki minnkað né aukist 

 □ Aukist nokkuð 

 □ Aukist mikið 

__________________________________________________ 

 

10. Hefur andlegt álag í starfi minnkað eða aukist hjá þér eftir að COVID-19 skall á? 

 □ Minnkað mikið 

 □ Minnkað nokkuð 

 □ Hvorki minnkað né aukist 

 □ Aukist nokkuð 

 □ Aukist mikið 

__________________________________________________ 

 

11. Hefur streita í starfi minnkað eða aukist hjá þér eftir að COVID-19 skall á? 

 □ Minnkað mikið 

 □ Minnkað nokkuð 

 □ Hvorki minnkað né aukist 

 □ Aukist nokkuð 

 □ Aukist mikið 

 

__________________________________________________ 

 

12. Upplifir þú mikla eða litla breytingu á ábyrgðasviði þínu sem kennara eftir að COVID-

19 skall á ? 
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□ Mjög mikla  

□ Fremur mikla  

□ Hvorki mikla né litla 

□ Fremur litla 

□ Mjög litla/enga 

(Ef fremur mikla eða mjög mikla í spurningu 12, þá kemur spurning 13) 

(Ef mjög litla/enga, fremur litla eða hvorki litla né mikla í spurningu 12, þá kemur spurning 

14) 

 

13. Að hvaða leiti finnst þér breytingar hafa orðið á ábyrgðarsviði þínu sem kennara eftir 

að COVID-19 skall á?  

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

14. Upplifir þú litla eða mikla breytingu á stuðningi stjórnenda við kennara á tímum 

COVID-19?  

 □ Mjög litla/enga  

 □ Fremur litla  

 □ Hvorki mikil né litla 

 □ Fremur mikil  

 □ Mjög mikil  

(Ef fremur mikla eða mjög mikla í spurningu 14, þá kemur spurning 15) 

(Ef mjög litla/enga, fremur litla eða hvorki litla né mikla í spurningu 14, þá kemur spurning 

16) 

 

15. Að hvaða leiti upplifir þú breytingar á stuðningi stjórnenda við kennara á tímum 

COVID-19?  

_____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

 

16. Hefur veikindadögum fækkað eða fjölgað hjá þér eftir að COVID-19 skall á samanborið 

við árin fyrir COVID-19?  

□ Fækkað mikið 

□ Fækkað nokkuð 

 □ Hvorki fækkað né fjölgað 

 □ Fjölgað nokkuð 

 □ Fjölgað mikið 

__________________________________________________ 

 

17. Upplifðir þú meiri eða minni hvatningu frá stjórnendum þínum á tímum COVID-19 

samanborið við tímana fyrir COVID-19? 

□ Mikið meiri 

□ Nokkuð meiri 

□ Hvorki meiri né minni 

□ Nokkuð minni  

□ Mikið minni  

__________________________________________________ 

 

18. Upplifðir þú minni eða meiri samvinnu á milli kennara og stjórnenda á tímum COVID-

19 samanborið við tímana fyrir COVID-19? 

□ Mikið minni 

□ Nokkuð minni  

□ Hvorki minni né meiri 
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□ Nokkuð meiri  

□ Mikið meiri  

19. Upplifir þú að þú sem kennari sért að sinna mun meira eða minna en starf þitt kveður á 

um? 

□ Mun meiri  

□ Nokkuð meiri  

□ Hvorki meira né minna 

□ Nokkuð minni 

□ Mun minna  

(Ef nokkuð meira eða mikið meira í spurningu 19, þá kemur spurning 20) 

(Ef mikið minni, nokkuð minni eða hvorki minni næe meiri í spurningu 19 þá kemur 

spurning 21) 

__________________________________________________ 

 

20. Að hvaða leyti finnst þér þú sinna meiru en starfssvið þitt kveður á um?  

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

21. Hversu óánægð/ur/t eða ánægð/ur/t varstu með breytingarnar sem voru gerðar á 

skólastarfinu vegna fjöldatakmarkanna?  

 

□ Mjög óánægð/ður/t 

 □ Fremur óánægð/ður/t 

 □ Hvorki óánægð/ður/t né ánægð/ður/t 

 □ Fremur ánægð/ður/t 

 □ Mjög ánægð/ður/t 
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__________________________________________________ 

 

22. Hver sá um að miðla upplýsingum til kennara varðandi skipulagsbreytingar á tímum 

fjöldatakmarkanna á skólastarfinu? 

 □ Skólastjóri 

 □ Aðstoðarskólastjóri 

 □ Deildarstjóri 

 □ Aðrir kennarar 

(Hægt að haka við fleiri en einn valmöguleika)  

 

__________________________________________________ 

 

23. Hversu vel eða illa fannst þér upplýsingum um skipulagsbreytingarnar vegna COVID-

19 vera miðlað innan þíns skóla? 

 □ Mjög vel  

 □ Fremur vel  

 □ Hvorki vel né illa 

 □ Fremur illa 

 □ Mjög illa 

(Ef mjög illa eða fremur illa í spurningu 23, þá kemur spurning 24) 

(Ef hvorki illa né vel, fremur vel eða mjög vel í spurningu 23, þá kemur spurning 25) 

 

24. Hvernig finnst þér að stjórnendur hefðu getað miðlað upplýsingum betur til kennara? 

_____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
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25. Hversu illa eða vel fannst þér innleiðing skipulagsbreytinganna vegna COVID-19 

ganga? 

 □ Mjög illa 

 □ Fremur illa 

 □ Hvorki illa né vel 

 □ Fremur vel 

 □ Mjög vel 

(Ef mjög illa eða fremur illa í spurningu 25, þá kemur spurning 26) 

(Ef hvorki illa né vel, fremur vel eða mjög vel í spurningu 25, þá kemur spurning 27) 

 

26. Að hvaða leyti fannst þér innleiðing skipulagsbreytinga vegna COVID-19 ganga illa?  

_____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

27. Af hvaða kyni ert þú?  

□ Karl  

□ Kona  

□ Ég hef hlutlausa skráningu kyns 

___________________________________________________________________________ 

 

28. Á hvaða aldri ert þú?  

□ 21 – 27 ára 

□ 28 – 34 ára 

□ 35 – 41 ára 

□ 42 – 48 ára 
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□ 49 - 55 ára  

□ 56 ára eða eldri 

___________________________________________________________________________ 

29. Hversu óánægð/ður/t eða ánægð/ður/t ert þú með laun þín sem kennari?  

 □ Mjög óánægð/ður/t 

 □ Fremur óánægð/ður/t 

 □ Hvorki óánægð/ður/t né ánægð/ður/t 

 □ Fremur ánægð/ður/t 

 □ Mjög ánægð/ður/t 

__________________________________________________ 

30. Við hvaða skóla í Reykjanesbæ starfar þú?  

 □ Akurskóla 

 □ Háaleitisskóla 

 □ Heiðarskóla 

 □ Holtaskóla 

 □ Myllubakkaskóla 

 □ Njarðvíkurskóla 

 □ Stapaskóla 

__________________________________________________ 

 

Ég þakka þér kærlega fyrir að hafa gefið þér tíma til að svara þessari spurningakönnun. 

 


