
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET vinnustofa 
Leader Effectiveness Training (stjórn- og samskiptaþjálfun) 

 

 

• LET vinnustofan er öflugt 3 daga námskeið sem er hannað til að skapa stjórnendum nauðsynlega færni sem þeir þurfa til að vera skilvirkari í 
sínu hlutverki. 
  

• LET færir þátttakendum einstakan ramma „Hegðunarramman ™, sem gerir stjórnendum kleift að bera kennsl á hvaða færni er viðeigandi í 
hverjum aðstæðum og til að ákvarða hvenær og hvar á að nota þetta. 
  

• LET er áskorun á núverandi hegðun þátttakenda og forsendur og hjálpar þeim að þekkja sínar slæmu venjur. Þetta gerir þeim kleift að læra 
hvað á að gera í staðinn og forðast að endurtaka mistökin. 
  

• LET veitir hagnýt og öflugt verkfæri: Virka hlustun, Ég skilaboð, Gírskiptingu og Aðferð III til að leysa ágreining. Samstillt og viðeigandi notkun 
þessara verkfæra er mjög áhrifarík við að byggja upp traust og margir nota LET sem grundvöll fyrir áætlanir í þroskaþjálfun. Þetta er 
sérstaklega árangursríkt í umhverfi þar sem skortur á trausti hefur verið mikil hindrun. 
  

• LET kennir þátttakendum að greina á milli þarfa og lausna í mannlegum átökum. Ein hindrunin í að sjá uppbyggjandi endapunkt, er tilhneiging 
fólks til að fest sig við sína uppáhalds lausn. Aðferð III hjálpar þátttakendum að sigrast á þessari hindrun. 
  

• LET leggur áherslu á skýrleika í samskiptum og hvetur fólk til að ná fyrst fram staðreyndum. Gera það með því að hlusta þegar aðrir sýna að 
þeir séu með vandamál, áður en það gefi sér forsendur, stökkvi á ályktanir, hafni sjónarhóli annarra eða noti vald sem er óviðeigandi. 

Eftir LET vinnustofu hafa þátttakendur lært: 



 
1. Ákveða hver er "eigandi að vandamáli" í ákveðnum aðstæðum. 
2. Þekkja 12 hindranir í samskiptum. 
3. Greina á milli Samskipta hindrana og Virkrar hlustunar. 
4. Forðast Samskipta hindranir sem valda því að tilraunir til að aðstoða mistakast. 
5. Þekkja hvenær aðili þarf þína hjálp sem Virkur hlustandi. 
6. Nota þögn, viðurkenningar og samskiptalegar opnanir til að hjálpa öðrum aðila með vandamál. 
7. Virk hlustun til að hlusta á tilfinningar annarra. 
8. Virk hlustun til að skýra upplýsingar. 
9. Greina á milli ásættanlegrar og óviðunandi hegðunar. 
10. Ákveða hvað á að gera þegar hegðun annarra truflar þig í að mæta þínum þörfum. 
11. Þróa þriggja þátta Takast á við Ég-skilaboð. 
12. Takast á við óásættanlega hegðun með Ég-skilaboðum. 
13. Skipta á milli Ég-skilaboða og Virkrar hlustunar þegar við á. 
14. Staðfesta viðleitni annarra með þakklátum Ég-skilaboðum. 
15. Koma í veg fyrir vandamál og átök með því að nota Fyrirbyggjandi Ég-skilaboð. 
16. Þekkja aðstæður í samskiptalegum átökum. 
17. Greina á milli Mismunanandi þarfa og árekstra vegna mismunandi gilda. 
18. Forðast að nota Aðferð I og Aðferð II. 
19. Leggja grunn fyrir Aðferð III – Leysa árekstra í samskiptum. 
20. Notkun á Aðferð III til að leysa átök sem þú átt í við aðra. 
21. Nota Aðferð III til að leysa átök á milli annarra. 
22. Meðhöndla árekstra vegna mismunandi gilda. 
23. Notkun á Meginreglu um þátttöku þegar um er að ræða mál eða vandamál hjá einhverjum. 

 
 

Leader Effectiveness Training (LET) er öflug þriggja daga færniþjálfun sem er stærsti hlutinn í PPP árangurskerfinu. Þetta er vinnustofa í 

stjórnun- og samskiptum þar sem þróuð eru samskipta- og átakafærni hjá starfsfólki og stjórnendum.  Þetta er hagnýt hugmyndafræði til 

nota við að leysa vandamál og átök. Þetta er sett upp í umhverfi, þar sem skilgreint er hvar og hvenær eigi að nota hvaða færni.  

Þátttakendur læra færni sem: 

1. Bætir samskipti á vinnustaðnum 

2. Virkjar þá til að verða meira skapandi 

3. Sem dregur úr átökum og streitu á vinnustað 

Ólíkt öðrum námskeiðum er í LET vinnustofu lögð áhersla á samskiptahæfni sem strax er hægt að nota. Allar LET vinnustofur eru leiddar af 

sérþjálfuðu teymi og viðurkenndum LET leiðbeinendum. Í gegnum þetta virka umhverfi  munu þátttakendur bæta sína samskiptafærni með 

lifandi kynningum, hlutverkaleikjum, maður-á-mann þjálfun, litlum umræðuhópum og vinnubókaæfingum 

LET „stjórn og samskiptaþjálfun“ setur mannauðinn í fyrsta sæti 
LET vinnustofan er byggð á þeirri forsendu að það þurfi nýja tegund 

af stjórnun sem setur mannauðinn í fyrsta sæti – stjórnun sem 

auðveldar skapandi getu hvers einstaklingsins, frjálsa tjáningu á hans 

einstaklings-hyggju og virkri þátttöku hans í lausn vandamála og 

markmiðasetningu. 

Hefðbundið líkan af stjórnun, á grundvelli valds, kemur í veg fyrir að 

fólk losir allan sinn sköpunarkraft og það uppbyggjandi afl sem það 

býr yfir. LET byggir á öðruvísi líkani af stjórnun, sem oft er skilgreint 

með ýmsum hugtökum eins og: 

Samstarf og samvinna 
Í gegnum alla vinnustofuna er notað hugtakið "LET hugmyndafræði" 

til að undirstrika að þarna sé kennd sú samskiptafærni og stjórnun 

sem er nauðsynleg til að byggja upp og viðhalda samvinnu í 

samböndum. 

Þótt LET standi fyrir Leiðtoga virknis þjálfun (Leader Effectiveness Training), þá er þetta miklu meira en bara námskeið til að kenna stjórnunar- 

og samskiptafærni. Þetta er líka námskeið sem mun kenna þér færni til að byggja upp og auðga alla þætti í þínum samböndum við aðra 

stjórnendur í þínu fyrirtæki, viðskiptavini, framkvæmdastjóra, leiðbeinendur, birgja, vinnufélaga, starfsmenn, maka, samstarfsaðila, börnin 

þín, foreldrar þína, vini eða ættingja. Þetta tengist þeirri staðreynd að LET kennir þér að vera fyrirmynd í að byggja upp skilvirkari sambönd. 

Þetta þýðir að þessa hugmyndafræði er hægt að nota hvenær og hvar sem þú ert í samskiptum við annað fólk. 

Sú færni sem þú lærir í LET verður órjúfanlegur hluti af þér sem manneskju. Þú munt: 



• finna nýjar leiðir til að fá þörfum þínum fullnægt án þess að beita valdi.  

• verða lausnamiðaðri í óhjákvæmilegum átökum í þínum samböndum. 

• hafa meira sjálfstraust í að leysa átök þannig að enginn tapi. 

• verða meira opin/n og minna árásargjörn/arn í birtingu hugmynda og tilfinninga.  

• finna að þú reiðist sjaldnar og verðir hæfari til að meðhöndla þína reiði. 

 

Hvað er átt við með hugtakinu "stjórnandi" 
Við notum orðið "stjórnandi" vegna þess að það er hugtak sem er viðeigandi fyrir yfirmann, deildarstjóra eða stjórnanda. Það er einnig hægt 

að vera stjórnanndi (leiðtogi) í verkefna- eða framkvæmdahópi, í fjölskylduumhverfi, í vinahópi eða félagsstarfi. Í LET lærir þú einnig færni 

sem stjórnandi í verkefna- eða framkvæmdahópum. Þú setur ekki bara fólk inn í herbergi og býst við að það sé fullkominn "samstarfshópur". 

Leiðtogar þurfa að nota LET færnina og hjálpa öðrum að læra hana og tileinka sér. 

Skilgreining okkar á "stjórnandi" felur líka í sér tilvist á einhverskonar hópi sem hefur "meðlimi". Í flestum fyrirtækjum og stofnunum eru 

stjórnendur í öðrum hópum, eins og sést á skipuritum í svona umhverfi. 

Í myndinni hér til hliðar er sérhver aðili að (O) að tilheyra hópi, en tveir aðilar tilheyra 

tveimur hópum í einu Hópurinn sem hefur meðlimi (O) og í minni hóp sem leiðtogi (X): 

Það er ljóst af framangreindu að stjórendur þurfa ekki aðeins að hafa nauðsynleg færni til 

að byggja upp góð tengsl við meðlimi í eigin hóp, heldur þurfa þeir líka að hafa 

stjórnunarfærni sem þátttakendur í öðrum hópum. LET býður upp á nauðsynleg færni fyrir 

öll þessum sambönd. 

LET skilar minni fjarvistum, meiri veltu, betri framleiðni og góðum starfsanda 
Það hefur öðlast almenna viðurkenningu um allan heim að þátttöku 

stjórnun sé árangursríkasta stjórnunarformið í fyrirtækjum og 

stofnunum. Staðfestingu á þessum er að finna í áratuga upplýsingum 

og rannsóknum. Fyrirtæki sem virkja allt starfsfólkið, en ekki bara 

stjórnendur í daglega starfi, eru afkastameiri og standa betur 

fjárhagslega en fyrirtæki sem gera það ekki. 
Margar rannsóknir sýna að þegar allt starfsfólkið er virkjað í 

ákvörðunartöku hefur það jákvæð áhrif á fjarvistir, veltu, framleiðni 

og starfsanda. Fólk líður betur meða sjálfan sig, hefur meira sjálfsálit, 

öðlast meiri stjórn á eigin lífi og upplifir minni vanmátt (McLagan, P. 

og Christo, N., 1995; Simmons, J. og Mares, W., 1983). 

Þátttökulegir stjórnarhættir þurfa nýja tegund af stjórnun sem byggir 

upp og viðheldur tengslum meira eins og samstarfi, en hefðbundin 

tengsl þar sem stjórnendur ráða og starfsmenn eru áhrifalausir. 

Bestu vísbendingarnar um áhrif þátttökulegra stjórnarhátta eru þær leiðir sem fólk notar til að hafa samskipti við hvert annað. Í 

þátttökulegum stjórnarumhverfi er fólk hvatt til að koma með nýjar hugmyndir sem gætu hjálpað þeim að leysa eigin vandamál og fólk styður 

hvert annað. Birgjar og viðskiptavinir eru einnig meðhöndlaðir eins og samstarfsaðilar. 

Í samráðsumhverfi kemur fólk á  fundi með upplýsingar sem eru mikils virði til að deila og - það eru engir sálfræðilegir veggir. Í þessu felst:  

• réttur til að taka þátt 

• krafa til allra um að læra 

• réttur til að efast um eða hafna ákvörðunum 

• réttur til að tjá sínar eigin þarfir. 
 

Samstarfsleg tengsl í bæði verkefnaumhverfi og framleiðslu verkefnum nýta samvinnu, enginn tapar í ákvarðanatöku eða í samskiptalegum 

vandamálum. Þetta krefst þess að ná fram breytingu á sambandi milli stjórnenda og hópmeðlima í áttina frá lóðréttu, betri/víkjandi 

samböndum og í áttina að láréttum, jafninga-til-jafninga sambanda sem byggja á samvinnu. Hópstjórnendur eru skipuleggjendur og starfa 

með sínum hópi sem jafningjar. Stjórnendur virka stundum eins og meðlimir hópsins og hópaðilar eru hvattir til að taka stjórnina ef það á við.  

LET vinnustofunni er ætlað að kenna þátttakendum einstaka færni sem þarf til að ná tilgangi sem snýst um að: 

 

Öðlast persónulega færni sem byggir upp samstarf og sambönd og nær fram  

virkni, hvatningu og bestu niðurstöðu í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. 
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