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FJÓLA MARÍA LÁRUSDÓTTIR OG INGIBJÖRG ELSA GUÐMUNDSDÓTTIR

M E N N T U N  N Ú N A

Fræðslumiðstöð atv innul í fs ins fékk styrk t i l  að draga saman lærdóm 
af t i l raunaverkefnum

Menntun núna í Norðvesturkjördæmi var tilraunaverkefni 

um eflingu menntunar í kjördæminu. Markmið verkefnisins 

var að efla ráðgjöf til fyrirtækja um nám á vinnustað í Norð-

vesturkjördæmi, auka samstarf atvinnulífs og fræðsluaðila í 

kjördæminu um starfstengt nám, fjölga einstaklingum sem 

ljúka iðnnámi og efla íslenskukunnáttu innflytjenda í kjör-

dæminu. Háskólinn á Bifröst hafði umsjón með framkvæmd 

tilraunaverkefnisins samkvæmt samningi við menntamála-

ráðuneytið. Undirbúningur hófst á vormánuðum 2013 og 

verkefninu lauk í mars 2015. Helstu samstarfsaðilar voru 

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Símenntunarmiðstöðin á Vestur-

landi, Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi 

vestra, Framhaldsskólinn á Ísafirði, Fjölbrautaskóli Norður-

lands vestra, Fjölbrautaskóli Snæfellinga, Framhaldsskóli 

Borgarfjarðar og Fjölbrautaskóli Vesturlands.

Helstu markmið og undirmarkmið verkefnisins voru:

• að efla ráðgjöf til fyrirtækja um sérsniðið nám á vinnu-

stað með því að ráða og þjálfa fræðsluerindreka sem 

munu starfa hjá símenntunarmiðstöðvum í kjördæminu, 

• að fræðsluerindreki stuðli að auknu samstarfi atvinnulífs 

og fræðsluaðila í kjördæminu um starfstengt nám með 

áherslu á nám í matvælaiðnaði og þjónustu,

• að fjölga einstaklingum sem ljúka iðnnámi með auknu 

aðgengi að raunfærnimati og stuðningi til að ljúka námi 

í beinu framhaldi af raunfærnimati, 

• að efla íslenskukunnáttu innflytjenda með nýbreytni 

í kennsluháttum sem snúa að kennslu á vinnustað og 

þátttöku samstarfsfólks og vinnuveitenda,

• að standa fyrir ráðstefnu um bestu lausnir í íslensku-

kennslu í samstarfi við tilraunaverkefni í Breiðholti, 

• að koma á markvissum samráðsvettvangi fræðsluaðila 

sem hefur það hlutverk að tryggja samræmt mat á ein-

ingum á milli skóla,

• að hvetja einstaklinga sem nýverið hafa hætt í fram-

haldsskóla til að hefja nám að nýju með boði um hand-

leiðslu og aukinn stuðning náms- og starfsráðgjafa.

Menntun núna í Breiðholti var tilraunaverkefni um hverfis-

bundna nálgun við eflingu menntunar í hverfinu með sam-

Í maí 2011 efndu mennta- og menningarmálaráðuneyti 

og velferðarráðuneyti til átaks undir yfirskriftinni Nám 

er vinnandi vegur (NVV) sem hafði að markmiði að efla 

menntun og auka atvinnutækifæri ungs fólks. Einnig var 

tekið mið af tveimur markmiðum úr stefnu ríkisstjórn-

arinnar Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag 

um að lækka hlutfall þeirra sem hafa ekki lokið fram-

haldsskólamenntun og draga úr neikvæðum áhrifum af 

langtímaatvinnuleysi. Fjármögnun átaksins var tryggð 

með samráði ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins 

í tengslum við gerð kjarasamninga. NVV lauk á miðju 

ári 2014. Snemma árs 2013 kynnti stýrihópur NVV hug-

myndir að tilraunaverkefnum til að hækka menntunar-

stig á vinnumarkaði og lækka þar með hlutfall þeirra 

sem ekki hafa lokið formlegu námi á framhaldsskólastigi. Stýrihópurinn lagði til að tvö svæði yrðu valin til tveggja 

tilraunaverkefna, annars vegar Norðvesturkjördæmi og hins vegar Breiðholtshverfið í Reykjavík. 

Við lok verkefnanna fékk Fræðslumiðstöð atvinnulífsins styrk til að draga saman lærdóm af tilraunaverkefn-

unum og miðla áfram innan framhaldsfræðslunnar. Þessi grein byggist á lokaskýrslu þess verkefnis.

Fjóla María Lárusdóttir Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir
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starfi margra aðila. Meginmarkmið verkefnisins var að 

auðvelda fólki á aldrinum 18–54 ára, sem ekki hefur lokið 

námi á framhaldsskólastigi, að hefja nám að nýju og að 

styrkja aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Verkefnið 

var vistað í Gerðubergi. Grunnhugmynd í verkefninu var að 

það nyti góðs af þeirri aðstöðu, félags- og menningarstarfi 

sem fram fer í Gerðubergi auk þess að byggja á þekkingu 

og reynslu samstarfsaðila í verkefnisstjórn. Reykjavíkurborg 

lagði til aðstöðu og vinnuframlag starfsmanna sinna og sam-

starfsaðilar lögðu til námskeið og ráðgjöf. Undirbúningur 

hófst í september 2013 og verkefninu lauk í ágúst 2015. Í 

verkefnisstjórn sátu fulltrúar samstarfsaðilanna. Helstu sam-

starfsaðilar voru Þjónustumiðstöð Breiðholts, Fjölbrauta-

skólinn í Breiðholti, Mímir-símenntun, Námsflokkarnir, IÐAN 

fræðslusetur, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Efl-

ing stéttarfélag, Háskólinn í Reykjavík, Samtök ferðaþjónust-

unnar, Tækniskólinn, VR, Vinnumálastofnun, Starf, Leikskól-

inn Miðberg, Borgarbókasafn, Myndlistaskóli Reykjavíkur, 

Fab Lab og Íslenskuþorpið. Verkefnastjórn helstu hagsmuna-

aðila stýrði verkefninu ásamt verkefnisstjóra. 

Helstu markmið og undirmarkmið verkefnisins voru:

• að efla menntun og stuðla að viðurkenningu á færni 

þeirra sem ekki hafa lokið prófi á framhaldsskólastigi,

• að efla innflytjendur með íslenskunámi og samfélags-

fræðslu samhliða því að stuðla að viðurkenningu á 

menntun og færni sem aflað hefur verið í öðru landi,

• að efla þjónustu og stuðning við 18–25 ára sem ekki 

hafa lokið formlegu námi eftir grunnskóla,

• að stuðla að aukinni umræðu og þátttöku íbúa í menntun 

og fræðslu í þeirra nærsamfélagi,

• að leita leiða til að auka og efla þjónustu við íbúa með 

samstarfi við þjónustuaðila á borð við sveitarfélög, fram-

haldsskóla, stéttarfélög og símenntunarmiðstöðvar um 

að veita nám og ráðgjöf til íbúa.

Helsti lærdómur af tilraunaverkefnunum Menntun 

núna

Með því að setja af stað tilraunaverkefni með fjármagni til að 

sinna ákveðnum verkþáttum næst upp kraftur, samstarf og 

hvatning sem eykur líkur á árangri. Allt kynningarstarf, sem 

fylgir fjölmörgum samstarfsaðilum, starfsmönnum á nýjum 

sviðum (fræðsluerindrekum, brúarsmiðum) og margvíslegum 

tengslum  við markhópa, hefur margfeldisáhrif. Spurninga-

kannanir í Menntun núna í Norðvesturkjördæmi, heimsóknir 

í fyrirtæki, námskeið og ráðgjöf snerta fjölda manns. Með 

fjármagninu fylgir líka möguleiki á að prófa margar aðferðir 

til að ná árangri. Það náðist til dæmis ekki til innflytjenda 

í Breiðholtsverkefninu með hefðbundnum kynningarað-

ferðum, kynningum í fyrirtækjum, auglýsingum, kynningu í 

Breiðholtsblaðinu og fleira heldur skipti máli að ná tengingu 

við tungumálasamfélög innflytjenda og hugtakið „brúar-

smiður“ varð til. Greinilegt er að niðurstöður verkefnanna 

leiddu í ljós lærdóm sem byggja má á til framtíðar.

Menntun núna á Bifröst.
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Hér á eftir fer samantekt á helsta lærdómi tilraunaverkefn-

anna Menntun núna í Breiðholti og Norðvesturkjördæmi eftir 

skilgreindum efnisflokkum. Ýmist voru bæði verkefnin á við-

komandi sviði eða aðeins annað þeirra.

Raunfærnimat: Það er athyglisvert hversu mikill munur 

var á velgengni tilraunaverkefnanna í raunfærnimati. Í 

Norð vesturkjördæmi hófu þrír fræðsluaðilar raunfærnimat 

og náðu miklum árangri. Hópar urðu mjög stórir og áhugi 

mikill. Samstarf framhaldsfræðslu og framhaldsskóla var til 

fyrirmyndar í þeim verkefnum og á það bæði við um raun-

færnimatið og tilboð um nám í framhaldi af því. Líta má svo 

á að svæðisbundin nálgun hafi eflt raunfærnimatið. Raun-

færnimat á svæðinu fram að þessu hafði fyrst og fremst 

falist í því að vísa fólki annað. Segja má að með tilrauna-

verkefninu hafi bæst við þrír öflugir aðilar í raunfærnimati. 

Önnur svæði geta hugsanlega nýtt sér þennan lærdóm með 

því að sameinast um markmið og leiðir í raunfærnimati á 

svæði.

Raunfærnimat náðist hins vegar ekki á flug í Breiðholti. 

Á höfuðborgarsvæðinu eru nokkrir aðilar sérhæfðir í raun-

færnimati og var unnið í samstarfi við þá. Hugsanlega á 

hverfisnálgun ekki við í sama mæli um raunfærnimat eins 

og svæðisbundin nálgun. Einnig kann að hafa áhrif að raun-

færnimat hefur verið í boði frá 2006 á höfuðborgarsvæðinu. 

Í Breiðholtsverkefninu urðu til bæklingar um raunfærnimat á 

níu tungumálum sem fræðsluaðilar um allt land geta nýtt sér 

við kynningu á raunfærnimati (sjá heimsíðu verkefna: http://

menntun-nuna.is/is/node/6). 

Áhersla var á að fjölga iðnaðarmönnum í Norðvestur-

kjördæmi meðal annars með raunfærnimati. Liður í tilraun-

inni var að prófa stuðning og ráðgjöf við hópa sem ætluðu í 

raunfærnimat og nám í mismunandi greinum. Sú tilraun var 

ekki gerð meðal annars vegna ásóknar í aðrar greinar raun-

færnimats en mikilvægt er að leita leiða til að aðstoða fjöl-

breytta hópa því ekki verður alltaf hægt að ná saman stórum 

hópum í mismunandi greinar á öllum svæðum. 

Brotthvarfsnemar: Í báðum verkefnum var haft samband 

við brotthvarfsnema og þeim boðin ráðgjöf og nám. Stuðn-

ingur náms- og starfsráðgjafa verkefnisins skipti þar miklu 

máli. Með þessari nálgun náðist góður árangur og mikil-

vægt er að finna leiðir til þess að halda þessu starfi áfram. 

Framhaldsskólarnir þurfa að bera ábyrgðina því þeir hafa 

listana yfir brotthvarfið en mikilvægi samstarfsins við fram-

haldsfræðsluna kom í ljós því mörgum hentaði úrræði fram-

haldsfræðslunnar ekki síður en framhaldsskólans. Af þessu 

verkefni spratt einnig sú hugmynd að bjóða þeim, sem ekki 

komust að í Fjölbrautarskólanum í Breiðholti, inn í úrræði 

framhaldsfræðslunnar og þáðu margir það. Samstarf fram-

haldsfræðslu og framhaldsskóla og gagnkvæmt traust var 

þarna afar mikilvægt. Þrátt fyrir gott gengi voru einstakling-

arnir ekki margir sem tóku þátt og því má spyrja sig að því á 

hvaða hátt væri best að halda þessu starfi áfram. Æskilegt er 

Sameiginlegur fundur FA og tilraunverkefnanna Menntun núna sem fram fór á Bifröst.
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að vinna á fyrirbyggjandi hátt innan skólakerfisins, til dæmis 

með því að skima fyrir hindrunum af ýmsum toga sem vitað 

er að geta leitt til brottfalls. Einnig er mikilvægt að geta 

vísað námsmönnum, sem ekki fá aðgang að framhaldsskóla, 

til framhaldsfræðslunnar. Þar myndu aldursmörk framhalds-

fræðslunnar valda vanda. Skoða mætti hvort miðlæg nálgun 

við brotthvarfsnema væri hagkvæmari, til dæmis með því að 

koma á laggirnar miðlægri náms- og starfsráðgjafaþjónustu 

sem ynni með brotthvarf um allt land, vísaði á úrræði og 

fylgdist með árangri.

Innflytjendur: Bæði verkefnin höfðu það markmið að ná 

til innflytjenda og efla íslenskukennslu og samfélagsfræðslu 

fyrir þá með nýbreytni í kennsluháttum. 

Árangur af íslenskukennslunni var góður, nýjar aðferðir 

voru prófaðar, haldin námskeið fyrir fyrirtæki, í auknum mæli 

var stuðst við túlka eða brúarsmiði, Íslenskuþorpið (þróað í 

Háskóla Íslands) var yfirfært á nýjan hóp, fjarkennsla fyrir 

starfsmenn fyrirtækis var prófuð og prófað að fela kvenfélagi 

kennslu í litlu þorpi. Mikið er hægt að læra af þessum til-

raunum og mikilvægt að miðla þeim til fleiri aðila. Notkun 

á túlkum við íslenskukennslu var umdeild en flestum fannst 

kostirnir fleiri en gallarnir. Hugsanlega þarf að leggja skýrari 

línur um hlutverk túlka á námskeiðum ef þeir eru ekki sjálfir 

kennarar. Íslenskukennsla á vegum kvenfélags reyndist vel 

og tengdust nemendur kvenfélagskonum gegnum kennsluna 

og urðu þar með virkari þátttakendur í samfélaginu. Gæðin 

voru tryggð þar sem kennarar í kvenfélaginu báru ábyrgð á 

námskeiðinu. Þetta verkefni er ekki tilbúið til yfirfærslu en 

athyglisvert væri að halda þessu starfi áfram. Íslenskuþorpið 

er einnig leið sem væri æskilegt að prófa áfram því þar er 

líka áhersla á samfélagslega þátttöku. Fjarkennslan gekk 

ekki jafn vel, m.a. vegna skorts á tölvum og netaðgangi og 

virðist ekki hafa náð til hópsins. Brotthvarf var því mikið eða 

65% í því námskeiði. Búin voru til stutt kennslumyndbönd 

á Youtube sem gætu nýst áfram. Ýmsar tilraunir hafa verið 

gerðar með fjarkennslu fyrir markhópa framhaldsfræðslu 

og væri æskilegt að ná þeirri reynslu saman og miðla henni 

innan framhaldsfræðslunnar.

Í Breiðholtsverkefninu var einnig áhersla á að meta 

þekkingu innflytjenda og færni sem aflað var í öðru landi. 

Ekki tókst að ná árangri í þessum lið verkefnisins. Lítil sem 

engin aðsókn var í opna ráðgjafartíma (3 á haustönn) og 

aðrar leiðir sem reyndar voru gengu ekki betur. Hins vegar 

var unnið yfirlit yfir ferli slíks mats í tengslum við ólíkar 

starfsgreinar sem sjá má á heimasíðu verkefnisins: http://

menntun-nuna.is/is/node/6.

Þegar starfsmenn tilraunaverkefnanna hittust og fóru 

yfir málin kom í ljós að ýmislegt var í ólestri varðandi upp-

lýsingagjöf og móttöku innflytjenda. Það er mikill áhugi á að 

bæta úr þessu en að stórum hluta er þetta hlutverk stjórn-

valda. Ekki gengur vel að ná eyrum þeirra. Afurð þessa við-

fangsefnis er engu að síður rammi fyrir móttökuviðtal en um 

það er fjallað nánar í sérstakri grein í ritinu. Hann getur nýst 

fleirum en stjórnvöldum og hefur FA fyrirhugað að bjóða upp 

á námskeið um helstu atriði í móttöku innflytjenda næsta 

vetur og miðla þannig þeirri þekkingu sem varð til í tilrauna-

verkefninu.

Fræðsluerindrekar: Þetta verkefni var á hendi tilraunaverk-

efnisins í Norðvesturkjördæmi. Markmiðið var að efla ráð-

gjöf til fyrirtækja um sérsniðið nám á vinnustað og stuðla að 

auknu samstarfi atvinnulífs og fræðsluaðila um starfstengt 

nám með áherslu á matvælaiðnað og þjónustu. Það er ljóst 

að fræðslu- og símenntunarmiðstöðvunum fannst mikils virði 

að fá til liðs við sig fleiri starfsmenn með fjölbreytta reynslu 

sem fóru út í fyrirtæki og stofnanir. Það kom hins vegar skýrt 

fram á málþingi að fagleg þekking fræðsluerindrekanna 

skipti miklu máli. Þar sem ekki er hægt að reikna með að 

hægt verði að ráða fræðsluerindreka á öllum starfssviðum 

eins fræðsluaðila þarf að finna nýjar lausnir. Hugsanlega má 

leggja áherslu á að þjálfa náms- og starfsráðgjafa á vettvangi 

framhaldsfræðslunnar til þessara starfa og er vísir að þessu 

verklagi í þróun hjá FA gegnum evrópskt samstarfsverkefni 

Menntun núna í Norðvesturkjördæmi.
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sem nefnist Worklife guidance. Einnig er ástæða til að skoða 

tengingar við Markviss ráðgjöf símenntunarmiðstöðvanna í 

þessu samhengi.

Ráðgjöf: Árangursmarkmið í ráðgjöf voru eingöngu sett í 

Breiðholtsverkefninu og náðust þau með samstarfi stofnana. 

Opna og miðlæga ráðgjöfin í Gerðubergi reyndist ekki sem 

skyldi. Ljóst er að sækja þarf markhópa eftir öðrum leiðum, 

meðal annars voru brúarsmiðir mikilvægir í að ná til innflytj-

enda. Einnig var mikilvægt að veita stuðning í námsleiðum. 

Miðlun upplýsinga til ráðgjafa hjá stofnunum borgarinnar um 

framhaldsfræðslu og þverfaglegt samstarf ráðgjafa í nálgun 

við markhópsins var nýlunda sem gekk vel og ástæða til að 

hvatt sé til áfram. Félagsþjónusta Breiðholts var sérstaklega 

mikilvæg í þessu samhengi. Það er umhugsunarefni hvernig 

hægt er að efla samstarf framhaldsfræðslu og félagsþjónustu 

því þarna er sannarlega á ferðinni markhópur framhalds-

fræðslulaga. 

Fræðsla: Í báðum verkefnum var boðið upp á margvíslega 

fræðslu, bæði lengri námsbrautir og styttri námskeið. Í Breið-

holti voru námskeiðin í boði fyrir einstaklinga, meðan lögð 

var áhersla á samstarf við fyrirtæki í Norðvesturkjördæminu. 

Nokkrar nýjungar voru reyndar í kennslu og má nefna 

námskeiðið Öruggt atferli þar sem kennarinn fór stutta stund 

í einu til fyrirtækis og kenndi starfsmönnum á vinnustaðnum, 

skoðaði með þeim árangurinn og byggði áframhaldandi 

kennslu á honum. Nýjungar voru einnig reyndar í íslensku-

kennslu með misjöfnum árangri en oftast góðum og er gerð 

grein fyrir þeim hér að ofan. Í Norðvesturkjördæmi var veitt 

fjármagni til námskeiðahalds og hönnunar náms. Í sumum til-

fellum er vinnsla enn í gangi og niðurstöður því ekki komnar í 

ljós. Til dæmis eru vonir bundnar við námsleiðina Tæknistoðir 

sem er í hönnun og prófun. 

Einnig má nefna fjölbreytt námsframboð í Breiðholti, 

meðal annars fría fimmtudagsfræðslusem gæti verið 

skemmtileg leið fyrir símenntunarmiðstöðvar að taka upp og 

ná þannig til fleiri markhópa.

Viðurkenning á námi: Þetta viðfangsefni gekk illa í báðum 

tilraunaverkefnum. Það er miður þar sem þetta er mjög mikil-

vægt viðfangsefni í framhaldsfræðslunni. Ýmislegt hefur 

verið reynt til að ná betri árangri í mati milli kerfa, fram-

haldsskóla og framhaldsfræðslu þau 12 ár sem Fræðslumið-

stöð atvinnulífsins hefur starfað og vissulega hefur miðað 

áfram. Á sameiginlegum fundi á Bifröst kom fram að vonir 

eru einkum bundnar við að hæfniramminn, (hæfniþrepin 

og lærdómsviðmiðin) muni auðvelda mat á námi. Samstarf 

fræðsluaðila er að aukast og getur það einnig greitt þessa 

leið. Það er spurning hvort mennta- og menningarmálaráðu-

neytið verði ekki að taka á þessu máli til að raunverulegur 

árangur náist. 

Samstarf þvert á kerfi: Fram kom á sameiginlegum fundi 

þeirra sem unnu verkefnin og FA á Bifröst að vel hafi gengið 

að byggja upp samstarfið og tengslanetið og að það hafi 

leitt af sér meira traust og betri skilning á þörf fyrir fræðslu 

og stuðning á svæðunum. Mikilvægt er að samstarfsvett-

vangur skóla og símenntunarmiðstöðva fái tækifæri til að 

halda áfram að þróast. Í báðum verkefnum reyndist vel að 

hefja samstarf þvert á kerfi, það er í Breiðholti með samstarfi 

skóla, framhaldsfræðsluaðila, félagsþjónustu og fyrirtækja 

en í Norðvesturkjördæmi með samstarfi fyrirtækja, skóla og 
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framhaldsfræðsluaðila. Ávinningur reyndist vera af því að 

efla tengsl starfsfólks þvert á kerfi. Hugsanlega má síðan efla 

samstarf náms- og starfsráðgjafa þvert á kerfi en slík vinna er 

í undirbúningi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

Í tilraunaverkefnum er jafn mikill lærdómur í því sem 

tekst vel og því sem tekst síður. Mjög margt gekk vel í til-

raunaverkefnunum og mikilvægt að miðla þeirri þekkingu 

áfram. Varðandi það sem gekk verr er mikilvægt að greina 

ástæður og sóknarfæri eða mögulegar lausnir og halda 

áfram prófunum á þeim. Þróunarsjóður framhaldsfræðslu 

getur verið tæki til þess.

Nánari upplýsingar má sjá í lokaskýrslum verkefnanna 

á vefsíðunni http://menntun-nuna.is/ og einnig í skýrslu 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um lærdóminn af til-

raunaverkefnunum á vefsíðu FA http://frae.is/media/73317/

Skyrsla Menntun Nuna_FA_2015.pdf
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ráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins frá árinu 2003 
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A B S T R A C T

In May 2011 the Ministry of Education, Science and Culture 

and the Ministry of Welfare launched a campaign project 

titled “Learning is a Way to Work“(NVV), aimed at enhanc-

ing the education and increasing the employment opportuni-

ties of young people. In addition, two objectives from “Ice-

land 2020 – governmental policy statement for the economy 

and community” of lowering the proportion of those Iceland-

ers who have not completed formal secondary education and 

to reduce the negative effects of long-term unemployment. 

The financing of the project was secured by the coopera-

tion of the government and social partners as part of wage 

agreements. The NVV project was completed in the middle of 

2014. Early in 2013 the NVV steering group presented ideas 

for experimental projects to raise the level of education on 

the job market and thereby lowering the percentage of those 

who have not completed formal secondary school educa-

tion. The steering group recommended two regions for the 

experimental projects: the north-western constituency and 

the Breiðholthverfi neighbourhood in Reykjavík.




