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Helstu hæfniþættir á Íslandi  

• Samskipti
– Communication

• Sjálfstraust
– Self-confidence

• Þjónustustjórnun
– Service management

• Gæðavitund
– Quality focus

• Starfsþróunar og færniefling
– Developing others

• Úrlausn vandamála
– Problem solving
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Fólk lærir og nemur á ólíkan hátt
Fjölbreyttar aðferðir mikilvægar

• Mismunandi nálgun í námi og starfi
– Sjón-nálgun (sjáumst) 
– Heyrnar-nálgun (tölum saman síðar)
– Snertinálgun (verðum í sambandi)

• Mismunandi reynsluheimur
– Karlar, konur, landsbyggð, borg, 

trúarbrögð, menningarheimur, aldur

• Afstaða til breytinga
– Breytingafús, íhaldssamur
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Starfsþjálfun á vinnustað

Tilraunakennsla í Ttrain:

• Áhersla á 
hæfniþættina

• Áhersla á skapandi 
aðferðir 

Þjálfun á vinnustað:

• Áhersla á hæfniþætti 
starfs

• Áhersla á skapandi 
aðferðir
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• Hlutverkaleikur (starfsmaður í gestamóttöku/viðskiptavinur –

bílstjóri / ferðamaður)

• Uppgötvunarnám- tékklisti eða ratleikur (t.d. til 
að læra að þekkja byggingu eða rými).

• Sýnikennsla
• Klípusögur, aðstæður og hvernig hægt er að leysa 

úr þeim. Problem solving. 
• Kennslumyndbönd
• Leikir
• Fyrirmyndarstarfsmaðurinn 
• Og margt annað til.... 

Skapandi aðferðir í Ttrain 
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Skapandi hugsun ýtir undir skapandi aðferðir 

Hvað er
málið?

Hvernig
leysum við

málið?

Hvað
kunnum við? 
Hvað vantar

okkur?

Hvernig gæti
lausnin litið

út?

Hvernig
virkar

lausnin?

Þörf
• Virk hlustun
• Greining

Lausn
• Frumkvæði / sjálfstraust
• Samvinna
• Fjölbreytileiki 
• Ólíkar skoðanir

Afurð/ vara/kenning/aðferð/verklag 
• Samvinna
• Samskipti 
• Hlustun
• Hæfni til að raungera

Tilraun/Pilot
• Samvinna
• Virk hlustun

Þekkingarleit - Greining
• Samþætting
• Auðmýkt / sjálfsþekking
• Samvinna
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Virkar Virkar ekki



Ferli skapandi hugsunar og skipulag 

þjálfunar
1. Hvað er málið?  

2. Hvernig leysum við það? 

3. Hvað vitum við og kunnum? 
Hvað vantar okkur? 

4. Hvernig gæti þjálfunin litið út? 

5. Hvernig tókst til með 
þjálfunina? 

1. Hvað er málið?

Að þjálfa nýjan starfsmann

Virkar

Virkar ekki

Byggt á hugmyndum Deweys um ígrundaða hugsun

Hvað veit hann og kann? Hvað vantar?

Velja leiðir sem henta nýliðanum og því 
starfi sem um ræðir



Þeir sem nota skapandi aðferðir í þjálfun þurfa að :
• Vera í umhverfi sem styður skapandi aðferðir
• Búa yfir hæfni innan þess sviðs sem starfað er 
• Búa yfir hæfni til að beita skapandi hugsun
• Hafa innri hvatningu – vilja gera vel
• Vera samvinnufúsir
• Geta sýnt kjark og frumkvæði
• Vera sveigjanlegir
• Geta beitt virkri hlustun – samyggð
• Geta sýnt seiglu 
• Þora að gera mistök og læra af þeim
• Geta notað ímyndunaraflið
• Geta leikið sér og haft gaman af ferlinu
• Fagna fjölbreytileika 
• Hlusta á ólíkar skoðanir
• ....
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Hvernig notum við skapandi aðferðir í þjálfun á 
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