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U P P H A F I Ð

Upphafið á áhuga og beinlínis ástríðu greinarhöfundar fyrir 

samþættingu tungumálakennslu og starfsþjálfunar má rekja 

til tveggja verkefna. Annað þeirra nær allt aftur til vetursins 

2000–2001 þegar undirrituð, ásamt Þorbjörgu Halldórsdóttur, 

kenndi á fyrstu starfstengdu íslenskunámskeiðunum á vinnu-

stað á Íslandi. Það var á Landakoti og voru námskeiðin fyrir 

almennt starfsfólk í eldhúsi, ræstingu, býtibúri og umönnun. 

Kennt var á Landakoti í vinnutíma og meðal nýjunga voru 

svokölluð „vinnuverkefni“ í stað heimaverkefna sem nem-

endur leystu af hendi í vinnunni. Verkefnin snérust um að 

taka viðtöl við samstarfsmann á íslensku og segja frá þeim í 

næsta íslenskutíma. Kennararnir tveir lögðu sig alla fram og 

luku námskeiðinu með ratleik um allan spítalann sem byggði 

á vísbendingum sem tengdust námsefni námskeiðanna. 

Verkefnið var samvinnuverkefni Námsflokka Reykjavíkur, 

menntamálaráðuneytis og öldrunarstofnana og naut styrks 

frá Starfsmenntaráði félagsmálaráðuneytis. Unnin var ítarleg 

þarfagreining og starfstengt námsefni var útbúið jafnhliða 

námskeiðunum. Afraksturinn var efnið Íslenska. Lykill að 

starfinu (höf. Sólborg Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir, 

2002) sem var fyrsta heildstæða námsefnið í íslensku sem 

öðru máli þar sem kennsluleiðbeiningar, hljóðefni og ítarefni í 

formi leikja og samskiptaverkefni til að leysa á vinnustaðnum 

voru hluti af efninu. Starfsmenn voru almennt vel upplýstir 

um tilgang námskeiðanna og lögðu sig fram við að auðvelda 

erlenda starfsfólkinu að nota íslensku í vinnunni. Reynslan af 

verkefninu sýndi að jákvæðni og stuðningur á vinnustað við 

íslenskunám erlendra starfsmanna er lykill að góðum árangri. 

Það veganesti hefur fylgt greinarhöfundi allar götur síðan. 

Hitt verkefnið sem hafði mikil áhrif á undirritaða var 

Leonardo mobility verkefni er nefndist New opportunities in 

a new country sem Mímir-símenntun tók þátt í frá árinu 2010 

til 2012. Samstarfsaðilar voru skóli og fyrirtæki í Antwerpen 

í Belgíu sem vinna náið saman (Tabora og Leerwerkplats 

Garage). Með þátttöku í verkefninu og námsheimsóknum til 

Belgíu fékkst dýrmæt innsýn í það hvernig hægt er að sam-

þætta fagnám og tungumálakennslu, jafnvel fyrir byrjendur í 

nýja málinu. Fagnámið sem þarna var kennt var til að mynda 

SÓLBORG JÓNSDÓTTIR

Í S L E N S K U K E N N S L A  O G  S TA R F S Þ J Á L F U N  F Y R I R 
AT V I N N U L E I T E N D U R  A F  E R L E N D U M  U P P R U N A

Samþætting íslenskukennslu og starfsþjálfunar fyrir atvinnuleitendur af erlendum uppruna 

hefur verið í þróun hjá Mími-símenntun undanfarin ár. Verkefnið hófst sem þróunarverkefni 

fyrir lítinn hóp Pólverja árið 2012 þar sem þjálfun á vinnustað stóð yfir í eina viku. Síðan þá 

hafa margir hópar atvinnuleitenda stundað íslenskunám og fengið tækifæri til starfsþjálf-

unar á fjölmörgum vinnustöðum á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið hefur þróast í þá veru að 

60 kennslustundum í íslenskukennslu er bætt við nokkrar námsleiðir FA, fagnámið er sam-

þætt íslenskunáminu og í framhaldi af því fara nemendur í starfsþjálfun á vinnustöðum er 

tengjast fagnáminu. Árið 2014 fékk Mímir styrk frá Þróunarsjóði framhaldsfræðslunnar til 

að þróa íslenskunám og starfsþjálfun þar sem byggt væri á aðferðafræði Íslenskuþorpsins. 

Íslenskuþorpið er kennsluverkefni á vegum Háskóla Íslands og byggir aðferða- og hug-

myndafræði verkefnisins á nýjustu rannsóknum á því hvernig tungumál lærast. Verkefnið 

kallaðist Vinna með börnum og var námsleið FA, Grunnnám fyrir skólaliða, notuð til að 

undirbúa þátttakendur undir störf á leikskólum. Í verkefninu var fléttað saman íslensku-

námi og fagnámi auk þess sem þátttakendur undirbjuggu samskiptaverkefni til að leysa af 

hendi á leikskólunum á meðan á þjálfun stóð. Allir leikskólarnir voru undirbúnir undir mótttöku nemandans og 

fengu leiðbeiningar um hvernig allir starfsmenn gætu stutt við íslenskunám hans. Auk þess fór íslenskukennarinn 

í heimsóknir á leikskólana og leiðbeindi nemendum í raunverulegum aðstæðum þannig að það nýttist bæði þeim 

og öðru starfsfólki. 

Sólborg Jónsdóttir
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bílamálun og réttingar, vinna við rafmagn og viðgerðir á 

flutningagámum ásamt rekstri mötuneytis og ræstingar. 

F Y R S TA  S TA R F S Þ J Á L F U N A R V E R K -

E F N I Ð

Í kjölfar bankahrunsins árið 2008 fjölgaði mjög atvinnu-

leitendum af erlendum uppruna sem voru á atvinnuleysis-

skrá. Þörfin fyrir „eitthvað meira en íslensku“ var brýn. Í kjöl-

farið voru hjá Mími-símenntun þróuð nokkur námskeið sem 

áttu að efla íslenskukunnáttu þátttakenda, almenna virkni 

og menntun á sérstökum sviðum. Námskeiðin, sem voru 100 

kennslustundir hvort, nefndust Íslenska og tölvur og Íslenska 

og útivist og voru fjölmargir hópar sem tóku þátt í námskeið-

unum á árunum 2009–2011. 

Árið 2012 fengu Mímir-símenntun og Efling-stéttarfélag 

styrk frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu fyrir verk-

efnið Íspól. Hugmyndin var að hluta til byggð á verkefninu 

Yrkja sem Mímir og Efling hlutu Evrópumerkið fyrir árið 2011. 

Í Íspól var þungamiðjan íslenskukennsla en námsgreinar þó 

afar fjölbreyttar eins og sjálfsstyrking, upplýsingatækni, fjár-

mál, starfsleit, enska, samfélagsfræði, ásamt hreyfingu og 

útivist. Gulrótin var síðan starfsþjálfun á vinnustað. Mark-

hópurinn var atvinnulausir Pólverjar sem voru félagsmenn 

Eflingar. Þátttakendur voru ungt fólk á aldrinum 20–40 ára. 

Nemendur héldu dagbók á meðan á námi og starfsþjálfun 

stóð og í lok verkefnisins var farið yfir sameiginlega reynslu 

þátttakenda af vinnunni og náminu. Í framhaldi stóð öllum 

til boða viðtal við náms- og starfsráðgjafa Mímis. Starfs-

þjálfunin eða kynningin varði í eina viku. Mikil vinna var lögð 

í að finna vinnustaði í samræmi við áhugasvið eða menntun 

nemendanna enda var úrval vinnustaða fjölbreytt í þessum 

fyrsta hópi. Má þar til dæmis nefna að búningadeild Borgar-

leikhússins, bensínstöð, vöruhús og leikskólar tóku við nem-

endum í starfsþjálfun. Verkefnastjóri verkefnisins lýsti því svo 

að morguninn sem hún var á leiðinni í vinnunna hefði verið 

einstaklega góð tilfinning að hún vissi að allir nemendurnir 

væru líka að fara á vinnustað, kannski í fyrsta skipti í nokkur 

ár. 

Árangur þessa verkefnis var góður. Allir nemendur luku 

tímabilinu á vinnustaðnum og fengu góð meðmæli og 

nokkrir fengu vinnu í kjölfarið. Reynslan sýndi að þetta var 

hægt, að það var þörf fyrir verkefni af þessu tagi og að þau 

buðu upp á mikla möguleika til þróunar og nýsköpunar. 

Efnahagskreppan í heiminum á þessum árum jók á 

þörfina fyrir að þróa nám fyrir innflytjendur sem hefði það 

að markmiði að samþætta tungumálaþjálfun og tengsl við 

vinnumarkaðinn. Starfsmenn Mímis hafa aflað sér þekkingar 

um slík verkefni bæði á Norðurlöndunum og í fyrrgreindu 

Leonardo verkefni í Belgíu. 

Á F R A M  S K A L  H A L D I Ð

Í framhaldi af góðum árangri af Íspól-verkefninu var ákveðið 

að bjóða Vinnumálastofnun námsleiðirnar Landnemaskóla 

1 og 2 auk starfsþjálfunar í tvær vikur. Á þessum tíma var 

atvinnuleysi meðal innflytjenda enn viðvarandi og töluverður 

hópur hafði verið atvinnulaus í langan tíma. Þessi nýbreytni 

mæltist vel fyrir. Þrír stórir hópar hófu námið og voru jafnt 

karlar og konur í hópi þátttakenda. Námsgreinar í Land-

nemaskólanum eru íslenska, samfélagsfræðsla, sjálfsstyrking 

og þjálfun í notkun tölva. Leitað var til Reykjavíkurborgar 

Íslenskuþorpsaðferðin – ferlið: Nemendur, íslenskunámið og vinnustaðurinn.
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um samstarf við að finna vinnustaði sem væru tilbúnir til 

að veita einstaklingum af erlendum uppruna starfsþjálfun. 

Einnig var haft samband við fjölda annarra fyrirtækja. Allir 

þátttakendur komu með eigin óskir um staði eða störf sem 

þeir hefðu áhuga á en einnig komu fram hugmyndir frá verk-

efnastjórum hópanna. Samstarfið við Reykjavíkurborg hefur 

verið farsælt og meðal vinnustaða borgarinnar sem hafa 

tekið þátt í verkefninu má nefna Borgarbókasafnið, eldhús 

og mötuneyti starfsmanna borgarinnar, grunnskóla, leikskóla 

og hverfamiðstöðvar. Meðal margra annarra fyrirtækja má 

nefna Samskip, N-1, grafískan hönnuð, Reyni bakara, Góða 

hirðinn, mötuneyti Íslandsbanka og Íslenska barinn. 

Einn af þessum Landnemaskólum var kenndur í Gerðu-

bergi sem hluti af verkefninu Menntun núna í Breiðholti. 

Leitað var til fyrirtækja í Breiðholti um samstarf og tókst það 

með ágætum. Breiðholtslaugin, verslanir, skólar, frístunda-

heimili og Gerðuberg voru meðal vinnustaða sem tóku þátt 

í samstarfinu. 

Enn bættist við flóruna af starfsþjálfunarverkefnum fyrir 

fólk af erlendum uppruna þegar Mímir hóf, í samstarfi við 

Vinnumálastofnun, að kenna nokkrar námsleiðir FA þar sem 

bætt var við 60 kennslustundum í íslensku og starfsþjálfun 

sem tengdist námsleiðinni. Þessar fyrstu námsleiðir FA sem 

voru nýttar á þennan hátt voru leiðirnar Þjónustuliðar og 

Grunnnám fyrir skólaliða sem var kallað Vinna með börnum. 

Að þessu sinni var yfirgnæfandi hluti nemenda konur enda 

flokkast störfin sem tengjast náminu hinum hefðbundnu 

kvennastörfum eins og störf í býtibúri, umönnun aldraðra 

og störf á leikskólum. Það er víst á brattann að sækja hvað 

varðar að fá karlmenn til að sækjast eftir vinnu á þeim starfs-

vettvangi. 

S TA L D R A Ð  V I Ð

Eftir því sem að verkefnum af þessum toga fjölgaði bættist 

við í reynslubankann. Mikil vinna var fólgin í því að finna 

mörg pláss í starfsþjálfun á mörgum ólíkum vinnustöðum og 

má segja að verkefnastjórar Mímis hafi þurft að fara út fyrir 

þægindarammann til að finna allan þennan fjölda af starfs-

þjálfunarplássum. Einnig þurfti að huga að tryggingum fyrir 

nemendur, margir vinnuveitendur kröfðust sakavottorðs og 

tryggja þurfti að allir nemendur vissu hvar vinnustaðurinn 

væri til húsa og hefðu allar upplýsingar á hreinu. Fylgjast 

þurfti með mætingu og óskað var eftir því að allir fengju 

meðmæli í farteskið að lokinni starfsþjálfun. Nokkrar útgáfur 

voru útbúnar af stöðluðum meðmælum sem yfirmenn á 

vinnustöðum gætu nýtt sér ef svo bæri undir. Og ekki mátti 

gleyma að senda vinnustöðunum þakkarbréf að loknu sam-

starfinu. 

Þegar staldrað var við og rýnt í verkefnin komu atriði í 

ljós sem nauðsynlegt var að þróa áfram. Eitt atriðanna fólst 

í því að tengingin milli íslenskunámsins og vinnustaðarins 

þurfti að vera sterkari og árangursríkara þyrfti að vera að 

þjálfa tungumálið áfram á markvissan hátt meðan á starfs-

þjálfuninni stæði. Einnig var ljóst að vinnustaðirnir þurftu 

meiri undirbúning, fræðslu og stuðning frá skólanum til að 

þjálfunin nýttist sem best, sérstaklega hvað varðar íslensku-

námið. Eitt atriði vó einnig þungt en það snéri að tengingu 

og aðlögun íslenskunámsins við faggreinar þegar verið var 

að undirbúa nemendur undir ákveðin störf, eins og störf á 

leikskólum eða í ferðaþjónustu. 

Á þessum tíma var Guðlaug Stella Brynjólfsdóttir, kennari 

við Háskóla Íslands, í samstarfi við Menntun núna verkefnið 

um að þróa og innleiða aðferðafræði, kennda við Íslensku-

þorpið í íslenskunámskeiðum Mímis í Breiðholti. Íslensku-

þorpið er kennsluverkefni á vegum HÍ sem hefur verið í þróun 

síðastliðin fimm ár. Að baki því er þverfaglegt samstarfs-

teymi sem byggir aðferða- og hugmyndafræði verkefnisins 

á nýjustu rannsóknum á því hvernig tungumál lærast. Með 

Íslenskuþorpinu er boðið upp á nýstárlega leið í tungumála-

námi fyrir fólk sem er að læra íslensku sem annað mál. Hún 

felst í markvissu og sérsniðnu æfingaumhverfi fyrir íslensku-

nema innan starfandi fyrirtækja í Reykjavík. Slíkt umhverfi 

er meðal annars að finna innan tiltekinna fyrirtækja og 

Nemandi í starfsþjálfun að gefa börnum að borða.
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stofnana í Breiðholti, á Háskólasvæðinu og í bæjarlífinu í 

Reykjavík, eins og á kaffihúsi, bókasafni og veitingastað, í 

bókabúð, bakaríi, sundlaug og í nokkrum félagsmiðstöðvum 

eldri borgara. 

Í verkefninu felst að íslenskunemarnir undirbúa sig í 

kennslustofu áður en þeir fara í Íslenskuþorpið til að sinna 

erindum sínum. Starfsfólkið í fyrirtækjunum tekur þeim 

fagnandi og tryggir að íslenska verði töluð við afgreiðsluna. 

Íslenskuþorpið myndar þannig umgjörð sem styður nem-

endur til virkrar þátttöku í samfélaginu og gagnast sem brú 

úr kennslustofunni yfir í dagleg samskipti á íslensku utan 

kennslustofunnar. 

Þ R Ó U N  Í   Í S L E N S K U ,  F A G N Á M I  O G 

S TA R F S Þ J Á L F U N  Á  L E I K S K Ó L U M

Þróunarsjóður framhaldsfræðslu veitti styrk til verkefnisins 

Íslenska og starfsþjálfun til að þróa nýjar leiðir í íslensku-

kennslu í tengslum við starfsþjálfun frá sjónarhorni hug-

mynda- og aðferðarfræði Íslenskuþorpsins. Sú námsleið 

sem varð fyrir valinu sem grunnur fyrir þróunarverkefnið var 

námsleiðin Grunnnám fyrir skólaliða eða Vinna með börnum 

eins og námið var kallað. Mesta eftirspurnin var hjá Vinnu-

málastofnun eftir því úrræði fyrir atvinnuleitendur. Áfram var 

haldið samstarfi við Vinnumálastofnun um að útvega þátt-

takendur og við atvinnumáladeild Reykjavíkurborgar um 

aðstoð við að útvega starfsþjálfunarpláss á leikskólum. 

Meðal markmiða með þróunarverkefninu var að þróa 60 

stunda viðbótarnám í íslensku við námsleiðir FA ásamt fjög-

urra vikna starfsþjálfun fyrir atvinnuleitendur af erlendum 

uppruna, þar sem stuðningur bæði við nemendur og vinnu-

staði væri hluti af þjálfuninni. Einnig að stuðla að góðu sam-

starfi milli fræðslustofnana og atvinnulífsins, að innleiða 

nýja kennsluhætti í íslenskukennslu hjá Mími og að stuðla 

að fjölmenningarlegri vitund á vinnumarkaði og aukinni 

atvinnuþátttöku innflytjenda. Í bæði íslenskunáminu og 

starfsþjálfuninni byggði kennslan á aðferða- og hugmynda-

fræði Íslenskuþorps HÍ. Þar er lögð áhersla á að nemendur 

tileinki sér aðferðir við að eiga í samskiptum á íslensku sem 

víðast í samfélaginu en nýjar rannsóknir sýna að málnotkun 

er forsenda þess að nemendur nái að tileinka sér mál. Í mark-

vissu og sérsniðnu námsumhverfi unnu nemendur skrifleg 

og munnleg verkefni, svo sem í kennslustofunni, í raunveru-

legum aðstæðum á vinnustaðnum og samtímis daglegum 

erindum sem þeir sinntu úti í samfélaginu. 

Alls var námið 210 kennslustundir í níu vikur, þar af voru 

64 klukkustundir starfsþjálfun í fjórar vikur. Auk íslensku 

voru námsgreinarnar uppeldi og umönnun barna, matur og 

næring, skyndihjálp, agi og reiðistjórnun, fötluð börn og börn 

með sérþarfir, leikur og skapandi starf og fjölmenning á leik-

skólum. Nemendur fengu undirbúning í íslensku frá íslensku-

kennara áður en þjálfun hófst og einnig á meðan á starfs-

þjálfun stóð. Íslenskunáminu var skipt í innlögn á almennum 

orðaforða, málfræði, þjálfun í töluðu máli, fagmál er tengdist 

hinum námsgreinunum og orðaforða sem tengdist sam-

skiptum við börn og starfsfólk á leikskólum. Námsefnið var af 

ýmsum toga, eins og efni úr almennum íslenskunámskeiðum, 

orðalistar og námsefni frá kennurum faggreinanna, myndir 

úr leikskólastarfi, raunveruleg samskipti við börn og starfs-

fólk leikskóla, leikskólalög, leikræn tjáning og leikir og spil úr 

námsgagnaveri Mímis. 

Kennarar sem kenndu faggreinarnar í námsleiðinni fengu 

leiðbeiningar um það hvernig þeir gætu bætt fyrirlestra sína 

og námsefni svo fólk af erlendum uppruna sem væri að 

læra íslensku gæti nýtt sér efnið betur. Nauðsynlegt er að 

fá fagkennara til samvinnu í slíku samstarfi og tryggja að 

nemendur hafi sem besta möguleika til að tileinka sér efnið. 

Til þess að svo megi verða þurfa fagkennarar að hafa að 

leiðarljósi að einfalda málfar í fyrirlestrum sínum, sérstak-

lega í töluðu máli og á glærum. Málfar úthenda má vera 

flóknara. Nemendur hafa möguleika á að vinna í úthendum 

heima og fá jafnvel aðstoð við lestur þeirra. Gera má ráð 

fyrir að orðaforði og málfar nemenda styrkist og því geta 

góð úthendi komið sér vel fyrir nemandann í starfi síðar meir. 

Íslenskukennari, barn og nemandi í starfsþjálfun á leikskóla.



stöðu manns á vinnumarkaði.  

allir a
ð fara í það sem

 hafa kost á því.

góð leið til 
að komast ú

t og hitta
 fólk. 

 Kennsluaðferðirnar eru „alveg frábærar“ með að mæta fólki 

allir a
ð fara í það sem

 hafa kost á því.

góð leið til 
að komast ú

t og hitta
 fólk. 

 Kennsluaðferðirnar eru „alveg frábærar“ með að mæta fólki 

þar se
m það er sta

tt o
g mæta þeim sem eru les-, e

ða talnablindir o
g eiga 

Námskeiðið hefur sty
rkt mig persónulega í 

 Námskeiðið gjörbreytti m
ér og mínu lífi

, það gaf m
ér m

ikið 

þar se
m það er sta

tt o
g mæta þeim sem eru les-, e

ða talnablindir o
g eiga 

Námskeiðið hefur sty
rkt mig persónulega í 

 Námskeiðið gjörbreytti m
ér og mínu lífi

, það gaf m
ér m

ikið 

Sjálfssty
rking og samskipti er 

stór þáttur í náminu og mjög 

Gott a
ð hafa stu

ðning vinnustaðarins til
 að sækja námskeiðið. 

þar se
m það er sta

tt o
g mæta þeim sem eru les-, e

ða talnablindir o
g eiga 

Námskeiðið hefur sty
rkt mig persónulega í 

 Námskeiðið gjörbreytti m
ér og mínu lífi

, það gaf m
ér m

ikið 

 Námskeiðið gjörbreytti m
ér og mínu lífi

, það gaf m
ér m

ikið 

Sjálfssty
rking og samskipti er 

stór þáttur í náminu og mjög 

Sjálfssty
rking og samskipti er 

stór þáttur í náminu og mjög 

Sjálfssty
rking og samskipti er 

stór þáttur í náminu og mjög 

Gott a
ð hafa stu

ðning vinnustaðarins til
 að sækja námskeiðið. 

Gott a
ð hafa stu

ðning vinnustaðarins til
 að sækja námskeiðið. 

Gott a
ð hafa stu

ðning vinnustaðarins til
 að sækja námskeiðið. 

Námskeiðið var fjölbreytt og skemmtilegt og það hefur veitt m
ér in

nsýn 

Námskeiðið var fjölbreytt og skemmtilegt og það hefur veitt m
ér in

nsýn 

Námskeiðið var fjölbreytt og skemmtilegt og það hefur veitt m
ér in

nsýn 

Námskeiðið var fjölbreytt og skemmtilegt og það hefur veitt m
ér in

nsýn 

í hvar mínir sty
rkleikar lig

gja og hvað ég þarf að gera til a
ð komast í 

62

F R Æ Ð S L U M I Ð S T Ö Ð  A T V I N N U L Í F S I N S

G Á T T  –  Á R S R I T  –  2 0 1 6

Nota þarf myndir og myndbönd, dæmisögur og lýsingar af 

raunverulegum atburðum eða aðstæðum. Gott er að beita 

fjölbreytilegum leiðum við miðlun efnisins. Íslenskukunn-

átta nemenda er mismikil og því er nauðsynlegt að höfða til 

sem flestra með fjölbreytni í kennslunni og myndrænni fram-

setningu á efninu þar sem hægt er að koma því við. Einnig 

er gott að nota látbragð eins og hægt er. Nýjar rannsóknir 

sýna að allar hreyfingar sem útskýra hugtök eða aðstæður 

hafa mikið að segja varðandi skilning og athygli. Hér er átt 

við allt frá minnstu handahreyfingum upp í leikræna tilburði. 

Umræður eru að sjálfsögðu alltaf mikilvægar og nauðsyn-

legt er að spyrja spurninga reglulega og fá nemendur til 

að taka þátt í umræðum. Faggreinakennarar skulu einbeita 

sér að nokkrum lykilhugtökum í stað þess að nota mörg og 

jafnvel ólík hugtök yfir sama hlutinn í kennslunni. Gott er að 

íslenskukennarar hafi tækifæri til að fara í lykilhugtök fag-

greina áður og á meðan fagið er kennt. Meiri líkur eru á að 

nemendur skilji efnið betur eftir umfjöllun fagorða eða lykil-

hugtaka með íslenskukennara. 

Vinnustaðirnir fengu stuðning og eftirfylgni og voru þeir 

undirbúnir eftir ákveðnu ferli. Starfsfólkið tók þátt í ýmsum 

verkefnum með nemendum á meðan á starfsþjálfuninni stóð, 

svo að íslenskuþjálfunin væri sem markvissust. Mikilvægt er 

að starfsfólk sé ekki þvingað til þátttöku, heldur taki það þátt 

af fúsum og frjálsum vilja. Íslenskukennarinn fór í nokkrar 

heimsóknir á hvern leikskóla til að þakka og hrósa fyrir þátt-

tökuna og ræða við starfsfólk um hvernig íslenskukennslan 

virkar og hversu mikilvægt það er að læra íslensku í raun-

verulegum aðstæðum. Síðari heimsóknir snérust meðal ann-

ars um að afhenda verkefni sem þjálfuðu orðaforðann sem 

nemandinn var að vinna með þá vikuna og einnig til að hitta 

nemendur að störfum á vinnustað þeirra; heyra hvernig þeir 

töluðu íslensku við börnin og leiðbeina þeim, þannig að aðrir 

starfsmenn á deildinni heyrðu til. 

Það gefur ekki góða raun að setja reglur fyrir starfs-

fólkið um það hvernig eigi að taka þátt í íslenskukennslunni. 

Betra er að heimsækja nemendur á vinnustaðinn, þar sem 

kennarinn sýnir nemendum og starfsfólki hvernig best er að 

nýta aðstæðurnar til að læra og æfa tungumálið. Slík nálgun 

hjálpaði starfsfólkinu að skilja hvernig hægt er að tala ein-

falda íslensku þannig að hún bæði skiljist og hjálpi nemand-

anum að bæta við sig nýrri þekkingu. 

Allir nemendur fengu meðmæli frá leikskólastjóra við-

komandi leikskóla eftir að starfsþjálfun lauk. Það var von 

þeirra sem stóðu að verkefninu að það myndi auka mögu-

leika þeirra á að fá vinnu. Eitt af því sem má þróa áfram 

er stuðningur við nemendur eftir að starfsþjálfun lýkur, til 

dæmis með aðstoð náms- og starfsráðgjafa í kjölfar starfs-

þjálfunar, þar sem áhersla er lögð á starfsleit. 

T E N G S L  V I Ð  L Ö G  U M  F R A M -

H A L D S F R Æ Ð S L U

Í lögum nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu, 2. grein, segir 

meðal annars um markmið laganna að þeim sé ætlað að gefa 

einstaklingum færi á að efla starfshæfni sína og efla ábyrgð 

þeirra í því tilliti, að skapa svigrúm og úrræði til að mæta 

þörfum atvinnulífsins fyrir aukna þekkingu og hæfni starfs-

manna og veita einstaklingum sem búa við skerta möguleika 

til náms eða atvinnuþátttöku framhaldsfræðslu þar sem tekið 

er mið af ójafnri stöðu þeirra og hæfni. Atvinnuleitendur af 

erlendum uppruna búa við ójafna stöðu hvað varðar atvinnu-

þátttöku og tækfæri til að stunda nám þar sem þeir eiga oft 

erfiðara með að fá vinnu. Jafnframt háir ónóg íslenskukunn-

átta þeim í því að nýta sér nám á íslensku. Innflytjendur hafa 

gjarnan lítið tengslanet í nýja landinu, þekkja fáa innfædda 

og vita auk þess ekki hvernig „kerfið virkar“ – það er, hvað 

þurfi að gera til að finna sér vinnu. 

Í 5. grein segir einnig að fræðsluna skuli miða við þarfir 

einstaklinga til virkrar þátttöku í samfélaginu og við þarfir 

fyrirtækja og atvinnulífs. Þróunarverkefnið Íslenska og starfs-

þjálfun féll vel að þessum þörfum þar sem námið tók mið 

af þörfum einstaklinga af erlendum uppruna sem glímdu við 

afleiðingar langtíma atvinnu leysis, til að mynda ónóga virkni, 

skort á sjálfstrausti og lítil tengsl við atvinnulífið. Í náminu 

lærðu nemendur íslensku, fengu innsýn í nám sem snýr að 

þroska, uppeldi og þörfum ungra barna gegnum faggrein-

arnar og öðluðust reynslu af því að vinna á leikskóla þar sem 

þeir gátu nýtt sér námið. Áhersla var einnig lögð á að kynna 

fyrir nemendum leiðir til að halda áfram að læra íslensku 

sjálfir. Það var meðal annars gert með því að hjálpa þeim að 

sjá ný tækifæri til að nota íslensku í samskiptum og auka þar 

með virkni þeirra í samfélaginu, til viðbótar því að efla sjálfs-

traustið til áframhaldandi náms. Þarfir atvinnulífsins voru 

einnig í forgrunni í verkefninu því nemendur voru sérstaklega 

undirbúnir undir starfsþjálfun á leikskólum, bæði hvað varðar 

starfstengdan orðaforða, samskipti og innsýn í sálfræði og 

þroska barna. Þess var einnig gætt að hver leikskóli væri vel 

upplýstur um verkefnið, tilgang þess og ávinning og að öll 

verkefni sem nemendur leystu af hendi á vinnustaðnum væru 



Aldrei of seint að byrja. Réttindi styrkja 

Raunfærnimatið er alger snilld og það ættu 

 Námskeiðið var frábær upplifun og 

Samtal við námsráðgjafa breytti 

Raunfærnimatið er alger snilld og það ættu 

 Námskeiðið var frábær upplifun og 

góð leið til að komast út og hitta fólk. Samtal við námsráðgjafa breytti 

 Kennsluaðferðirnar eru „alveg frábærar“ með að mæta fólki 

þar sem það er statt og mæta þeim sem eru les-, eða talnablindir og eiga 

Námskeiðið hefur styrkt mig persónulega í 

 Námskeiðið var frábær upplifun og 

góð leið til að komast út og hitta fólk. 

 Kennsluaðferðirnar eru „alveg frábærar“ með að mæta fólki 

þar sem það er statt og mæta þeim sem eru les-, eða talnablindir og eiga 

þar sem það er statt og mæta þeim sem eru les-, eða talnablindir og eiga 

vondar minningar úr skóla. Námskeiðið hefur styrkt mig persónulega í 

 Kennsluaðferðirnar eru „alveg frábærar“ með að mæta fólki 

þar sem það er statt og mæta þeim sem eru les-, eða talnablindir og eiga 

vondar minningar úr skóla. 

leik og starfi. Námskeiðið gjörbreytti mér og mínu lífi, það gaf mér mikið 

sjálfsöryggi. Sjálfsstyrking og samskipti er stór þáttur í náminu og mjög 

mikilvægur. 

leik og starfi.

63

F R Æ Ð S L U M I Ð S T Ö Ð  A T V I N N U L Í F S I N S

G Á T T  –  Á R S R I T  –  2 0 1 6

sýnileg þar. Allir staðirnir fengu jafnframt leiðbeiningar um 

hvernig allir starfsmenn gætu stutt við íslenskunám nem-

anna með einföldum hætti. 

Þessi aðferðafræði hefur nú fest sig í sessi í námsfram-

boði Mímis-símenntunar og hefur þetta samspil íslensku-

náms, fagtengds náms og starfsþjálfunar á vinnustöðum 

einnig verið nýtt í námsleiðinni Færni í ferðaþjónustu auk 

þess sem Vinna með börnum er fastur liður í námsframboði 

Mímis-símenntunar. 

O G  H V A Ð  N Ú ?

Þrátt fyrir lítið atvinnuleysi um þessar mundir er ljóst að 

áfram er þörf á samþættingu íslenskunáms og starfsþjálf-

unar fyrir innflytjendur, ekki síst hvað varðar undirbúning 

undir ákveðin störf. Slíkt nám getur bæði hentað þeim sem 

hafa ekki formlega menntun og hinum sem vilja skapa sér 

ný tækifæri á nýjum starfsvettvangi. Áframhaldandi þróun á 

aðferðum í íslenskukennslunni ásamt betri nálgun og stuðn-

ingi við vinnustaði er mikilvægt að sinna. Til þess er meðal 

annars gott að horfa til nágrannalandanna og læra af reynslu 

annarra ásamt því að miðla okkar reynslu. Mímir-símenntun 

tekur nú þátt í Nordplus verkefni er nefnist Bridging L2 and 

Working Life ásamt framhaldsfræðslustofnunum í Noregi, 

Finnlandi og Svíþjóð. Verkefnið gengur út á að læra af sam-

eiginlegri reynslu allra þjóða af samþættingu tungumála-

náms og starfsþjálfunar á vinnustöðum með það að mark-

miði að búa til rafræna handbók fyrir vinnustaði sem taka á 

móti innflytjendum í starfsþjálfun. 

Það er margt sem hafa má í huga í slíkum verkefnum. 

Má þar nefna sálfræðilega nálgun en svissnesk rannsókn á 

þátttöku útlendinga á vinnustöðum sýnir að erlendur starfs-

maður þarf oft að rökstyðja mál sitt á nýja málinu. Það 

reynist of torvelt og getur leitt til eineltis. Þá geta komið upp 

erfiðleikar vegna þess að spaugið skilst ekki og annað sem 

varðar aðlögun og vinnustaðamenningu. Nauðsynlegt er því 

að tungumálakennarinn, sem undirbýr starfsþjálfun, og yfir-

menn og starfsmenn fyrirtækja sem taka við þeim fái góða 

fræðslu um móttöku útlendinga á vinnustað ásamt stuðningi 

á meðan á þjálfun stendur. Í Þýskalandi og Sviss eru til dæmis 

haldin námskeið fyrir yfirmenn til að stuðla að bættri mót-

töku, máltöku og aðlögun innflytjenda á vinnumarkaði. Í 

Svíþjóð er unnið markvisst að því að virkja erlent starfsfólk 

í umönnun svo það geti talað sem mest við heimilismenn. 

Tungumálanámskeið eru haldin á vinnustaðnum þar sem 

áhersla er lögð á bætt samskipti og reglulega er rætt um það 

sem vel hafi gengið en einnig um líðan starfsfólks þegar það 

upplifði sig hjálparvana í samskiptum. Það er ljóst að spenn-

andi tímar eru framundan í samþættingu íslenskunáms og 

starfsþjálfunar á Íslandi. 

Ég vil þakka Vinnumálastofnun og atvinnumáladeild 

Reykjavíkurborgar fyrir afar góða samvinnu við að útvega 

þátttakendur sem hæfðu í verkefnið og aðstoð við að finna 

vettvang fyrir starfsþjálfun þeirra. Sérstakar þakkir fá leik-

skólar á höfuðborgarsvæðinu sem hafa tekið á móti fjölda 

fólks í starfsþjálfun. Jákvæðni og vilji starfsmanna leikskól-

anna til að taka þátt í verkefninu, af heilum hug, hafa reynst 

ómetanleg, bæði fyrir Mími og fyrir þá fjölmörgu atvinnu-

leitendur sem hafa fengið ný tækifæri með hjálp íslensku-

þjálfunar og starfsþjálfunar. 

U M  H Ö F U N D I N N

Sólborg Jónsdóttir er deildarstjóri tungumála- og fjöl-

menningardeildar hjá Mími-símenntun. Hún hefur tekið þátt 

í þróun og framkvæmd námsúrræða fyrir fullorðna innflytj-

endur og kennt íslensku sem annað mál síðan 1993. Hún er 

annar höfunda námsefnisins Íslenska fyrir alla 1 – 4, Íslenska 

í lífi og starfi og Íslenska. Lykill að starfinu (Sólborg Jónsdóttir 

og Þorbjörg Halldórsdóttir). 


