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Gögn

• Spurningakönnun send á 1732 starfsmenn í lok maí 2020 
þegar um 10 vikur voru liðnar frá samkomubanni sem sett var
á 16. mars

• Alls bárust 715 svör, því er heildarsvarhlutfall 41%



1. Samhæfing einkalífs og atvinnu

2. Álag og vinnuaðstæður

3. Kennsla

4. Rannsóknir

5. Viðbrögð HÍ við faraldrinum

Efnisþættir



Hlutfall kynja og hlutfall svarenda með
börn á heimilinu

Aldursdreifing



Hlutfall kynja og hlutfall svarenda með
börn á heimilinu

Aldursdreifing

Með börn 46%

Með börn 58%



Samhæfing vinnu og einkalífs



Hvernig gekk að vinna heima á meðan háskólinn var lokaður í samkomubanni?

„Meira álag vegna breytinga á starfsháttum. Örlaði á óöryggi vegna 
þessa.“„Meira næði til að sinna verkefnum og betri tímastjórnun“



Hvað telur þú að þú hafir unnið margar vinnustundir að jafnaði á meðan háskólinn 
var lokaður í samkomubanni miðað við áður?



Hvað fór mikill tími í
umönnun barna fyrir
samkomubann og
í samkomubanni?

N=228



Álag og vinnuaðstæður



Á þetta 81% 
Vantar 14%
Í eigu HÍ 1%
Þurfti ekki 4%

Heyrnatól 54
Prentari 25
Vefmyndavél 19
Hljóðnemi 12

Á þetta 71%
Vantar 21%
Í eigu HÍ 4%
Þurfti ekki 4%

Á þetta 41%
Vantar 0.5%
Í eigu HÍ 58.3%
Þurfti ekki 0.2%  

Á þetta 45%
Vantar 14%
Í eigu HÍ 26%
Þurfti ekki 15%  

Á þetta 34%
Vantar 24%
Í eigu HÍ 26%
Þurfti ekki 16%

Hvaða búnað varstu með heima til að sinna vinnu
þinni á meðan háskólinn var lokaður í samkomubanni? 

Annað

„Allur búnaður til fjarfunda og kennslu fjármagnaður
af mér persónulega auk öflugari nettengingar“

66% (n=411) með sér vinnuherbergi



Fannst þú fyrir meiri eða minni streitu í starfi á meðan háskólinn var lokaður í 
samkomubanni?



Breyttist álag í starfi þínu á meðan háskólinn var lokaður í samkomubanni?



Rannsóknir



Dró úr rannsóknarvinnu þinni vegna
umönnunar/aðstoðar við barn/börn á 
meðan háskólinn var lokaður í 
samkomubanni?

Hafði lokun háskólans í samkomubanni áhrif á 
rannsóknavinnu þína?



Hvaða áhrif hafði lokun háskólans í 
samkomubanni á rannsóknir 
þínar?

n=241

Opin svör

• Minni tími fyrir rannsóknir

• Aðgengi að gögnum

• Aðgangur að stoðþjónustu

• Ráðstefnur féllu niður

• Meiri tími til þess að skrifa

• Áhrif á samstarf

• Opnaði möguleika á nýjum

rannsóknum

• Aðgangur að bókum



N=167
N=378

Telur þú að ástandið vegna COVID-19 hafi haft 
áhrif á söfnun rannsóknarstiga þinna?

Telur þú að ástandið vegna COVID-19 á 
rannsóknarvirkni muni hafa áhrif á launaþróun 
þína?



Kennsla



Hvaða áhrif hafði lokun háskólans í 
samkomubanni á kennsluna þína?

n = 272
Opin svör

• Aukin samskipti við nemendur

• Auka frestir fyrir nemendur

• Verkefnaskilum seinkaði

• Verklegt nám breyttist



Hversu líklegt telur þú að
breytingarnar sem þú hefur 
þurft að gera á þinni
kennslu í samkomubanninu 
hafi varanleg áhrif á 
kennslufyrirkomulag
þitt í framtíðinni?





Fékkst þú nægilegan stuðning við tæknimál
sem tengjast kennslu á meðan háskólinn var 
lokaður í samkomubanni?

N=263



Viðbrögð HÍ við faraldrinum



Ég upplifði öryggi á mínum vinnustað á
meðan háskólinn var lokaður í samkomubanni

Gætt var að sóttvörnum á mínum vinnustað á 
meðan samkomubanni stóð



Upplýsingar um COVID-19 frá neyðarstjórn
Háskóla Íslands í tölvupósti til starfsmanna voru
markvissar

Ég kynnti mér reglulega upplýsingar vegna
COVID-19 á heimasíðu Háskóla Íslands



Samantekt

• Samhæfing vinnu og einkalífs gekk verr hjá fólki með börn á heimilinu og akademísku starfsfólki

• Vinnuaðstæður heima fyrir mismunandi, þriðjungur svarenda ekki með sér vinnuherbergi og
suma vantaði skrifborðsstól, skrifborð, lyklaborð og auka tölvuskjá

• 47% akademískir starfsmenn sögðu að álag hafi aukist í samkomubanninu og um 40% 
starfsfólks með börn á heimilinu

• Það dró úr rannsóknarvinnu og 40% svarenda sögðust telja að ástandið muni hafa áhrif á 
söfnun rannsóknarstiga og launaþróun

• Flestir töldu að tæknilegur stuðningur vegna kennslu hafi verið nægur, um 16% hefði viljað meiri aðstoð. 
• 50-60% þeirra sem stunda kennslu telja reynslu í samkomubanni hafa varanleg

áhrif á kennsluna í framtíðinni

• Flestir voru sammála því að upplifa öryggi á vinnustaðnum og vel hafi verið gætt að sóttvörnum



Niðurstöður í appi

https://mvst.rhi.hi.is/HI_starfsmenn_Covid2/

https://mvst.rhi.hi.is/HI_starfsmenn_Covid2/



