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I. INNGANGUR:
____________________________________________________________________________

Evrópusambandið stendur frammi fyrir fordæmalausu atvinnuleysi og er kynjahalli í
samfélaginu viðvarandi vandamál um alla Evrópu. Markmið Evrópusambandsins um að
konur verði að minnsta kosti 40% stjórnarmanna árið 2020 má sjá í skýrslunni „Women on
the Board“1 (Konur í s tjórn). Þes s u markmiði hefur ekki verið náð þrátt fyrir að teljas t
mikilvæ gt í s tefnumótun um jafnrétti kynjanna innan Evrópus ambands ins .
Leiðtogahlutverk hafa oft verið tengd við karllæ ga eiginleika á borð við s taðfes tu og ákveðni.
Karlmönnum er hrós að fyrir þes s a eiginleika á meðan konur s em hafa þes s a s ömu eiginleika
fá gjarnan neikvæ ðar athugas emdir eða viðmót vegna þeirra. Þes s i ólíku viðhorf gagnvart
kynjunum eiga mikinn þátt í að konur eru ekki áberandi í leiðtogahlutverkum innan
Evrópus ambands ins (European Ins titute for Gender Equality, 2015).
Í einungis tíu af 28 Evrópus ambands löndum eru konur að minns ta kos ti 25% s tjórnarmanna.
Þrátt fyrir Evróputils kipun s em átti að flýta fyrir framförum og jafna kynjahlutföll í s tjórnum
hefur konum í s tjórnum einungis fjölgað um 2,1% á ári frá 2010-2016 og eru konur nú ein af
hverjum 14, eða 7,1% s tjórnarmanna. Konur eru enn fæ rri þegar kemur að æ ðs tu
s tjórnendas töðum, því aðeins 5,1% s tjórnenda í s kráðum fyrirtæ kjum innan
Evrópus ambands ins er með kvenkyns fors tjóra (Gender balance on corporate boards , 2016).
Konur s em búa við tvíþæ tta mis munun (feta ekki menntaveginn, eru atvinnulaus ar, af
erlendum uppruna, með fötlun, bús ettar í dreifbýli, að koma inn á vinnumarkað eftir hlé, að
s æ kjas t eftir nýjum atvinnutæ kifæ rum o.s .frv.) s tanda frammi fyrir meiri hindrunum en karlar
í s ömu s töðu. Þes s ar hindranir felas t til dæ mis í viðteknum s taðalímyndum um hæ fni þeirra
og getu, s korti á fyrirmyndum og þjálfun og gjarnan er vís að til fjöls kylduábyrgðar og lítillar
s tjórnunarreyns lu.
Þes s ar hindranir er mögulegt að ávarpa með valdeflingu kvenna, ekki einungis í upphafi
s tarfs ferils þeirra heldur s íendurtekið út s tarfs æ vina með því að efla leiðtogahæ fni þeirra.
Margar þeirra kvenna s em mæ ta hindrunum í atvinnulífinu s kortir s jálfs öryggi og s tarf við
hæ fi. Ýms ir þæ ttir geta komið í veg fyrir þróun s tarfs frama eins og gamaldags hugmyndir um
að það s é ekki við hæ fi að konur s éu s tjórnendur eða að konur eigi að líkja eftir körlum til að
ná frama 2 .

1
2

„Women on the Board Pledge for Europe“
7 Leadership Lessons Men Can Learn from Women
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Verkefninu „Konu r gára vatnið“ (e. Women Making Waves) er ætlað að styrkja
leiðtogahæfileika kvenna sem búa við tvíþætta mismunun og efla sjálfstraust þeirra auk þess
að vekja enn frekari athygli á kynjahalla í leiðtogastöðum á vinnumarkaði.
Fimm samstarfsaðilar víða að úr Evrópu hafa þróað sérhæfðar kennsluaðferðir sem
samtvinna fjarnám (Women Making Waves Academy, IO4) og staðnám (Women Making
Waves Training Programme, IO2 og Leaders Circles™, IO3). Þátttakendur hafa aðgang að
námsefninu á netinu í gegnum svokallaða akademíu verkefnisins. Staðnámið (námskeiðið
„Konur gára vatnið“) og þjálfunin (Leaders Circles ™) nýtast þátttakendum til að efla mjúka
færniþætti (e. soft skills) sem hægt er að heimfæra á hvaða starfsferil sem er.
Einn af lykilþáttum verkefnisins felst í því að þátttakendur fá ekki einungis fræðilega þekkingu
á kynjakerfinu og mismunun byggða á tilvist þess, heldur fá þar að auki hagnýt verkfæri til
að vinna gegn slíkri mismunun (t.d. samskiptahæfni). Þessi mismunun
er ekki á ábyrgð
kvenna heldur kynjakerfisins sem mótar og viðheldur kynbundnu misrétti.
Þátttakendur fá tækifæri til að ígrunda sína reynslu af náminu og deila sínum hugmyndum
með öðrum þátttakendum. Þátttakendur hafa aðgang að námsefninu á netinu í gegn
um
svokallaða akademíu verkefnisins.
„Konur gára vatnið“ mun ekki aðeins næra stjórnunareiginleika kvenna og valdefla þær til að
taka að sér leiðtogastöður, heldur mun það einnig nýta hvert tækifæri til að vekja þær til
umhugsunar um of lágt hlutfall kvenn a í leiðtogastöðum.
Verkefnið mun hafa tvíþætt hlutverk og stuðla að sjálfbærni:
1. Konur sem standa frammi fyrir mismunun fá markvissa fræðslu sem ýtir undir eflingu
sjálfstrausts og atvinnufærni þannig að þær eigi greiðari aðgang að leiðtogastöðum
og hafi nauðsynlegar bjargir til að draga úr kynjamisrétti.
2. Það mun vekja athygli á kynjamisrétti og hindrunum sem konur mæta þegar þær feta
metorðastigann. Konur fá einnig fræðslu um mikilvægi fjölbreytileikans á
vinnumarkaði og nauðsyn þess að nýta allan mannauðinn. Tilmæli, tillögur og
aðferðafræði til að ögra a ðstæðum markhópsins verða settar fram til að freista þess
að ögra og setja spurningarmerki við ríkjandi hefðir.
Samstarfsaðilar í verkefninu munu hvetja þátttakendur sem taka þátt í námskeiðunum,
atvinnuþróun og stefnumótun til að horfast í augu við og eyða kynjamisrétti og leggja áherslu
á inngildingu og jafnrétti.
Verkefnið er frumkvöðlaverkefni sem fer á dýptina þegar kemur að aðferðafræði, efnisvali og
fræðslu. Verkefnið setur ekki fram skyndilausnir eða almennar lausnir eins og kynjakvóta í
stofnunum heldur leggur jafnréttisbaráttuna í hendur þeirra sem geta í raun breytt hlutunum
ef aðstæður eru fyrir hendi: kvennanna sjálfra.

Náms efni fyrir „Konur gára vatnið“

4

Leitast verður við að finna orsakir og tryggja að markhópurinn styrkist og eflist og hafi
sjálfstraust til að sækjast eftir leiðtogastöðum og vonandi fjölga þannig konum í áhrifastöðum
um alla Evrópu.
Markmiðið er að beina spjótum að mikilvægum samfélags
kynjajafnréttismálum sem konur standa frammi fyrir í allri Evrópu.
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II. 1. HLUTI: EINSTAKLINGSÞROSKI
____________________________________________________________________________

II.1. Almennar upplýsingar um þennan hluta

Yfirlit,
meginhugmyndaf
ræði og markmið

Tilfinningagreind er mjög mikilvæg fyrir vitsmunalegan þroska
þess sem er að byggja upp feril sinn eða vill ná lengra.
Dugnaður og hörð færni (e. hard skills) er ekki það eina sem
skiptir máli í slíkri þróun.
Tilgangur þessa hluta er að sýna mikilvægi tilfinningagreindar
í starfsþróun og kynna æfingar til styrkja hana.
Tilfinningagreind (EI) er annars vegar geta okkar til að greina
og stjórna eigin tilfinningum og hins vegar til að greina og
skilja tilfinningar annarra.
Margir halda því fram að tilfinning agreind sé ekki hugsmíð í
sjálfu sér heldur leið til að lýsa samskiptafærni sem gengur
undir öðrum nöfnum, svo sem tilfinningaleg greindarvísitala
(EQ), tilfinningameðvitund, tilvitund, tilfinningasamkennd o.fl.
Samkvæmt Daniel Goleman eru fimm þættir
tilfinningagreindar:
1. Sjálfsvitund
2. Sjálfsstjórn
3. Hvatning
4. Samkennd
5. Félagsfærni
ER HÆGT AÐ LÆRA TILFINNINGAGREIND?

Sjálfsvitund – Reyndu að veita tilfinningum þínum athygli með
því að spyrja þig: „Hvernig líður mér núna?“
Sjálfsstjórn – Búðu til lista yfir hluti sem hafa jákvæð áhrif á
þig til að draga úr neikvæðum tilfinningum sem þú gætir
fundið fyrir.
Hvatning – Skrifaðu niður framtíðarsýn þína og markmið sem
hvetja þig áfram.
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Samkennd – Skilgreindu hvað einkennir einstakling sem getur
sett sig í spor annarra. Getur þú tileinkað þér þá eiginleika?
Félagsfærni – Búðu til dagatal yfir hvernig/hvenær þú hefur
samskipti við aðra.
SVONA BÆTIR ÞÚ TILFINNINGAGREIND ÞÍNA

Góðu fréttirnar eru þær að hægt er að læra og þróa
tilfinningagreind.
● Fylgstu með hvernig þú bregst við öðru fólki.
● Leitastu við að sýna persónulegt viðmót í
vinnuumhverfi þínu.
● Skoðaðu hvernig þú bregst við streituva
ldandi
aðstæðum.
● Taktu ábyrgð á gjörðum þínum.
● Skoðaðu hvaða áhrif gjörðir þínar hafa á aðra– áður en
þú grípur til aðgerða.
Tilfinningagreind er flokkuð og greind í fjóra flokka:
1. Sjálfsvitund
2. Sjálfsstýring
3. Félagsvitund
4. Tengslastjórnun
Hver hinna fimm þátta tilfinningagreindar hefur ákveðna
eiginleika og viðbrögð sem geta hjálpað okkur að styrkja
þessa flokka.
HVERNIG BIRTIST TILFINNINGAGREIND Á VINNUSTAÐNUM?

Sjálfsvitund: getan til að þekkja tilfinningar sínar og áhrif þeirra
og nota innsæið við ákvarðanatöku.
Sjálfsstýring: getan til að stjórna tilfinningum sínum og hegðun
og aðlagast breyttum aðstæðum.
Félagsvitund: getan til að skynja, skilja og bregðast við
tilfinningum annarra og að líða vel í félagslegum aðstæðum.
Tengslastjórnun: getan til að hvetja, hafa áhrif á, tengjast
öðrum og leysa úr ágreiningi.
Hæfniviðmið

Í þessum hluta verður farið yfir eftirfarandi:
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-

Stutt lýsing

Hugleiðingar

Tilfinningagreind og mikilvæ gi hennar.
Hvernig við öðlums t s kilning á okkar eigin
tilfinningagreind.
Nýjar leiðir til að bæ ta okkar eigin tilfinningagreind.
Tengs lin á milli tilfinningagreindar og vinnuumhverfis .
Nokkur ráð til að a uka tilfinningagreind okkar í
vinnunni.
Þjálfun tilfinningagreindar.

1. Hvað er tilfinningagreind?
2. Fimm þæ ttir tilfinningagreindar
3. Fólk með lága og háa tilfinningagreind
4. Þróun tilfinningagreindar
5. Er hæ gt að læ ra tilfinningagreind?
6. Hvernig þú bæ tir þú tilfinningagreind þína
7. Fjórir flokkar tilfinningagreindar
8. Æfingar fyrir s jálfs vitund
9. Æfingar fyrir s jálfs s týringu
10. Æfingar fyrir félags vitund
11. Æfingar fyrir tengs las tjórnun
12. Hvernig birtis t tilfinningagreind á vinnus taðnum?
13. Hvernig er hæ gt að nýta s ér tilfinningagreind við
vinnu?
14. Sem s tarfs maður
15. Sem vinnuveitandi
16. Sem vinnufélagi
17. Kos tir tilfinningagreindar á vinnus taðnum
Í lok hvers tíma, eftir hverja æ fingu, þegar þú ert beðin um að
rifja upp fyrri reyns lu, og eftir s purningarnar, æ ttir þú að s egja
frá því s em þú hefur læ rt, s ama hvort það er bein þekking og
upplýs ingar eða leiðir til að þros kas t og bæ ta þig á ákveðnu
s viði.
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II. 2. Æfingar
Einstaklingsverkefni Nº 1

- (30 mínútur)

__________________________________________________________________________________

Markmiðið er að uppgötva kos ti s em þú býrð yfir og bæ ta þína eigin tilfinningagreind.
Tilfinningagreind er getan til að s kilja eigin tilfinningar og annað fólk. Tilfinningagreind er
mikilvæ g til að hafa s tjórn á hegðun á áhrifaríkan hátt, til að vera með á nótunum í
félags legum aðs tæ ðum og til að taka pers ónulegar ákvarðanir. Tilfinningagreind er
s ams ett úr fjórum fæ rniþáttum s em hæ gt er að flokka í tvo flokka: pers ónuhæ fni og
félags hæ fni.
Hefur þú góða tilfinningagreind?
●
●
●
●

Getur þú s kilið þínar eigin tilfinningar?
Getur þú s tjórnað þínum eigin tilfinningum?
Getur þú metið hvernig öðrum líður?
Ert þú móttæ kileg fyrir tilfinningum annarra?

(1) Sjálfsvitund
Það er erfitt að gera breytingar á s jálfri s ér þegar þú veis t ekki hvar þú átt að byrja!
Áður en þú getur gert breytingar, þarftu að vita hvað þú getur bæ tt. Að öðlas t s jálfs vitund
s nýs t um ferlið við að s kilja s jálfa s ig. Við höfum öll s tyrkleika og takmarkanir. Sjálfs vitund
er hæ gt að þróa og þú getur flýtt þes s ari þróun með því að bera ke nns l á s tyrkleika þína
og veikleika. Gefðu þér tíma til að hugs a um hvar þú þarft að bæ ta þig og eins ettu þér
að s tyrkja þann hluta af þér.
Veldu þrjá s tyrkleika s em þú hefur og þrjá eiginleika s em þú vilt bæ ta. Ef þú s érð ekki
eiginleika þína á lis tanum máttu endilega bæ ta við hann. Þegar þú hefur valið eiginleika
s em þú þarft að bæ ta, s kaltu hugleiða og lýs a því hvernig þú munt reyna að bæ ta þes s a
eiginleika.
Þinn lis ti æ tti að vera s niðinn að þér, s vo bæ ttu eða breyttu því s em þú þarft!
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Skapandi

Sanngjörn

Sjálfsörugg

Traust

Einbeitt

Sáttfús

Umhyggjusöm

Ástríðufull

Markmiðadrifin

Jákvæð
Vinaleg

Hamingjusöm

Heiðarleg
Viðkvæm
Þrautseig
Lærdómsfús
Víðsýn
Hugmyndarík
Vonglöð
Róleg
Eftirsóknarverð
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Fyndin
Leiðtogi
Þolinmóð
Forvitin
Andleg
Hógvær
Styðjandi
Áreiðanleg
Dugleg
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Styrkleikar

Væri til í að bæta

1.

1.

2.

2.

3.

3.

(2) Félagsvitund
Ef þú upplifir sjálfsvitund þína sem góða en ert óöruggari með félagsvitund þína er þetta
vinnublað tilvalið fyrir þig!
Vinnublaðið inniheldur fimm myndir af andlitum með mismunandi svipbrigðum og lista
yfir tilfinningar sem þú parar saman.
Þú mátt tengja fleiri en eina tilfinningu við hverja mynd og bæta við fleiri tilfinningum ef
þú vilt. Tilgangur vinnublaðsins er ekki að para saman eina mynd við eina tilfinningu eða
að gera þetta „rétt“. Tilgangurinn er að átta sig betur á tilfinningum fólksins í kringum þig,
taka betur eftir og vera móttækilegri í samskiptum þínum við fólk.
Stressuð
Róleg
Spennt
Reið
Hrædd
Vonsvikin
Kvíðin
Reið
Döpur
Afslöppuð
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Kát
Stressuð
Óróleg
Döpur
Áhyggjufull
Pirruð
Áhyggjufull
Þreytt
Róleg
Hamingjusöm
(3) Tengslastjórnun
Þetta vinnublað er góð leið til að þróa hæfni þína á sviði tilfinningagreindar og
samskiptafærni.
Í þessari æfingu skaltu skrifa nöfn mikilvægra aðila í þínu lífi inn í græn
u hringina.
Hugleiddu svo hvað þú veist um hvern og einn einstakling. Skrifaðu niður tvo eiginleika,
áhugamál eða sérkenni sem tengjast einstaklingnum í þar til gerð box. Til dæmis: Jón
Jónsson 1) Hleypur maraþon 2) Segir fyndna brandara

(4) Sjálfsstýring
Á vinnublaðinu er listi yfir jákvæðar og neikvæðar tilfinningar til viðmiðunar.
Hægt er að einblína á hvaða tilfinningu sem er í þessari æfingu en á vinnublaðinu er reiði
tekin fyrir.
Hafðu þessi bjargráð í huga og nýttu þau endilega næs t þegar þú reiðist.

Í þessari æfingu skaltu hugsa um atvik þegar þú varst reið og hvernig þú tókst á við það.
Lýstu viðbrögðum þínum og hegðun á línunum hér að neðan.

Síðast þegar ég var reið þá …
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Íhugaðu hvernig þú myndir vilja vinna úr r eiði í framtíðinni. Útskýrðu hvað þér þykir vera
heilbrigðir stjórnunarhæfileikar og hegðun og skrifaðu það á línurnar hér að neðan. Búið
er að lista upp nokkrar tillögur hér að neðan.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________
___________________________

DRAGÐU DJÚPT ANDANN

TAKTU ÞÉR HLÉ

FARÐU Í GÖNGUTÚR

FARÐU Í STURTU

LEIDDU HUGANN AÐ ÖÐRU

LEGGSTU NIÐUR

HUGSAÐU ÁÐUR EN ÞÚ TALAR
SKRIFAÐU UM ÞAÐ

Hópæfing Nº 2 - (30 mínútur)
__________________________________________________________________________________

Skoðaðu höfuðáttirnar fjórar á áttavitanum, les tu hverja og eina og veldu þá s em lýs ir því
bes t hvernig þú vinnur með teymi.
● Norður: Aðgerðas innuð – „Koma s vo!“ – Ég vil koma hlutum í verk, prófa hluti og
henda mér í verkið.
● Austur: Íhugul – Mér finns t bes t að s já heildarmyndina og alla möguleika áður en
ég hefs t handa.
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● Suður: Umhyggjusöm – Ég vil vita að tilfinningar allra hafi verið
teknar með í
reikninginn og að allir hafi fengið að tjá sig áður en gripið er til aðgerða.
● Vestur: Nákvæm – Ég vil vita hver, hvað, hvenær, hvar og af hverju áður en ég
hefst handa.

Hópæfing Nº 3 - (10 mínútur)
__________________________________________________________________________________

Til þes s að meta tilfinningagreind þína getur þú s varað þes s u s jálfs mats prófi hér.
Svaraðu s purningunum í s amræ mi við hvernig þú ert, ekki hvernig þú heldur að þú eigir
að vera.
Þegar þú hefur s varað öllum s purningunum s kaltu s mella á „Calculate My Total“ og nota
töfluna fyrir neðan til að íhuga næ s tu s kref.
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III. 2. HLUTI: KYNJAJAFNRÉTTI: BRJÓTUM MÚRA
____________________________________________________________________________

III.1. Almennar upplýsingar um þennan hluta

Yfirlit,
meginhugmy
ndafræði og
markmið

Hæfniviðmið

Stutt lýsing

Þátttakendur læ ra að þekkja kynjakerfið og s kilja að bæ ði s ýnilegar og
ós ýnilegar hindranir halda aftur af konum. Við þurfum að þekkja þes s ar
hindranir og fjarlæ gja þæ r. Samfélagið þarf að breytas t, ekki konur.
Konur taka þátt í að viðhalda s amfélaginu og í s ameiningu getum við
breytt því.

Í þes s um hluta verður farið yfir:
● Birtingarmynd kvenna í auglýs ingum og hvernig hún hefur áhrif á
hlutverk þeirra í s amfélaginu; bæ ði í einkalífinu og atvinnulífinu.
● Drottnunaraðferðir (MST)
● Hvernig bregðas t s kal við drottnunaraðferðum
● Hvernig hæ gt er að brjóta niður bæ ði s ýnilegar og ós ýnilegar
hindranir
● Hvernig veikleikum er breytt í s tyrkleika
● Hvernig koma s kal auga á forréttindas töður og hvort við
tilheyrum þeim

Þes s um hluta er s kipt niður í þrjá meginkafla:
1. Mis munandi ímyndir kvenna og karla í s amfélaginu:
1. Áhrif á einkalíf okkar og atvinnutæ kifæ ri og hvernig við
birtums t öðrum og hvernig við upplifum okkur s jálfar
2. Ímynd kvenna í auglýs ingum, kvikmyndum og á
s amfélags miðlum
3. Æfing 1
2. Hvernig hæ gt er að þekkja kynjakerfið
1. Drottnunaraðferðir (Berit Ås )
2. Æfing 2
3. Hvernig við brjótum niður hindranir:
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1. Niðurstöður WMW -skýrslunnar 2020. Hvers vegna
hindranir kvenna liggja annars staðar en í menntun þeirra
2. Hvernig umbreytum við þessum hindrunum í styrkleika
3. Æfing 3

III. 2. Æfingar
Einstaklings -/para -/hópæfing Nº 1

- (20 mínútur)

__________________________________________________________________________________

Sláðu þes s i s tarfs heiti inn í leitarvél.
●

●
●
●
●

Skoðaðu myndirnar s em koma upp:
o Flugmaður
o Rokk-/popps tjarna
o Vís indamaður
Koma bæ ði upp myndir af körlum og konum?
Hvaða mynd er dregin upp af þeim?
Fæ rðu mis munandi niðurs töður eftir því hvaða leitarvél þú notar?
Fæ rðu upp s ömu myndir ef þú notar ens ku eða önnur tungumál s em þú kannt?

Hópæfing Nº 2 - (20 mínútur )
____________________________________________________________________________

SKREF 1
Ræ ðið: Nú þegar þið hafið læ rt um drottnunaraðferðir, kannis t þið við þes s a hegðun?
●
●
●
●

Hafið þið upplifað þes s a hegðun?
Getið þið nefnt dæ mi?
Í hvaða aðs tæ ðum er auðvelt að s vara fyrir s ig?
Er auðveldara að bregðas t við þegar eitthvað er gert á hlut annarra?

Einstaklingur eða hópur undir stjórn leiðbeinanda, æfing Nº 3

- (20 mínútur)

____________________________________________________________________________

SKREF 1
Horfðu á a.m.k. tvö myndbönd, eitt frá þínu heimalandi og annað frá öðru landi.
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● NOW - YouTube
● Lýstu því sem þú telur vera hindranir þeirra og styrkleika.
SKREF 2
Skiptis t á að lýs a því hvernig bakgrunnur/reyns la/hæ fni/pers ónuleikaeinkenni hópfélagans
geti verið dýrmæ t fyrir vinnuveitanda/s ams tarfs fólk/eigið tengs lanet.
●

●
●

Skiptis t
á
að
fæ ra
rök
fyrir
því
hvernig
bakgrunnur/reyns la/hæ fni/pers ónuleikaeinkenni þín geti verið dýrmæ t fyrir
vinnuveitanda/s ams tarfs fólk/eigið tengs lanet.
Þátttakendur geta s krifað þetta hver fyrir s ig í dagbæ kur s ínar.
Opnar það augu þín fyrir þínum eigin s tyrkleikum?
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IV. 3. HLUTI: TAKTU AF SKARIÐ OG GRÍPTU TIL AÐGERÐA
____________________________________________________________________________

IV. 1. Almennar upplýsingar um þennan hluta

Yfirlit,
meginhugmyndaf
ræði og markmið

Hæfniviðmið

Stutt lýsing

Í þessum hluta verður lögð áhersla á notkun verkfæra á borð
við handleiðslutækni, sem þú getur nýtt til að ná árangri í námi
og starfi. Handleiðslutækni snýr að virkri hlustun og
árangursríkri spurningatækni sem gefur þér tækifæri á skýrari
sýn, að setja þér markmið og þekkja hindranir þínar.
Með því að nota handleiðslutækni getur þú einnig átt
árangursríkari samskipti við jafningja þína.
Í þessum hluta færðu yfirsýn yfir hagnýta færni og öðlast
skilning á mikilvægi hennar. Færni á borð við:
● Virka hlustun
● Árangursríka spurningatækni
● Að lesa í líkamstjáningu
● Stefnumiðaða hugsun
● Teymisvinnu í handleiðslusamtölum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Handleiðslusamtöl
Virk hlustun
Árangursrík spurningatækni
Munurinn á leiðbeinanda/ráðgjafa og handleiðara
Handleiðarar – Hæfni
Skjólstæðingur í handleiðslusamtali – Hæfni
Árangursrík hlustun
GROW-líkanið
Hugleiðingar

Hugleiðingar
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Á nokkrum stöðum í kynningunni tökum við okkur tíma til að
ígrunda viðfangsefnið, bæði ein, í pörum og sem hópur. Í lok
námskeiðs ígrundum við eftirfarandi viðfangsefnið í hópum
(vinnublöð):
a) Plús (+) Kostir, áherslur, ávinningur
b) Mínus (-) Ókostir, hindranir, ógnanir
c) Áhugavert (?) Spurningar, hugrenningar o.s.frv.

IV. 2. Æfingar
Hópæfing Nº 1 - (15 mínútur)
__________________________________________________________________________________

Verkefni 1
Parið ykkur s aman og takið ykkur góðan tíma í að hlus ta á félagann tala um eitthvað.
Notfæ rið ykkur kunnáttu ykkar til að vera góðir hlus tendur.
Verkefni 2
Önnur ykkar talar eins lengi og hún getur um eitt eftirfarandi viðfangs efna, í hámark fimm
mínútur:
● Uppáhalds kvikmyndina þína
● Síðas ta fríið þitt
● Viðfangs efni að eigin vali
Ræ ðið í pörum í tvæ r mínútur um fæ rnina s em þið notuðuð til að vera góðir hlus tendur.
VERKEFNI 3
Hvað einkennir góðan hlus tanda? Takið þrjár mínútur í að hugleiða fæ rnina s em þið voruð
að ræ ða og deilið með öllum hópnum.

Hópæfing Nº 2 - (5 mínútur)
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__________________________________________________________________________________

Skoðaðu þes s a mynd í nokkrar mínútur og hugs aðu um (eða s krifaðu niður) eina
s purningu s em þú myndir s pyrja um hana. Deildu henni s íðan með hópnum.

Hópæfing Nº 3 – (30 mínútur)
__________________________________________________________________________________

Skiptið ykkur niður í þriggja manna hópa og veljið ykkur hlutverk:
● Skjóls tæ ðingur – hópurinn ræ ðir ás koranir s em hann s tendur frammi fyrir
● Handleiðarar – þau s em leiða handleiðs lus amtalið
SKREF 1 – 5 mínútur.
Skjólstæðingurinn skýrir frá áskorunum sem hann stendur frammi fyrir í stuttu máli
–
markmið ákveðin . Skjólstæðin gurinn greinir frá stærstu viðfangsefnum/vandamálum
sem hann stendur frammi fyrir og veltir upp spurningum fyrir handleiðarana.
Þessi spurning og geta skjólstæðingsins til að hugleiða viðfangsefnið og/eða vandamálin
sem rætt er um, eru lykilatriði þessa verkefnis.
SKREF 2 – 5 mínútur.
Handleiðarar spyrja spurninga sem varpa ljósi á aðstæður skjólstæðingsins – skoðið
raunveruleikann .
SKREF 3 – 5 mínútur.
Handleiðararnir spyrja skjólstæðinginn rannsóknarspurninga – opnað á möguleika .
Þessar spurningar ætti að orða þannig að þær hjálpi skjólstæðingnum að skýra og
íhuga betur viðfangsefnið/vandamálið/áskorunina sem hann stendur frammi fyrir.
Markmiðið með þe ssu er að skjólstæðingurinn læri meira í gegnum ígrundun á
spurningum og viðfangsefninu sem er til umfjöllunar.

Náms efni fyrir „Konur gára vatnið“

20

Skjólstæðingurinn svarar spurningum handleiðaranna en þeir ræða ekki svör
skjólstæðingsins sín á milli.
SKREF 4 – 5 mínútur.
Handleiðararnir ræða saman um viðfangsefnið/áskorunina.
● Hvað heyrðum við?
● Hvaða upplýsingar vantar okkur?
● Hvað finnst okkur um spurningarnar og málefnin?
Skjólstæðingurinn má ekki tala meðan á þessum umræðum stendur; þess í stað hlustar
hann og punktar niður hjá sér.
SKREF 5 – 5 mínútur.
Nú fær skjólstæðingurinn tækifæri til að bregðast við því sem hann heyrði. Hópurinn
ræðir saman. Skjólstæðingurinn velur nú hvað hann vill gera í framhaldinu til að ná
markmiðum sínum – skuldbinding.

Notkun GROW-líkansins í markþjálfun
Hægt er að nota handleiðslusamtöl í ýmis konar aðstæðum, svo sem í viðskiptum, námi og íþróttum.
Komið ykkur
saman um
markmið (e.
goal)

G

Finnið út hver tilgangur handleiðslusamtalsins er:

Hvað viljum við fá út úr handleiðslusamtalinu?
Hverju viltu ná að áorka innan tímarammans?
Hvað geturðu gert í framhaldinu?
Hvernig mun staðan verða þegar þú hefur unnið úr vandamálinu/áskoruninni?
Hvernig mun þér líða þegar þú hefur náð markmiði þínu?
Höfum við nægan tíma til að ná markmiðinu?
Er þetta raunhæft markmið?
Fáðu manneskjuna til að lýsa núverandi aðstæðum með raundæmum, komdu
með þitt álit í samræmi við það:
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Skoðaðu
raunveruleikan
n (e. reality)

R
Opnið á
möguleika (e.
open
possibilities)

O
Láttu
skjólstæðinginn
skuldbinda sig
(e. win
commitment)

W

Hvað er að gerast í augnablikinu?
Getur þú gefið dæmi um það?
Er þín útgáfa af raunveruleikanum rétt?
Eru þessar aðstæður ávallt þær sömu?
Hvaða áhrif hefur þetta á þig og aðra?
Hvernig skynja aðrir þessar aðstæður?
Hvað hefur þú prófað hingað til?
Hvað hefur reynst árangursríkt á einhvern hátt?
Fáðu skjólstæðinginn til að velta upp ýmsum möguleikum, komdu með þínar
eigin tillögur á nærgætinn hátt og hjálpaðu skjólstæðingnum að vega og meta
valkostina og velja leiðir til lausnar:
Hvað getum við gert til að breyta aðstæðunum?
Hvaða möguleika höfum við?
Hvað finnst þér að við ættum að gera?
Hvað hafa aðrir reynt að gera í þessum aðstæðum?
Hver gæti aðstoðað þig?
Hvaða aðstoð viltu fá frá mér?
Viltu að ég komi með tillögu?
Hvaða gagn eða hindranir gætu orðið í ferlinu?
Ertu til í að prófa eina aðferð?
Fáðu skjólstæðinginn til að skuldbinda sig, ákveðið næstu skref innan
tímarammans og sammælist um hvaða stuðningur verður veittur:
Hver eru næstu skref?
Hvenær ætlarðu að framkvæma þau?
Hverjar eru mögulegar hindranir?
Hvaða stuðning þarftu frá mér og öðrum?
Eigum við að halda okkur við þessa aðgerðaráætlun?

Einstaklingsæfing Nº 4

– (10 mínútur)

__________________________________________________________________________________

Svaraðu þes s um þremur s purningum og s ettu s vörin þín upp í eftirfarandi töflu:
● Hvernig gæ ti handleiðs la gagnas t þér?
● Hvaða vandamál gæ tu mögulega komið upp?
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● Hvað gætir þú gert til að mæta þeim?

PLÚS (+)
Kostir, áherslur,
ávinningur:

MÍNUS (-)
Ókostir, hindranir,
ógnanir:

ÁHUGAVERT (?)
Spurningar,
hugmyndir o.sv.frv.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Einstaklingur eða hópur undir stjórn leiðbeinanda, æfing Nº 5

- (20 mínútur)

___________________________________________________________________________

Hér að neðan sérðu sögu sem hægt er að nota í handleiðslusamtali:

Þú ert að hjálpa Rós u, s kjóls tæ ðingi í handleiðs lus amtali, að ná markmiðum s ínum með
notkun GROW-líkans ins . Rós a hefur áhuga á að s æ kjas t eftir s töðuhæ kkun á næ s tu 18
mánuðum og verða teymis s tjóri á vinnus tað s ínum. Markmið hennar flokkas t s em SMARTmarkmið, þar s em það er s kýrt, mæ lanlegt, atferlis miðað, raunhæ ft (hún hefur þegar öðlas t
s má reyns lu og það eru nokkrar leiðtogas töður í hennar deild) og hún æ tlar að ná því innan
ákveðins tímaramma.
Handleiðararnir byrja á að s koða hver raunveruleiki Rós u er núna.
SKREF 1
Ræ ðið þá fæ rni s em hún hefur nú þegar og hugs ið um hvaða fæ rni hún gæ ti þurft að bæ ta
til að ná árangri s em teymis s tjóri.
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SKREF 2

Farið yfir möguleika hennar á að fá s töðuhæ kkunina.

Spurningar s em þið getið velt fyrir ykkur:
● Hvað gæ ti hún þurft að bæ ta?
● Hver gæ tu verið hennar næ s tu s kref?

SKREF 3
Að lokum s kulið þið reyna að búa til áæ tlun s em tengis t SMART-markmiðunum og finna leiðir
til að fá s kjóls tæ ðinginn, Rós u, til að grípa til aðgerða. Þið gæ tuð líka ákveðið að hittas t aftur
eftir ákveðinn tíma til að fylgjas t með framvindu mála hjá Rós u.
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V. 4. HLUTI: LEIÐTOGAHÆFILEIKAR
____________________________________________________________________________

V. 1. Almennar upplýsingar um þennan hluta

Yfirlit,
meginhugmyndaf
ræði og markmið

Hæfniviðmið

Í þessum hluta er lögð áhersla á að öðlast skilning á því hvað
árangursrík stjórnun snýst um og hvernig hún getur haft áhrif
á og umbreytt stórum og litlum fyrirtækjum.
Leiðtogar eru mikilvægir fyrir allar deildir innan fyrirtækja,
sérstaklega þar sem stjórnun og forysta haldast í hendur, sem
hjálpar til við að hámarka framleiðni og ná markmiðum
fyrirtækisins.
Góð leiðtogahæfni er eftirsóttur eiginleiki sem hafa þarf í huga
þegar ráðið er inn í fyrirtæki eða þegar stjórnendur gefa
leiðtogum stöðuhækkun.
Þessi hluti kennir þér mikilvæga færni og aðferðir sem þú þarft
að tileinka þér til að geta litið áskoranir öðrum augum. Þá
getur þú tekist á við krefjandi aðstæður af skynsemi, auk þess
sem það nærir visku og eflir sjálfstraust.
Í þessum hluta verður farið yfir eftirfarandi:
- Mikilvæ gus tu s tjórnunar- og leiðtogahæ fileikana.
- Hinar ólíku tegundir leiðtogas tíla og nýja s trauma í
s tjórnun.
- Hvað einkennir góðan leiðtoga.
- Hvernig konur í leiðtogas töðum hafa jákvæ ð áhrif á
viðs kiptin.
- Hvernig þú eykur og bæ tir vits munalegan
s veigjanleika þinn.
- Hvernig þú þjálfar upp gagnrýna hugs un til að leys a
vandamál á vinnus taðnum.
- Hvernig s amið er í þve rmenningarlegum aðs tæ ðum.
- Hvernig tekis t er á við deilus tjórnunarmál á áhrifaríkan
hátt og þeim s núið upp í s amvinnu.
- Hvernig á að s týra fjölmenningarlegum og
fjöltyngdum teymum.
- Hvernig
s kapa
má
vinnus taðamenningu
án
aðgreiningar þar s em s ams taða og fjölbreytileiki ríkir.
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Stutt lýsing

Hugleiðingar

Þessum hluta er skipt niður í fimm einingar:
1. Forysta:
leiðtogastílar og meginreglur,
leiðtogaeiginleikar sem stjórnendur verða að búa yfir,
hvað einkennir góðan leiðtoga, grunnhugmyndir um
stjórnun.
2. Framlag kvenna til stjórnunar:
Konur í stjó rnun og
áhrif þeirra á fyrirtæki, kynbundnar hindranir,
stefnumótun fyrir kvenkyns stjórnendur.
3. Gagnrýnin hugsun og vitsmunalegur sveigjanleiki:
Að byggja upp mikilvæga hugsunarfærni til að leysa
vandamál í vinnunni, hvernig hægt er að auka
vitsmunalegan sveigjanleika.
4. Samningaviðræður og deilustjórnun:
Samningaviðræður í þvermenningarlegum
aðstæðum, áskoranir sem kvenkyns samningsaðilar
standa frammi fyrir, að leysa ágreining á vinnustað.
5. Stjórnun fjölmenningarteymis og samskipti:
Stjórnun starfsfólks, að skilja fjölbreytileika á
vinnustað, áskoranir og lausnir við stjórn
fjölmenningarlegra og fjöltyngdra teyma, að byggja
sterkari fjölmenningarteymi.

Sjálfsrýni er sérstaklega gagnleg í þessu verkefni. Ætlast er til
að þú horfir til baka á fyrri reynslu, hafir í huga raunverulegar
afleiðingar og stýrir hegðun þinni og gjörðum í framtíðinni.

V. 2. Æfingar
Einstaklingsæfing Nº 1

– (20 mínútur)

__________________________________________________________________________________
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Í þessari leiðtogaæfingu er boðið upp á sjálfsmatsramma þar sem þú skilgreinir hvaða
færni, eiginleikar og viðhorf þér finnst mikilv æg fyrir árangursríka forystu, leggðu síðan
mat á eigin þroska og byrjaðu að setja þér markmið.

Þegar þú ert búin skaltu deila teikningu þinni með hópnum og útskýra hvaða eiginleika
þú valdir.
Síðast en ekki síst skaltu meta sjálfa þig, á kvarðanum 1 ti l 10, fyrir hvert atriði (sneið).
(10 er skorpan og 1 er miðjan á pizzunni.) Sjálfsmatið ætti að auðvelda þér að setja þér
markmið varðandi þróun leiðtogahæfni. Í framhaldinu skaltu einblína meira á færni sem
mætti bæta.
Einstaklingsæfing Nº 2

– (20 mínútur)

__________________________________________________________________________________
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Notaðu spurningarnar hér að neðan til að öðlast betri skilning á hegðun þinni og
hugsunarhætti. Vertu hreinskilin í svörum þínum. Þetta er aðeins til viðmiðunar fyrir þig.

1: Næstum alltaf
5: Næstum aldrei

Hversu oft ...
Spái ég í kynbundinni hlutdrægni hjá sjálfri mér og öðrum?

1

2

3

4

5

Spyr ég spurninga til að skilja reynslu annarra?

1

2

3

4

5

Passa ég upp á kynjahlutföll þegar ég set saman teymi eða
skipulegg fundi?

1

2

3

4

5

Forðast ég talsmáta sem tengist staðalímyndum í kynningum
mínum?

1

2

3

4

5

Úthluta ég verkefnum út frá færni fremur en kynbundnum
staðalímyndum?

1

2

3

4

5

Horfi ég af hlutlægni á frammistöðu (dæmir þú t.d. sömu hegðun
mismunandi eftir því hvort um karl eða konu er að ræða)?

1

2

3

4

5

1: Næstum alltaf
5: Næstum aldrei

Hversu þægilegt finnst mér ...
Að viðra skoðanir mínar þegar ég er eina konan í herberginu?

1

2

3

4

5

Að hvetja alla til að deila sínu sjónarmiði í umræðum?

1

2

3

4

5

Að hlusta á sjónarmið einhvers þó svo að það sé ekki
sambærilegt mínu?

1

2

3

4

5

Að gefa fólki af öðru kyni endurgjöf?

1

2

3

4

5
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Að leiðbeina eða biðja fólk af öðru kyni um að leiðbeina mér?

1

2

3

4

5

Að tjá mig ef ég verð vör við skort á fjölbreytileika?

1

2

3

4

5

Að tengjast/eiga í samskiptum við fólk af öðru kyni?

1

2

3

4

5

Út frá svörum þínum við spurningalistanum skaltu tilgreina lykilaðgerðir sem þú ætlar þér
að vinna að sem hluta af markmiði þínu við að hjálpa til við að loka kynjabilinu. Deildu
síðan skuldbindingum þínum með hópnum til að hjálpa þér að halda þig við efni ð.

Það sem ég ætla mér að gera:

1

2

3

Einstaklingsæfing Nº 3

– (20 mínútur)

__________________________________________________________________________________

Hvernig myndir þú lýs a eftirtöldum hlutum eða s kynhrifum þeirra fyrir einhverjum s em
hefur aldrei s éð eða upplifað þá áður? Notaðu öll s kilningarvit þín í lýs ingunum!
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Blómvöndur

Bíll

Rigning

Fartölva

Súkkulaðimoli

Rokktónleikar

Faðmlag

Uppáhaldsstaður

Deildu s íðan lýs ingum þínum með hópnum.
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Einstaklingsæfing Nº4

– (25 mínútur)

__________________________________________________________________________________

Í bókinni „Getting to Yes “, eftir Roger Fis her, var appels ínuæ fingunni fyrs t lýs t s em
ás korun fyrir tvö börn s em s lás t um appels ínu, þá einu s em eftir er í ávaxtas kálinni.
Í þeirri atburðarás komas t börnin að því að annað þeirra þarf börkinn fyrir baks tur og
hitt þarf s afann til að s vala þors ta s ínum.
Í þes s u tilfelli verður hópnum s kipt niður í tvo hópa s em þurfa að s emja um hver fæ r
s íðus tu gullappels ínuna.
Báðir hópar fá í hendurnar atburðarás s em úts kýrir mikilvæ gi þes s að þau eignis t
þennan s érs taka ávöxt.

Einstaklingsæfing Nº 5

– (15 mínútur)

__________________________________________________________________________________

Svaraðu eftirfarandi s purningum og s krifaðu niður það fyrs ta s em þér dettur í hug.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ef teymi væ ri bygging væ ri það ________________________________________
Ef teymi væ ri litur væ ri það ________________________________________
Ef teymi væ ri tónlis t væ ri það ________________________________________
Ef teymi væ ri form væ ri það ________________________________________
Ef teymi væ ri nafn á kvikmynd væ ri það ______________________________
Ef
teymi
væ ri
hugarás tand
væ ri
það
___________________________________________

Deildu s íðan lýs ingum þínum með hópnum.
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VI. 5. HLUTI: LEIÐSÖGN OG MYNDUN JÁKVÆÐRA
TENGSLANETA
____________________________________________________________________________

VI. 1. Almennar upplýsingar um þennan hluta

Yfirlit,
meginhugmyndaf
ræði og markmið

Í þessum hluta er lögð áhersla á tengslamyndun, að byggja
upp jákvæð samskipti og leiðsögn.
Mun auðveldara er orðið að byggja upp tengslanet og rækta
sambönd leiðbeinanda og lærlings. Með verkfærum á borð við
samfélagsmiðla og fjöldann allan af alþjóðlegum og
innlendum viðburðum, getum við stækkað tengslanet okkar
meira en nokkru sinni fyrr.
Þótt margir geri sér grein fyrir ávinningi tengslaneta er líklegt
að sumir viti ekki hvar þeir eigi að byrja eða hvernig
tengslamyndun fer fram.
Þessi hluti mun hjálpa þér að skilja hvað tengslamyndun er,
hverjir kostir hennar eru, hvernig hún fer fram og
hvar.
Tengslamyndun er mikilvæg bæði í einkalífi og starfi. Hún
getur m.a. hjálpað okkur að kynnast tengiliðum á
vinnumarkaðnum, fá atvinnu og gefið okkur tækifæri til að
koma okkur á framfæri.
Í öðrum kafla þessa hluta verður fjallað um jákvæð sambönd.
Að læra að byggja upp sambönd er mikilvægur þáttur við
tengslamyndun (sem tengist einmitt síðasta kafla þessa hluta
„Leiðsögn“)
Að þróa með sér færni í að byggja upp ný tengsl og viðhalda
þeim, gerir þér kleift að mynda árangursrík mentorsambönd
og byggja upp tengslanet.
Í síðasta kaflanum, „Leiðsögn“, fáið þið kynningu á því hvað
leiðsögn snýst um. Þar verður notagildi hennar fyrir framþróun
í starfi og einkalífi útskýrð. Gerður verður greinarmunur á
hlutverki lærlings og leiðbeinanda. Einnig verður fari
ð yfir
mikilvæga færni á borð við samskiptafærni og hlustun, auk
þess sem farið verður í hlutverkaleik til að útskýra hvernig
veita skal endurgjöf.
Þegar búið er að fara í gegnum þessa þrjá kafla tekur þú þátt
í æfingu sem ýtir undir faglega og persónuleg a þróun þína.
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Hæfniviðmið

Stutt lýsing

Hugleiðingar

Í þessum hluta verður farið yfir eftirfarandi:
- Leiðir til tengs lamyndunar.
- Hvernig nota s kal núverandi tengs lanet.
- Kos ti tengs lamyndunar og mentors ambanda.
- Hlutverk leiðbeinanda og hvernig árangurs ríkum
mentors amböndum er viðhaldið.
- Mat á núverandi fæ rni til að byggja upp
mentors amband.

Þes s um hluta er s kipt niður í þrjá meginkafla:
● Inngangur að tengs lamyndun
● Að byggja upp jákvæ ð s ambönd
● Leiðs ögn
Í lok hvers tíma og eftir hverja æ fingu æ ttir þú að hugleiða það
s em þú læ rðir. Hugleiðingar þínar gæ tu s núis t um vangaveltur
s em vöknuðu, fæ rni s em þú hefur þróað, hugmyndir s em þér
hafði ekki dottið í hug áður eða hvernig þú ge tur nýtt það s em
þú hefur læ rt í núverandi aðs tæ ðum.

●

●

Aðrar heimildir

●

●

Góð ráð fyrir tengs lamyndun:
https ://www.mons ter.co.uk/careeradvice/article/what-is -networking-and-how-do-i-do-it
Kos tir tengs lamyndunar:
https ://www.michaelpage.co.uk/advice/careeradvice/growing-your-career/ten-benefits -networking
Bókin „Es s ential bus ines s networking, tips , tactics
and tools you can us e“ (2014) í ókeypis PDF-útgáfu:
http://ptgmedia.pears oncmg.com/images /978013374
2886/s amplepages /0133742881.pdf
Óttinn við höfnun:
https ://www.theguardian.com/s mall-bus ines s network/2017/jan/23/ps ychologis ts -guidenetworking-events -advice
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●

●

●

●

●

Annars stigs tengslamyndun:
https://www.insidehighered.com/advice/2018/10/01/v
iewing-networking -psychological -perspective
Myndband um að byggja upp traust og bæta
sambönd:
https://www.youtube.com/watch?v=tCadnoPTrOw
Að byggja upp sambönd:
https://www.learnevents.com/blog/2015/05/05/five tips-for-building-positive-relationships/
Kostir þess að eiga góð sambönd við fólk:
https://www.nm.org/healthbeat/healthy -tips/5 benefits-of-healthy-relationships
Upplýsingar um leiðsögn (e. mentoring):
https://www.skillsyouneed.com/learn/mentoring.html

VI. 2. Æfingar
Einstaklingsæfing Nº 1

– (15 mínútur)

__________________________________________________________________________________

Skiptið ykkur niður í litla hópa fyrir þes s a æ fingu. Þegar þú ert komin í hóp s kaltu draga
miða upp úr hatti. Á miðanum er ákveðið s tarfs heiti (t.d. hús as miður).
Hugs aðu um núverandi tengs lanet þitt. Hvernig gæ tirðu haft s amband við þennan
eins takling í gegnum þitt tengs lanet? Þekkirðu t.d. einhvern s em gæ ti komið þér í
s amband við hann?
Haldið áfram að draga ólík s tarfs heiti upp úr hattinum og ræ ðið s aman s em hópur þar til
hóps tjórinn s egir ykkur að hæ tta.

Einstaklingsæfing Nº 2

– (30 mínútur)

__________________________________________________________________________________
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Notaðu myndina hér að neðan til að íhuga á hvaða sviði ílífinu þú gætir þróað tengslanet
þitt. Þú getur notað myndina til að búa til þitt eigið kort með núverandi tengslaneti, frá
ólíkum sviðum lífs þíns og aðstæðum sem þú hefur verið í.

Veltu fyrir þér:
● Hvaða þekkingu gæti þetta tengslanet fært þér?
● Á hvaða starfssviðum gætu tengslanetin komið sér vel?
● Hvaða tengsl gætir þú myndað í gegnum þessi tengslanet?
Punktaðu niður hjá þér.
Dæmi:

Einstaklingsæfing Nº 3

– (20 mínútur)

__________________________________________________________________________________

Dæ mis aga:
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Jane hefur byggt upp sterkt samband við leiðbeinanda sinn í háskólanum.
Hún vonast til að fá starf að meistaraprófi loknu .
Hún er af erlendu bergi brotin og er ekki viss um hvernig best sé að komast út á
vinnumarkaðinn hérlendis.
Leiðbeinandinn getur gefið henni ráð og leiðbeiningar varðandi hvernig kerfið virkar hér
og reynt að efla sjálfstraust hennar.
Í gegnum þessi samskipti getur hún öðlast betri skilning á vinnumarkaðnum.
Hvernig gætum við hjálpað Jane sem leiðbeinendur hennar?
Hvaða spurningum gætum við varpað fram sem leiðbeinendur til að hjálpa henni?
Hvaða

spurningar gætu varpað ljósi á hvernig hún gæti eflt tengslanet sitt?

Hópæfing Nº 4 – (15 mínútur fyrir hverja umferð, 45 mínútur í heildina)
__________________________________________________________________________________

Þetta er þriggja manna hlutverkaleikur. Í þes s ari æ fingu s kiptis t þið á að vera
leiðbeinandi, læ rlingur og áhorfandi. Við mæ lum með að nota pers ónulegar aðs tæ ður
þegar þið eruð í hlutverki læ rlings , ef ykkur líður vel með það. Notið dæ mið hér að neðan
ef þið viljið ekki nota pers ónulegar aðs tæ ður:

Dæmi fyrir lærling (valfrjálst)
Þú heitir Helena. Þú er reyns lumikil og víðs ýn kona. Þú hefur unnið í nokkrum ólíkum
löndum og hefur því mjög fjölbreytta reyns lu. Í gegnum árin hefur þú byggt upp ýmis
konar mjúka og harða fæ rni. Þér hefur verið lýs t s em mjög fjölhæ fri af s ams tarfs félögum
þínum. Fyrir ári s íðan ákvaðs tu að taka þér frí til að ferðas t. Eftir þetta hlé á vinnumarkaði
hefur þú ákveðið að flytja í nýtt land til að leita að nýjum og s pennandi tæ kifæ rum.
Það hefur þó reyns t afar erfitt að finna s tarf. Þú hafðir vonas t eftir að fá s tarf á s viði
s álfræ ði en alþjóðleg hæ fni þín er ekki metin í nýja heimalandinu. Draumur þinn er að
s tarfa s em fyrirles ari og ranns akandi í félags s álfræ ði.
Þér finns t þú fös t og veis t ekki hvernig þú átt að s núa þér ...
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Vinkona þín, Bea, hefur mælt með því að kona sem starfar sem aðstoðarmanneskja við
rannsóknir í háskólanum á svæðinu veiti þér leiðsögn. Hún sérhæfir sig í rannsóknum á
sviði sálfræði og Bea telur að hún gæti hjálpað. Þetta er í fyrsta skipti sem þið hittist.
Leiðbeiningar:
•

Skiptið ykk ur niður í þriggja manna hópa.

•

Ein er leiðbeinandi. Ein er lærlingur. Ein er áhorfandi.

•

Leiðbeinandinn og lærlingurinn geta notast við raundæmi úr sínum eigin veruleika
eða dæmið hér að ofan.

•

Því næst ræða leiðbeinandinn og lærlingurinn áskorunina með til liti til hlutverka
sinna. Sem leiðbeinandi skaltu spyrja lærlinginn opinna spurninga. Sem lærlingur
skaltu vera opin fyrir endurgjöf og spyrja spurninga sem gætu komið þér að gagni.
Deildu aðstæðum þínum ef þér líður vel með það.

•

Áhorfandinn ætti að punkta niður hjá sér og fylgjast með tímanum. Sem áhorfandi
getur þú punktað niður hjá þér það sem þú tekur eftir hvað varðar samskiptastíla
leiðbeinandans og lærlingsins, augnsamband, líkamstjáningu, hlustunarhæfileika
og annað sem gæti skipt máli.

Tímamörk:
•

10 mínútur fyrir hlutverkaleikinn og 5 mínútur fyrir endurgjöf áhorfandans.

•

Skiptið svo um hlutverk svo allir fái tækifæri til að spreyta sig á öllum hlutverkum.

Aukastuðningur fyrir leiðbeinanda og lærling:
Spurningar sem leiðbeinandi getur spurt:
●
●
●
●

Hvaða hæfni hefurðu?
Hefurðu sótt um einhverjar stöður? Ef svo er, hvaða viðbrögð fékkstu?
Gæti einhver hjálpað þér að átta þig á hæfni þinni?
Hvað er það við félagssálfræði sem vekur áhuga þinn?

Spurningar sem lærlingurinn getur spurt:
● Hvaða hæfni telur þú mikilvæga til að starfa sem fyrirlesari og rannsakandi í
félagssálfræði í þessu landi?
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● Gætir þú sagt mér meira um hæfni þína?
● Hvaða starfsreynsla hefur nýst þér?
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Þes s i útgáfa endurs peglar eingöngu s koðanir höfunda r og framkvæ mdas tjórnin b er ekki ábyrgð á
mögulegri notkun á upp lýs ingum s em þar má finna.
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