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Ágrip 

Eftirfarandi rannsóknaritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í Uppeldis- og menntunarfræðum 

við Háskóla Ísland. Ritgerðin fjallar um íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn sem vilja 

setjast að á Íslandi með von um betra líf. Sú ritgerðaspurning sem ég  leitast við að svara er 

hvort að íslenskukunnátta skipti  máli fyrir framgang í starfi og hvers vegna ? Erlendum 

starfsmönnum hefur fjölgað hér á landi mikið síðustu ár og það mun að öllum líkindum verða 

þannig áfram. Því er aldrei eins mikilvægt og núna að standa rétt að þessum málum og kenna 

erlendum starfmönnum íslensku. Við rannsókn mína ég beitti eindlegri aðferðafræði og tók 

opin viðtöl við  sex eintaklinga til að fá þeirra sýn málum, ég vildi skoða hver skoðun erlendra 

starfsmanna væri og fá meiri skilning á þessum málaflokki 

 Þær þemur sem komu út úr þeim viðtölum sem voru. Samfélagið og tengin við það og 

skilningur. Íslenskunám og hvers vegna og hvernig það gekk. Framgangur í starfi og kunnátta 

í íslensku. Niðurstöður úr viðtölum sem ég tók og þær niðurstöður sem fyrr hafa verið birtar 

af öðrum eru sambærilegar. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er stór hluti af BA námi mínu við Uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla 

Íslands. Þegar kom að því að velja efni til að skrifa um vissi ég að ég vildi skrifa um eitthvað 

tengt fullorðinsfræðslu. Eftir að hafa farið í vettfangsnám í Retor tungumálaskólann kom upp 

sú hugmynd að skrifa um íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn. Þá var komið að því að fá 

þessa hugmynd samþykkta, sem ég fékk. Þá var að fá leiðbeinanda en Anna Guðrún 

Edvardsdóttir tók það að sér og þakka ég henni kærlega fyrir allan stuðninginn og 

leiðbeiningar. Það var mjög gott að leita til hennar. Ég vil líka þakka minni frábæru fjölskyldu, 

eiginmanni mínum Steini Jónssyni og stákunum mínum þeim Jóni Leví og Þór Leví fyrir alla 

þolinmæðina og stuðninginn á þeim tíma sem ég er búin að vera í námi.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 13.maí 2019 

 

Kristín Dögg Höskuldsdóttir  
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Inngangur 

Mikill fjöldi erlends starfsfólks er á Íslandi og gegnir það veigamiklu hlutverki í uppbyggingu og 

þeirri velmegun sem hefur verið síðust ár. Frá árinu 1996 og til dagsins í dag hefur orðið mikil 

fjölgun á erlendum starfsmönnum á Íslandi. Í árslok 2018 segja tölur Hagstofunnar að 38.125 

erlendir starfsmenn vinni á Íslandi, en þeir voru aðeins 5.148 árið 1996 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þessi þróun hefur haft mikið að segja fyrir uppbyggingu íslensk atvinnulífs. Meirihluti þeirra 

erlendu starfsmanna sem koma hingað til lands að til vinna fara í verkamannastörf, s.s í 

byggingarvinnu og þjónustustörf. Flestir þeir sem koma hingað til  að vinna eru frá Austur-

Evrópu og þá langflestir frá Póllandi og því næst frá Lithen. Í fyrstu voru það störf í sjávarútvegi 

sem erlendir starfsmenn komu til að vinna í en á síðari árum hefur uppbygging í 

byggingariðnaði og ferðamannaiðnaði skapað flestu störfin (Sigríður Elín Þórðardóttir, 2011). 

Þessi mikli fjöldi erlends starfsfólks á Íslandi vekur upp þær hugleiðingar hvernig það nær að 

samlagast íslenskri menningu og samfélagi og hvernig tekið er á móti fólki sem kemur hingað 

til starfa til lengri og skemmri tíma, og þá sérstaklega hvernig staðan sé hvað varðar 

íslenskukennslu fyrir þennan hóp fólks.  

Tilgangur þessar rannsóknarritgerðar er að skoða íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn 

sem koma til Íslands í leit að vinnu og betra lífi. Ástæða þess að ég valdi að skrifa um þetta efni 

er sú að ég hef mikinn áhuga á fullorðinsfræðslu. Fullorðinsfræðsla er orðið sem er oftast 

notað í daglegu tali en í raun er átt við framhaldsfræðslu. Þegar ég fór að skoða hvar 

framhaldsfræðsla færi fram sá ég hversu mikill fjöldi fólks af erlendu bergi brotið er í 

íslenskunámi. Ég hef unnið við mannauðsmál síðustu átta ár og starfa í dag sem 

mannauðsstjóri hjá stóru íslensku fyrirtæki sem er með mikinn fjölda af erlendu starfsfólki. 

Mig langaði að vita hvaða þýðingu það hefði fyrir okkar starfsfólk ef allir sem þurfa á því að 

halda verði boðið að fara  á íslenskunámskeið. Það sem mig langar til að skoða er hvort munur 

sé á því hvernig viðkomandi líði í starfi og hvernig störf viðkomandi getur starfað við. Þær 

spuringar vöknuðu þegar ég kynnti mér málin snéru að því hvernig er best að læra íslensku 

hvort og þá  hvað hægt væri að gera betur í þessum málaflokki? Hverjir væru bestir til þess 

fallinn að kenna íslensku og hvað það væri sem skipti mestu máli við það að læra íslensku. Þá 

velti ég einning fyrir mér hvort að ætti að vera skylda að læra íslenku ef viðkomandi ákveður 

að vera lengur en þrjá mánuði á Íslandi. 

Til þess að fá svör við þessum vangaveltum mínum setti ég fram rannsóknarspuringuna 

 Á hvaða hátt skiptir íslenskukunnátta máli í starfsframa erlends starfsfólks? Til þess að svara 

henni ákvað ég að taka viðtöl en þau falla undir  eigindlega aðferðarfræði. 
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Fjölmörg markmið hafa verið sett fram og nefndir skipaðar um  þennan málaflokk en svo 

virðist sem lítil sem engin erftirfylgni sé í þessum málum og markmið mitt er að skoða hvers 

vegna það er.  

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í kafla eitt fer ég yfir þróun innflytjandamála frá árinu 1996 

til dagsins í dag. Kafli tvö fjallar um hvernig íslenskukennlsa fyrir erlendt starfsfólk hefur breyst 

í áranna rás og hverjir það eru sem helst sinna kennslunni. Í kafla þrjú ræði ég aðferðafræði og 

þær aðferðir sem beitt var við öflun gagna og kafli fjögur kynni ég niðurstöður gagnöflunar. Í 

lokakaflanum verður svo efnið dregið saman og niðurstöður reifaðar á gagnrýnin hátt,þar sem 

komið er fram með tilögut um það sem betur mætti fara í málaflokknum.  
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1 Þróun innflytjandamál á Ísland 

Erlendir starfsmenn hafa haft mikið að segja fyrir bæði íslenskt samfélag og efnahagslíf. Mikil 

auking hefur verið á erlendu starfsfólki hér á landi allt frá árinu 1996 og til dagsins í dag. Þessi 

mikla fjölgun á erlendum starfsmönnum síðustu ár er bein afleiðing af þeirri þenslu sem hefur 

verið á íslensku vinnumarkaði. Hún er langt fyrir ofan þá náttúrlegu fjölgun sem er á íslenskum 

vinnumarkaði. Störfum fjölgaði um 6000 árið 2015 og 7000 árið 2016 (Vinnumálastofnun, 

2018). Í Svíþjóð og Noregi er til að mynda meiri hefð fyrir erlendu starfsfólki en á Íslandi. Þeir 

sem koma hingað til lands vinna oft þau störf sem Íslendingar vilja ekki vinna og þeir skapa 

jafnvel störf sem ekki yrðu til án þeirra.  

Ástæður þess að erlendir starfsmenn koma hingað að vinna geta verið margar en það er 

þó oftar en ekki vegna slæms ástands í heimalandi þeirra þar sem getur verið lítið um atvinnu, 

óstöðugleiki í pólítik, ójöfnuður og missrétti. Mest hefur fjölgunin verið verið á erlendum 

starfsmönnum frá Austur-Evrópu og stærsti hluti þeirra er frá Póllandi. Flestir þeirra sem koma 

hingað til lands til að vinna eru að leita að betra lífi, annað hvort með því að búa hér eða til að 

eignast betra líf í sínu heimalandi með því að senda það fjármagn sem þeir vinna sér inn hér á 

landi heim til fjölskyldunnar. Mun fleiri karlmenn koma hingað til lands en konur samkvæmt 

tölum frá Hagstofunni (Hagstofa Íslands, e.d.). Heimurinn er að verða að einu atvinnusvæði að 

miklu leyti og auðveldara er að fara á milli landa í leit að vinnu en var á árum áður. Í tilviki 

Íslands á þetta við um ríkisborgara frá löndum sem tilheyra Norðurlöndunum og 

Evrópusambandinu (Sigríður Elín Þórðardóttir, 2011). Þetta hefur þó líka breytingar í för með 

sér fyrir samfélagið í hverju landi og á hverjum stað fyrir sig.  

Það þarf að huga að því hvað það er sem skiptir máli þegar erlendir starfmenn koma og 

starfa í nýju landi. Reynsla Íslendinga í þessum málaflokki er ekki mikil en þegar horft er til 

framtíðar munu fleiri erlendir starfsmenn líklega sækja hingað til lands til að vinna og eignast 

betra líf. Hins vegar mun fjöldinn þó líka fara eftir efnahag landsins og hversu mikil þensla er í 

gangi hverju sinni. 

1.1 Frá 1996 fram að hruni 

Saga erlendra starfsmanna á Íslandi byrjar af alvöru árið 1996. Þá fóru að koma hingað  erlendir 

starfsmennir til að vinna í einhverjum mæli. Þeir sem komu þá hingað til lands fóru flestir að 

vinna í sjávarútvegi á landsbyggðinni. Ísland er aðili að EES samningnum og aðildaríki að EFTA. 

EES samningurinn gerir Íslandi kleift að taka þátt í innri markaði Evrópusambandsins (ESB). 

Innri markaður byggir á hinu svokallaða fjórfrelsi, þ.e. frjálsum vöruflutningum, frjálsri för fólks 

milli landa innan ESB og EES, frjálsri þjónustustarfsemi og frjálsum fjármagnsflutningum 

(Sigríður Elín Þórðardóttir, 2011). Flestir þeir erlendu starfsmanna sem koma hingað til lands í 
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dag fara í verkamannavinnu í byggingariðnaði, í ferðaþjónustu og í stóriðjuframkvæmdir. 

Uppbygging á stóriðju hefur verið mikil síðustu tvo áratugi á Íslandi og því auðvelt að fá vinnu 

við það. Ódýrara er fyrir íslenska atvinnurekendur að hafa erlenda starfsmenn í vinnu en þá 

íslensku og því hefur eftirspurn eftir erlendum starfsmönnum aukist. Að einhverju leyti hefur 

þetta verið svona vegna þeirra aðstæðna sem erlendu starfsmennirnir koma frá. Þeir vilja 

frekar fá lág laun og vinna heldur en að hafa ekkert, sem er staðan í sumum þeim löndum sem 

þeir koma frá (Sigríður Elín Þórðardóttir, 2011). 

Í erindi sínu „Polish workers in the capital area of Iceland“ sem flutt var á ráðstefnu í 

október árið 2012 talar Anna Wojtyńska um breytingar á síðustu þremur áratugum á Íslandi. 

Hún hefur það eftir Stefáni Ólafssyni að uppsveiflan fyrir efnahagskreppuna árið 2008 hafi 

einkennst af ójöfnuði í launum og  meiri eftirspurn eftir erlendu vinnuafli. Opnun íslenskra 

vinnumarkaðarins til nýrra aðildarríkja Evrópusambandsins var í maí 2006. Þá hófst áður 

óþekktstreymi innflytjenda til Íslands. Frá 2004 til 2008 voru gefin út 24.130 ný atvinnuleyfi 

fyrir erlenda starfsmenn og næstum 14.000 voru endurnýjuð. Meirihluti erlendra starfsmanna 

voru frá Austur-Evrópu, sérstaklega frá Póllandi eins og áður segir (Anna Wojtynska, 2012). 

Þarna var hægt að bjóða erlendu vinnuafli lægri laun en á móti voru ekki heldur gerðar kröfur 

um tungumálakunnáttu. Þegar hrunið skall svo á árið 2008 og margir misstu vinnuna var 

erfiðara að fá vinnu ef viðkomandi var útlendingur án íslenskukunnáttu (Vinnumálastofnun, 

2018). 

1.2 Eftir hrun til dagins í dag  

Í janúar árið 2018 var kynnt og gefin út skýrsla sem unninn var fyrir Vinnumálastofnun. Í þessari 

skýrslu var farið yfir stöðu erlendra ríkisborgara á íslenskum vinnumarkaði á árunum 2012 til 

2017. Þar kemur meðal annars fram að erlendum ríkisborgurum á Íslandi hefur fjölgað mjög 

hratt síðustu ár og voru þeir um 30.000 þann 1. janúar 2017 og um 37.000 á þriðja ársfjórðungi 

árið 2017 (Vinnumálastofnun, 2018). Þó að ekki sé eins mikil þensla á seinni hluta árs 2017 er 

samt talið að erlendum ríkisborgum haldi áfram að fjölga og nýjustu tölur frá Hagstofunni um 

fjölda erlendra starfsmanna sýna að í lok árs 2018 voru 10.261 pólskir karlmenn hér á landi og 

8.232 á aldrinum 15 til 70 ára. Pólskar konur voru á sama tíma 6.726 og þar af 5.244 á aldrinu 

15 til 70 ára (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Körlum hefur fjölgað meira en konum síðustu þrjú ár. Pólverjar koma mest til Íslands og 

er þessi fjölgun bein afleiðing af þeirri þenslu sem hefur verið á vinnumarkaði og að þau störf 

sem hefur fjölgað mest eru störf við byggingariðnað og verkamannastörf sem karlmenn fara 

frekar í. Fram kemur í skýrslunni að atvinnuleysi sé mun meira hjá erlendu starfsmönnum en 

þeim íslensku. Atvinnuleysi er mest hjá Pólverjum og meira hjá pólskum konum en körlum. 

Þegar menntun þeirra útlendinga sem eru á atvinnuleysisskrá er skoðuð kemur í ljós að 44% 
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þeirra eru eingöngu með grunnskólamenntun, 38% með framhaldsmenntun af einhverju tagi 

og 19% með háskólamenntun. Þrír af hverjum fjórum háskólamenntuðum einstaklingum hafa 

verið í almennri verkamannavinnu. Vinnumálastofnun hefur bent á að skortur á 

íslenskukunnáttu sé hindrun fyrir erlenda starfsmanna í atvinnuleit (Vinnumálastofnun, 2018). 

Velferðaráðuneytið gaf út skýrlu um stöðu og þróun málefna innflytjenda árið 2016 og í 

henni kemur fram að sterk tengsl séu á milli atvinnuþátttöku og íslenskukunnáttu. Í skýrslunni 

er vitnað í rannsókn sem Fjölmenningarsetur og Mannréttindastofa gerðu þar sem bæði 

starfsmenn stofnana og erlendir starfsmenn voru spurðir hver væri helsta orsök langvarandi 

atvinnuleysis. 76% þeirra innflytjanda sem svöruðu töldu skort á íslenskukunnáttu helstu 

orsökina. Mjög svipaða niðurstöðu var að fá frá starfsmönnum stofnana, en 86% þeirra sem 

svöruðu töldu að skortur á íslenskukunnáttu vera helstu orsök langvarandi atvinnuleysis hjá 

erlendum starfsmönnum. Því miður töldu báðir hópar aðra ástæðu vera fordóma. Þeir aðilar 

sem kenna fullorðnum einstaklingum íslensku sem annað tungumál leggja áherslu á 

samfélagsfræðslu í kennslunni. Tungumál er samtvinnað samfélaginu og til þess að styrkja 

stöðu erlendra starfsmanna bæði í samfélaginu og á vinnumarkaði er nauðsynlegt að kenna 

þetta saman. (Velferðaráðuneytið, 2016) 

1.3 Stefnumótun stjórnvalda  

Mikið hefur verið rætt um stöðu erlendra starfsmanna á Íslandi. Stjórnvöld hafa 

ábyrgðarhlutverk í þessum málaflokki á mörgum stöðum en Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið bera ábyrð á íslenkukennslu fyrir erlenda ríkisborgrar og 

Félagsmálaráðuneytið fer með málefni innflytjenda og flóttafólks sem kemur til landsins í boði 

stjórnvalda (Stjórnarráðið, e.d.). Hins vegar er ábyrgð á eftirfylgni málaflokksins ekki skýr. 

Margar stefnur í málaflokkunum hafa verið kynntar og settar fram og að auki hafa í tvígang 

verið settar á framkvæmdaáætlanir. Hér að neðan verður fjallað um það sem stjórnvöld hafa 

settt fram og ætlað að gera í þessum málaflokki.  

Árið 2007 setti þáverandi ríkisstjórn fram stefnu um aðlögun innflytjenda svohljóðandi: 

Kunnátta í íslenskri tungu er lykillinn að íslensku samfélagi og getur ráðið úrslitum 

um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Aðstoð stjórnvalda í einstökum 

tilvikum við innflytjendur með þýðingum og túlkun getur aldrei komið í stað 

íslenskukunnáttu, enda hlýtur slík viðleitni stjórnvalda ávallt að takmarkast af 

fjárveitingum. Þá er óraunhæft að þýða eða túlka á öll tungumál 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2).  

Markmið þessar stefnu var: 
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Íslenskunám fyrir fullorðna  

 Fullorðnir innflytjendur bæði á vinnumarkaði og utan hans eigi kost á að góðri 

íslenskukennslu.  

 Samfélagsfræðsla sé hluti af íslenskunámi fyrir innflytjendur.  

 Tryggja framboð á námsefni sem hæfir markmiðum námskrár.  

 Fram fari gæðamat og eftirlit með íslenskukennslu.  

Miðlun og öflun upplýsinga 

 Innflytjendur hafi aðgang að upplýsingum um íslenskt samfélag.  

 Aðgengilegar upplýsingar um innflytjendamál á Íslandi.  

Atvinnumál og atvinnuþátttaka 

 Erlendir ríkisborgarar sem hér dvelja og starfa hafi tilskilin dvalar- og atvinnuleyfi.  

 Útlendingar á innlendum vinnumarkaði njóti sömu kjara og réttinda og aðrir. 

 Virk atvinnuþátttaka á innlendum vinnumarkaði. 

 Lög um atvinnuréttindi útlendinga verði skýrari. 

 Miðlun upplýsinga á netinu fyrir atvinnurekendur sem og aðra. 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 4) 

Frá því að þessi stefna var sett fram hafa komið fram fleiri skýrslur og nú liggur fyrir tillaga 

til þingsályktunar 2018-2019 um mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til 

þátttöku í íslensku samfélagi (Þingskjal nr.305, 2018-2019). Í skýrslu Velferðaráðuneytins er 

talað um framkvæmdaáætlun sem fyrst var lögð fram árið 2008 en talið er að í þeirri áætlun 

hafi verkefnin ekki verið ákveðin miðlægt og því undir hverjum og einum ábyrgðaraliða 

komið hvernig verkefnunum var framfylgt. Af 38 verkefnum fóru 23 af stað en eru 

misjafnlega langt komin, en því miður eru 15 verkefni í biðstöðu. Því var gerð ný 

framkvæmdaráætlun frá 2016 til 2019. Nýja framkvæmdaáætlunin felur í sér færri aðgerðir 

en sú fyrri en fer samt yfir vítt svið og bætir við málefnum flóttamanna. Innflytjendaráð 

hefur unnið grunnvinnu þessar framkvæmdaáætlunar en það er skipað sex fulltrúum: 

tveimur frá ráðherra sem hefur með mál innflytjenda að gera, einum fulltrúa frá ráðherra 

sem hefur með mál útlendinga að gera, einum fulltrúa frá ráðuneyti fræðslumála, fulltrúa 

íslenkra sveitafélaga og Reykjavíkurborgar.  
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Auk þeirra skal forstöðumaður Fjölmenningarseturs sitja fundi Innflytjendaráðs með 

málfrelsi og tillögurétt (Velferðaráðuneytið, 2016). Lagalegt hlutverk þessa ráðs er að:  

a) Vera ráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málefnum innflytjenda og 

hafa eftirlit með framkvæmd hennar.  

b) Stuðla að samhæfingu og samráði milli ráðherra, sveitafélaga og innan 

stjórnsýslunnar. 

c) Stuðla að opinni umræðu um málefni innflytjenda með ráðstefnum og fundum 

með hagsmunaaðilum. 

d) Gera árlega tillögu til ráðherra um hverjar áherslur þróunarsjóðs 

innflytendamála skuli vera. 

e) Gera árlega tillögu til ráðherra um veitingu styrkja úr þróunarsjóði 

innflytjendamála. 

f) Skila ráðherra árlegri skýrslu um störf sín.  

g) Vinna önnur verkefni í samræmi við markmið laganna samkvæmt nánari 

ákvörðun ráðherra. (Velferðaráðuneytið,2016, bls.6-7) 

 

Í Hvítbókinni sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út í júní 2014 kemur fram að 

leggja eigi áherslu á að auka jöfnuð til menntunar, auka þjónustu við erlenda starfsmenn, auka 

tækifæri til að taka þátt í samfélaginu og að menntun þeirra verði metin og nýtt (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Eins og hefur komið fram hafa stjórnvöld mikið lagt í að setja saman stefnur og áætlanir 

um þessi mál. Næsti kafli fjallar um þróun íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn, 

skilgreiningar á hugtökum settar fram og skoðar hverjir sinni helst þessari íslenskukennslu.  
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2 Íslenskukennsla fyrir erlenda starfsmenn  

2.1 Framhaldsfræðsla 

Skilgreining á framhaldsfræðslu eða fullorðinsfræðslu er að það sé  hvers konar nám, úrræði 

og ráðgjöf sem er ætlað að mæta þörfum einstaklinga með stutta formlega skólagöngu að baki 

og er ekki skipulagt á grundvelli laga um framhaldsskóla eða háskóla. Einkennilegt er samt að 

þeir sem eru í framhaldsskólanámi á þrítugsaldri eru sagðir vera í fullorðinsfræðslu en ef 

viðkomandi er á sama aldri í háskólanámi er ekki talað um framhaldsfræðslu. 

Framhaldsfræðsla hefur á einhvern hátt verið starfrækt hér á landi síðan um 1940 en þá var 

starfræktur bréfaskóli á vegum Sambands íslenskra samvinnufélaga og síðar Öldungadeildar 

við framhaldskóla árið 1970 (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001). Sett voru 

lög á Alþingi um framhaldsfræðslu árið 2010 (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). 

Flestir þeir sem koma hingað til lands að leita að betra lífi eru komnir á fullorðinsár, þ.e. 

eldri en 18 ára. Það er því að mestu leyti fullorðinsfræðsla sem fer fram í tungumálaskólum og 

í fræðslumiðstöðvum á landsbyggðinni. Malcolm Knowles er sagður hafa komið 

fullorðinsfræðslu á kortið með því að segja að „fullorðnir læri öðruvísi“. Andragogy er kenning 

sem hann setti fram um 1970 og skilgreinir hvernig fullorðnir læra og hvers vegna. Hann hélt 

því fram að fullorðnir læri af því að þeir vilji vita hvað, hvernig og hvers vegna. Þeir vilji verða 

sjálfstæðari og öðlast meiri reynslu, vita hvað er gæði, magn og hvað er mikilvægt að læra 

þegar þörfin knýr að. Eins væri það að hafa og finna tilgang til að leysa vanda og hlúa að innri 

hvata. Þó er aldrei hægt að yfirfæra þetta á alla og stundum þegar fullorðið fólk er jafnvel 

skikkað eða sent í nám af vinnuveitanda er upplifunin öðruvísi (Hróbjatur Árnasson, 2019). Í 

annari grein eftir Hróbjart Árnasson “Hvað er svona merkilegt við það að vera fullorðinn?” 

fjallar hann um að sumir séu að „afplána“. Í þessum tilfellum finnur námsmaðurinn sjálfur ekki 

endilega fyrir mikilli innri þörf fyrir að læra. Hann upplifir jafnvel frekar ytri þrýsting og sér oft 

ekki fram á að hafa sjálfur mikið gagn af námskeiðinu. Þetta reynist oft bæði nemendum og 

kennurum erfitt (Hróbjartur Árnason, 2005).  

2.2 Upphaf íslenskukennslu fram að hruni  

Á Íslandi eru ekki neinar reglur til um að erlendur starfsmaður þurfi að fara í íslenskunám þegar 

eða áður en hann byrjar að vinna á Íslandi. Þeir starfsmenn sem komu hingað til lands í mestu 

uppsveifluárunum milli  2005 til 2008 fóru því ekki margir á íslenskunámskeið. Eftir 

efnahagshrunið árið 2008 urðu hins vegar margir fyrir því að missa atvinnu sína og þurfa að 

leita sér að nýrrivinnu. Þá voru fleiri um hvert starf og meiri kröfur settar fram um kunnáttu í 

íslensku. Í skýrslu frá Vinnumálastofnun kom fram að langvarandi atvinnuleysi hjá erlendum 

stafsmönnum hefði sterk tengsl við kunnáttu þeirra í íslensku (Vinnumálastofnun, 2018). 
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 Vinnumálastofnun býður þeim sem eru á skrá hjá þeim á íslenskunámskeið 1-3 þeim að 

kostnaðarlausu og síðan greiða þeir helming af íslenskunámskeiðum sem þeir fara á eftir það. 

Þeir sem bjóða upp á íslenskukennslu fyrir Vinnumálastofnun eru: Mímir símenntun, 

Múltíkúltí, The Tin Can Factory, Betri árangur, Retor, Málaskólinn Lingva,  Íslenskunámskeið í 

Hafnarfirði, Jafnréttishús auk símenntunar og fræðslumiðstöðvar á landsbyggðinni. Þessi 

námskeið eru kennd eftir námskrá Menntamálráðuneytis (Vinnumálastofnun, e.d.).  

Í raun er ekki mikið til af heimildum um íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn fyrr en 

árið 2007 en þá var sett fram sérstök námskrá fyrir íslenskukennsku fyrir útlendinga. Þessi 

námskrá var unnin af Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins. Þessi kennsla fellur undir 

framhaldsfræðslu og því eftirfylgin með mati og gæðum samkvæmt reglugerð um 

fullorðinsfræðslu (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Frekar verður fjallað um námskrár 

síðar í ritgerðinni. 

2.3 Eftir hrun og til dagsins í dag.  

Eins og hefur komið fram eru engar reglur sem segja til um hvenær viðkomandi erlendi 

starfsmaður á að læra íslensku eða á annað boð hvort hann á að læra hana. Það er því undir 

starfsmanninum sjálfum og jafnvel vinnuveitanda komið  hvenær starfsmaðurinn fer að læra 

íslensku. Þetta er því mismunandi eftir einstaklingum. Sumum er boðið að fara á 

íslenskunámskeið á kostnað þess vinnuveitanda sem starfsmaðurinn starfar hjá. Öðrum er 

skylt að fara vegna vinnu sinnar og sumir fara á íslenskunámskeið á vegum 

Vinnumálastofnunar. Einu lögin sem eru til um íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn eru 

þegar viðkomandi ætlar að sækja um íslenskan ríkisborgararétt. Þá þarf að hafa lokið 240 

stundum í íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn samkvæmt námskrá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (Menntamálastofnun, e.d.). 

Í grein sem Małgorzata Zielińska Helgi Ólafsson skrifuðu árið 2010 og ber heitið „I started 

to feel worse when I understood more” er sagt frá rannsóknum sem Małgorzata Zielińska gerði 

meðal Pólverja á Íslandi. Þar kemur fram að því meira sem þeir skildu íslensku og gátu fylgst 

með fjölmiðlum því verr leið þeim leið þeim vegna þeirrar umfjöllunar sem útlendingar fengu 

í fréttamiðlum (Małgorzata Zielińska og Helgi Ólafsson 2008, bls. 83). Ég hef þó bæði séð það 

og heyrði líka frá þeim sem ég tók viðtöl við að ef viðkomandi ætlar að búa á Íslandi veitir það 

honum  fleiri og betri tækifæri við að fá betri laun að hann kunni íslensku og auðveldar svo öll 

samskipti, að aðlagast samfélaginu og upplifa sig sem hluta af því. Elfa Hlín Pétursdóttir og 

Tinna Halldórsdóttir unnu verkefni fyrir styrk úr Þróunarsjóði innflytjendamála þar sem þær 

gerðu könnun meðal innflytjanda á Austurlandi. Niðurstöður þessara könnunar komu ekki á 

óvart og eru í samhengi við það sem áður hefur komið fram. Marktækur munur er á 

íslenskukunnáttu eftir kyni. Á skalanum 1-6 þar sem 1 er engin kunnátta og 6 er mjög góð 
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kunnátta  meðaltal kvenna 4,4 stig og karla 3,6 stig. Ekki var marktækur munur eftir aldri, 

menntun eða stöðu á vinnumarkaði. Eðlilega var til staðar munur eftir búsetulengd en 

marktækur munur var eining til staðar eftir fjölskyldustöðu . Þeir sem bjuggu með Íslendingi 

eða með börn á heimilinu höfðu að meðaltali betri kunnáttu en aðrir að eigin mati (Elfa Hlín 

Pétursdóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2018). 

Eins og kom fram hér að framan er tenging á milli íslenskukunnáttu og atvinnuleysis. Það 

hefur líka komið fram tenging á milli þess að tengjast samfélaginu og íslenskukunnáttu. Í 

bókinni Mál málanna er skrifað um hvata til að læra nýtt tungumál og að í tungumálakennslu 

sé mjög miklivægt að gera sér grein fyrir því hver hann er. Hvatinn er mjög 

einstaklingsbundinn. Mikilvægt er fyrir kennara að vita hver hvatinn er hjá hverjum nemanda 

og ræða hann því þannig er hægt að samtvinna markmið, hvata og kennslu, sértaklega ef um 

einstaklingsmiðaða kennslu er að ræða (Birna Arnbjörnsdóttir og Auður Hauksdóttir, 2007). 

Flestir þeir sem sækja sér nám í íslensku fyrir erlenda starfsmenn gera það af eigin hvata, 

þó jafnvel með von um að það færi þeim eitthvað, til dæmis nýtt starf eða meiri ábyrgð í starfi. 

Það eru þó líka fyrirtæki á Íslandi sem senda sitt starfsfólk á íslenskunámskeið.  

2.4 Aðilar sem sinna íslenslukennslu fyrir erlenda starfsmenn 

Íslenskukennsla fyrir útlendinga fer að mestu leyti fram í tungumálaskólum á 

höfuborgarsvæðinu og í fræðslumiðstöðvum á landsbyggðinni. Þeir sem gefa sig út fyrir að 

sinna íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn eru að sinna framhaldsfræðslu. Þeir 

tungumálaskólar og fræðslumiðstöðvar sem eru starfandi á Íslandi eru flestir í Leikn, 

samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi. Þeir kennsluaðilar sem eru með íslenskukennslu 

eru: Farskólinn á Norðurlandi Vestra, Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Fræðslunetið - Símenntun á 

Suðurlandi, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Mímir símenntun, Námsflokkar 

Hafnarfjarðar, Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar og Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi. Auk 

þessara aðila eru Múltíkúltí, The Tin Can Factory, Betri árangur, Retor, Málaskólinn Lingva, 

Íslenskunámskeið í Hafnarfirði og Jafnréttishús. Allir kennsluaðilar þurfa að öðlast staðfestingu 

frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Viðurkenningin er byggð á lögum um 

framhaldsfræðslu frá árinu 2010 (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2015). Það er mikil 

gróska í þessari starfsemi og úr nægu að velja fyrir erlenda starfsmenn að finna kennsluaðila 

við hæfi. 

Tvær námskrár hafa verið gefnar út af Mennta- og menningarmálráðuneytinu vegna 

íslenskukennslu fyrir útlendinga. Það er Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins ásamt sérfræðingum 

sem sjá um gerð á námskránum. Markmið með þessum námskrám er:  
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að stuðla að samræmingu við kennslu og mat á íslenskunámi fyrir útlendinga. Með 

samræmingu fæst frekari samfella í námsferlinu og námsmaður sem flyst milli 

landshluta getur gengið að því vísu að sömu kröfur eru gerðar til námsins hvar sem 

kennt er. (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 17). 

Hlutverk námskrárinnar er að leiðbeina um íslenskukennslu fyrir útlendinga á 

fullorðinsaldri. Hún á líka að auðvelda samræmingu og mat á íslenskukennslu. Þó svo að 

námskráin taki aðallega á íslenskukennslu kemur fram að nemendur hafi ólíkan bakgrunn og 

að þjálfa þurfi nemendur í menningarfærni og stuðla að andlegri vellíðan hjá þeim.  

Eftirfarandi er lýsing á íslenskunámi samkvæmt námskrá fyrir þrep 1 og 2: 

Að lesa og skrifa á íslensku 

Að lesa og skrifa á íslensku lýsir námi, á 1. þrepi hæfniramma um íslenskt 

menntakerfi. Námið er ætlað fólki af erlendum uppruna sem er 20 ára og eldra og 

er ólæst eða illa læst á latneskt letur. Náminu er ætlað að auka hæfni námsmanna 

til að lesa og skrifa á íslensku og öðlast öryggi í framburði íslenskra hljóða. Í náminu 

er lögð áhersla á að námsmenn læri grunn í lestrar- og skriftartækni, þekki og þjálfi 

íslensk málhljóð og framburð og efli tölvufærni sína, sem og sjálfstraust sitt. 

Námsskráin er 100 klukkustunda löng, skipt í tvo námsþætti. Umfang námsins 

samsvarar 5 eininga námi á framhaldsskólastigi (Fræðslusmiðstöð atvinnulífsins, 

2016 bls 1). 

Íslensk menning og samfélag. 

Námskráin Íslensk menning og samfélag lýsir námi á 1. og 2. þrepi sem skiptist í sjö 

námsþætti. Tilgangur námsins er að auðvelda fólki af erlendum uppruna aðlögun 

að íslenskum vinnumarkaði og samfélagi. Í náminu er lögð áhersla á íslenskt mál, 

menningu, samfélag og atvinnulíf ásamt því að byggja upp sjálfstraust og 

samskiptafærni. Námið fer fram á íslensku. Heildarlengd námsins er 200 

klukkustundir. Námið jafngildir 10 einingum á framhaldsskólastigi. 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2018 bls 1). 

Allir fræðsluaðilar nota námskrána við að skipuleggja námið til leiðbeiningar. Í úttekt á 

íslenskukennslu sem Capacent gerði fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið í mars 2015 

kemur fram að gert sé ráð fyrir því að fræðsluaðilar standist almennar gæðakröfur auk laga 

sem eru til dæmis að vera sveigjanlegir fyrir mismunandi aðstæðum nemanda. Ekki er krafist 

kennarréttinda við tungumálakennslu af þessu tagi þó svo virðist sem að flestir séu með hana 

samkvæmt þessari úttekt. Í sömu úttekt er líka farið inn á eftirlit með framkvæmd sem fer 

fram með þrennskonar hætti. Þegar fræðsluaðilinn fær viðurkenningu í upphafi þarf hann að 
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uppfylla skilyrði um gæðakerfi á starfstímanum og eftir viðurkenninguna þarf hann síðan að 

taka út framkvæmd á innri gæðakerfi með mati um árangur og gæði. Síðan er ytra mat sem 

ráðherra hefur umsjón með og tekur á almennun gæðum á framhaldsfræðslu, almennum 

skilningi og þekkingu á málefnum hennar (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2015). 
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3 Aðferðafræði 

Sú aðferðafræði sem ég notaði við gerð þessarar ritgerðar er eigindleg rannsóknaaðferð. 

Aðferðafræði er ekki bara spurning um tæknilega aðferð heldur felur hún líka í sér fræðilega 

afstöðu. Afstaðan ræður síðan hvað er skoðað, hvernig það er skoðað og hvernig það er túlkað. 

Eigindleg rannsóknaraðferð byggir á túlkunarfræði en hún felur í sér félagslegan veruleika, 

síbreytilegan og afstæðan. Ekki finnst lögbundið mynstur og ekki eru notaðar staðlaðar 

aðferðir við gagnasöfnun sem fer fram með vettvagnsheimsókn og það sem á að athuga er því 

skoðað við eðlilegar aðstæður (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Ég tók eigindleg viðtöl til að fá 

skýrari sýn á þann veruleika sem ég var að skoða og fór í vettvangsheimsókn í tungumálaskóla. 

Eigindleg viðtöl eru opin, djúp og óstöðluð og hafa þann tilgang að veita skilning á 

rannsóknarefninu í tilveru viðmælenda og lýsa félagslegum ferlum. Viðtölin fram í 

samtalsformi milli viðmælanda og rannsakanda þar sem umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en 

þó ekki búið að ákveða áherslur í viðtalinu. Viðmælanda þarf að líða vel í viðtalinu og hann þar 

að geta tjáð sig sem best innan þess ramma sem tilgangur rannsóknar og rannsóknarspuringar 

setja. Viðmælandi þarf að treysta því að rannsakandi fari vel þær upplýsingar sem honum eru 

veittar í viðtalinu og virðing þarf að ríkja á milli beggja aðila (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

3.1 Viðtalsrannsókn  

Þar sem ég var búin að ákveða rannsóknarefnið mitt fyrir þessa lokaritgerð fyrir einhverju 

síðan ákvað ég að fá að fara í vettvangsnám í tungumálaskóla. Ég fékk að vera með kennurum 

í kennslu í eina viku og var það mjög áhugavert. Ég ákvað að nota viðtöl til að svar 

rannsóknaspurningunni sem sett var fram í upphafi. Ég lagði upp með hálftíma á hvert 

viðtal.að byggja á og valdi að hafa þau með eigindlegri aðferðfræði. Ég lagði upp með hálftíma 

á hvert viðtal. Ég tók viðtöl við átta eintaklinga en í tveimur þeirra kom því miður of lítið út úr 

svo hægt væri að nota þau. Ég valdi einstaklinga af handahófi og tók viðtöl við þá sem vildu 

veita mér þau. Viðtölin fóru fram í aukastofu í tungumálaskólanum og einnig á vinnustað 

mínum í fundarherbergi sem þar er. Viðtölin voru tekin upp á síma ásamt því sem punktar voru 

skrifaðir niður í bók. 

3.2 Bakgrunnupplýsingar 

Viðmælendur óskuðu eftir því að viðtölin væru nafnlaus og ekki hægt að rekja þau. Ég varð við 

þeirri beiðni og því eru engar persónulegar upplýsingar sem koma fram fyrir utan aldur og kyn. 

Ég lagði mikið upp úr því að viðmælendum liði vel á meðan viðtalið fór fram. Þeir voru eins og 

gefur að skilja misjafnlega stressaðir fyrir því að tala við mig. Viðtölin fóru fram á bæði íslensku 

og ensku, það fór eftir skilningi viðmælanda á tungumálinu. Þeir voru misjafnlega sterkir í 

báðum tungumálunum. Allir viðmælendur mínir voru eða höfðu einhvern tímann verið í 
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íslenskukennslu, annað hvort á eigin vegum eða á vegum vinnuveitanda. Þeir voru á aldrinum 

18 til 65 ára og frá þremur löndum, tveir karlmenn og fjórar konur. Flest þeirra voru gift en þó 

var einhver einhleypur eða hafði misst maka sinn. Í næsta kafla verða niðurstöður viðtalanna 

kynntar með áherlsu á að rödd viðmælanda heyrist.  
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4 Niðurstöður viðtala  

Hér í kaflanum greini ég frá greindum þemum og niðurstöðum úr viðtölunum. Einnig er farið 

yfir það hvað viðmælendur höfðu að segja. Áhersla verður lögð á þau þemu sem voru greind 

en þau eru sýnd í töflu 1 hér að neðan.  

4.1 Greind þemu 

Tafla 1.  

Samfélag  Skilningur og tenging við samfélagið  

Íslenskunám Hvers vegna og hvernig gekk 

Framgangur í starfi Kunnátta í íslensku  

 

4.2 Samfélag  

Fyrsta spurningin fjallaði um hvernig erlendum starfsmanni sem flytur til Íslands gengur að 

komast inn í samfélagið. Þau sem rætt var við höfðu missjafna skoðun á því. Þau sem koma frá 

Póllandi töluðu um pólskt samfélag hér á Íslandi og þau eru því með stærra tengslanet en þau 

sem koma frá öðrum löndum. Þau sem eru frá Póllandi hafa því ekki eins mikla þörf fyrir að 

tengjast íslensku samfélagi eins og hin þurfa að gera. Flest þeirra eiga bæði fjölskyldu og vini 

hér á landi frá Póllandi.  

Þau sem voru með börn á grunnskólaaldri sóttu frekar í að tengjast samfélaginu hér á 

landi en hin sem voru barnlaus eða með uppkomin börn. Að tilheyra einhverjum hóp er hluti 

af samfélagi. Missjafnt var hversu vel þau voru komin inn í íslenskt samfélag og í raun voru 

bara tveir af viðmælendum mínum sem umgengust Íslendinga fyrir utan vinnu eða skóla hjá 

börnum sínum. Þeim viðmælanda sem á íslenskan maka fannst mjög erfitt að komst inn í 

íslenskt samfélag og fyrir utan tengdafjölskyldu erfitt að kynnast Íslendingum. Það kom þó 

fram að ef þau leituðu eftir aðstoð Íslendinga með einhverja hluti voru þeir mjög hjálpsamir. 

Þeir sem höfðu verið hér lengst, u.þ.b 18 ár, töluðu um breytt samfélag og að fleiri erlendir 

starfsmenn kjósi að setjast hér að eftir að hafa verið á Íslandi í einhvern tíma. Tveir 

viðmælenda voru komnir með íslenskan ríkisborgararétt. Öll voru þau sammála um að gott 

væri að búa á Íslandi og að hér vildu þau vera. Sum þeirra höfðu þó upplifað fordóma en það 

voru frekar karlmenn sem sýndu af sér fordóma gagnvart þeim en konur. Þau voru sammála 

um að vera frekar vör við fordóma í gegnum fjölmiðla og opinberar umræður um erlenda 

starfsmenn. 
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Viðmælandi 3: Skildi meira djókið á kaffistofunni og það var ekki alltaf gott, þegar 

var verið að gera grín af erlendum starfsmönnum. 

4.3 Íslenskunám  

Allir viðmælendurnir voru eða höfðu verið í íslenskunámi á einhverjum tíma. Misjafnar 

ástæður lágu að baki þeirri ástæðu að þeir fóru að læra íslensku. Flest þeirra höfðu þó farið á 

eigin vegum í íslenskunám. Einn viðmælandi lærði fyrst íslensku á því að vinna á leikskóla. Hann 

talaði um að það væri best því börnin væru svo hjálpsöm við að leiðrétta og kenna, sem 

fullorðnir gerðu síður.  

Viðmælandi 1: Íslendingar eru mjög fljótir að skipta yfir í ensku þegar þeir heyra 

erlenda starfsmenn byrja að tala í íslensku í stað þess að reyna að kenna þeim að 

tala íslensku.   

Það sem þeim fannst erfiðast við að læra íslensku var að læra málfræðina og beygingu 

sagna. Tvö þeirra sem talað var við voru þó óhrædd við að tala íslensku í viðtalinu en hin töluðu 

meira á ensku og voru hrædd við að gera mistök við að tala íslensku og  voru mjög óörugg með 

málið. Aldur þeirra virtist ekki skipta mál í því hvernig þeim gekk að læra íslenskuna, en munur 

var á því hvort þau höfðu lært hana í gegnum sitt móðurmál eða ensku. Aðeins þrjú þeirra 

töluðu ensku og skildu hana þegar þau komu til Íslands en hin lærðu enskuna þegar þau voru 

flutt til Íslands. Þeim fannst auðveldara að lesa íslensku heldur en að tala hana. Þau sem áttu 

börn sem töluðu íslensku voru óhræddari við að tala hana og æfðu sig meira í það tala íslensku 

inni á heimilinu. Viðmælandi sem á íslenskan maka talar alltaf ensku við maka sinn en íslensku 

við börnin sín. Þau sem áttu börn sögðu að eftir að þau höfðu farið að læra íslensku hafi þau 

átt bæði betri og auðveldari samskipt við bæði leiksskólakennara og grunnskólakennara barna 

sinna. Þau voru öll sammála um að það skipti miklu máli þegar íslenska er kennd að kenna um 

leið menningu og hvernig samfélagið á Íslandi virkar því það getur verið svo mikill 

menningarmunur á milli landa og þá líka hvernig tungumálið er notað í hverju landi. 

4.4 Framgangur í stafi  

Þegar þau voru spurð út í störf sín kom í ljós að ekki voru allir á vinnumarkaðinum en voru að 

læra íslensku til þess að eiga frekari möguleika á því að fá gott starf. Þeir viðmælendur sem 

voru í atvinnuleit töluðu um að fjölgað hefði mjög þeim störfum sem kröfðust 

íslenskukunnáttu. Tvö voru í störfum þar sem íslenkukunnátta var skilyrði og höfðu þau fengið 

þau störf eftir að hafa farið í gegnum íslenskunám fyrir erlenda starfsmenn. Öll voru þau 

sammála því að það að geta talað og skilið íslensku skipti mikilu máli til að geta fengið betri 

störf sem væru líka betur borguð. Við það að læra íslensku opnuðust mun fleiri tækifæri en við 

það að tala ekki íslensku. Þau hrósuðu öll þeim vinnustöðum sem bjóða erlendum 
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starfsmönnum sínum á íslenskunámskeið og voru sammála um að þeir vinnnustaðir sem gerðu 

það fengju í staðin ánægðara og traustara starfsfólk. 

 

Viðmælandi 2: Það er allt starfsmannastjóranum mínum að kenna að ég fékk betri 

vinnu og þá vinnu sem mig langði í, því hún sagði að ég þurfti að læra íslensku fyrst 

sem ég geri.  

Þau töluðu um að auðveldara væri að taka þátt í vinnustaðamenningu ef maður talaði 

íslensku. Því miður eru alltof margir atvinnulausir og erfiðara að fá vinnu í dag en það var til 

dæmis fyrir tveimur árum. Þau höfðu orðið vör  við að erlendum starfsmönnum væri oft boðið 

lægri laun en þeim íslensku fyrir sömu vinnu. Fjögur af þeim sem talað var við eru með 

menntun sem þau hafa ekki getað nýtt í þau störf sem þau vildu á Íslandi. Þau eru öll í 

þjónustustarfi nema einn sem er með eigin rekstur. Að lokum verða svo niðurstöður 

viðtalanna reifaðar og vangaveltum mínum um hvort og hvernig þá bæta skuli 

íslenskukunnáttu erlends starfsfólks. 
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5 Niðurstöður og umræða. 

. 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á hvernig íslenskukennslu fyrir erlenda stafsmenn 

er háttað hér á landi og svara þeirri rannsóknarspurningu hvort að íslenskukunnátta skipti máli 

máli fyrir framgang í starfi. Ef ég dreg saman úr þeim fræðilegu heimildum sem ég nota í 

ritgerðinni og niðurstöður úr viðtölunum sem ég tók, kemur í ljós að því miður hefur lítið 

áunnist þessum málaflokki að mínu mati. Allt frá árinu 1996 hafa Íslendingar tekið á móti fjölda 

fólks sem kemur hingað til lands til þess að vinna og reyna að öðlast betra líf fyrir sig og 

fjölskyldu sína. Allir þessir erlendu starfsmenn hafa skipt miklu máli fyrir íslenskt efnahagslíf 

og hafa oft verið í þeim störfum sem hafa verið grunnstoðir í uppbyggingu, hvort sem um ræðir 

störf við fiskvinnslu, byggingariðnað eða ferðaþjónustu. Íslendingar hafa hvorki verið nógu 

fjölmennir og oft á tíðum ekki kært sig um þau störf sem erlendir starfsmenn ganga í.  

En hvernig hefur Íslendingum tekist að sameina erlenda starfsmenn og íslenskt 

samfélag? Að mínu mati hefði það mátt ganga betur. Mikið er til af gögnum sem mætti styðjast 

við og hafa verið settar fram stefnur og nefndir til þess að ákveða hvernig á að fara að í þessum 

málaflokki. En hver er ábyrgur? Að mínu mati eru það fyrst og fremst stjórnvöld sem eru ábyrg. 

Það eru ekki til neinar reglur um hvort eða hvenær erlendir starfsmenn þurfa að læra íslensku. 

Í raun er hægt að flytja hingað til lands og vera í mörg ár án þess að læra tungumálið. Eina sem 

er til er regla um að ef þú vilt gerast íslenskur ríkisborgari þurfir þú að ljúka 240 

kennslustundum í íslensku. Ef við lítum tilnágrannalanda okkar dæmis til Svíþjóðar, byrja 

erlendir starfsmenn sem flytja þangað að læra sænsku. Í þeim viðtölum sem ég tók fyrir þessa 

ritgerð kom meðal annars fram að nokkrir viðmælenda töluðu ekki ensku þegar þeir fluttu 

hingað til lands en byrjuðu á því að læra ensku á undan íslenskunni. Það hefur líka komið skýrt 

fram bæði í rannsókum sem vitnað er í hér og frá viðmælendum að það skiptir lykilmáli að 

læra íslensku ef þú vilt samlagast og taka þátt í íslensku samfélagi. Til þess að gera betur í 

þessum málaflokki þurfa margir að leggjast á eitt og vinna að sameiginlegu markmiði. Við 

verðum að muna að heimurinn fer minnkandi og framtíðarspár sýna fram á að erlendum 

starfsmönnum mun halda áfram að fjölda á Íslandi og margir af þeim eru komnir hingað til 

lands til að setjast að með fjölskyldur sínar. Því þarf umgjörðin að vera í lagi.  

Þegar erlendur eintaklingur  flytur til Íslands þarf hann að mínu mati að læra íslensku, 

Því þyrfti að vera til staðar stefna frá stjónvöldum sem kveður á um að ef erlendur starfsmaður 

er lengur en þrjá mánuði á Íslandi þurfi hann að fara í íslenskukennslu til að að geta starfað 

áfram á Íslandi. Atvinnurekendur og fyrirtæki sem og sveitafélögin þurfa svo að koma inn í 

þetta til að allir séu á sama máli. Með þessu tel ég betur tekið á móti þeim erlendu 

starfsmönnum sem hingað til lands koma og þeir geti svona fyrr orðið þátttakendur í íslensku 
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samfélagi. Við þetta einangrast ekki vissir hópar erlendra starfsmann og blandast ekki 

samfélaginu. Það er líka mikið auðveldara fyrir börn erlendra starfsmanna ef foreldarnir tala 

líka tungumálið sem er talað í skólanum. Ég tel að þó svo að Ísland vilji, og að mínu mati eiga, 

að verða alþjóðlegt samfélag. Þar sem við erum svo lítil þjóð að verðum við að halda í tungumál 

okkar og menningu. Ef réttur grunnur er til staðar er auðvelt að mínu mati að taka á móti því 

erlenda starfsfólki sem vill koma hingað og lifa betra lífi fyrir sig og fjölskylduna sína. Með 

þessu má líka draga úr þeim fordómum sem eru í þjóðfélaginu og þeirri slæmu orðræðu sem 

heyrist í fjölmiðlum um erlenda starfsmenn. Þeim þarf að finnast þeir eiga heima hér á Íslandi 

líka eins og okkur hinum.  

Ef erlendir starfsmenn tala íslensku er líka erfiðara fyrir atvinnurekendur að fara illa 

með þá og þeir eiga auðveldara með að standa á sínum réttindum. Ég hef unnið sem 

mannauðsstjóri og ráðgjafi síðustu 9 ár og þekki af eigin raun að hafa erlenda starfsmenn í 

vinnu. Ég hef séð stóran mun á erlendum starfsmönnum eftir að þeir hafa farið í gegnum 

íslenskunám og ég tel að öll þau fyrirtæki sem ráða til sín starfmenn sem ekki tala íslensku eigi 

að bjóða þeim á íslenskunámskeið og bera ábyrð á því að þeir fái tækifæri til þess að læra 

íslensku. Þar kemur líka inn í að fyrirtækið fær starfsmann sem líður betur í starfi sínu og er 

hliðhollur fyrirtækinu fyrir að gefa sér tækifæri á því að læra íslenku og tengjast betur þvíí 

samfélagi sem er á vinnustaðnum.  

Ég vil þó líka fara enn lengra og meta það nám sem erlendir starfsmenn koma með til 

landsins en í dag er það að litlu leyti gert og við erum með mikinn mannauð í þessum erlendu 

strafsmönnum sem við þurfum að hlúa að betur. Það ætti að fara fram raunfærnismat á því 

námi sem viðkomandi lauk áður en hann fluttist til Ísland og nýta þeirra þekkingu. Í litlu landi 

eins og Íslandi þar sem mannfjöldin er ekki svo ýkja mikill á að vera hægt að halda betur utan 

um þessi málefni og vera öðrum löndum til fyrirmyndar. Margt að því sem ég las og kynnti mér 

við skrif þessarar ritgerðar kom mér á óvart en ég held að við getum gert svo miklu betur ef 

stjórnvöld, bæjar- og sveitafélög, fyrirtæki og almenningur leggjast á eitt með jákvæðum hug. 

En það sem mér finnst vera mjög skýrt og skilmerkilegt eftir þessa vinnu er að svarið við þeirri 

spuringu sem ég spurði í upphafi er það að íslenskukunnátta skiptir máli fyrir framgang 

erlendra starfsmanna í starfi. 
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