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1.0 INNGANGUR 

 

 

Þessi samanburðarskýrsla sýnir niðurstöður úr prufukeyrslu sem fór fram á Íslandi, 

Bretlandi, Spáni og Grikklandi. Hvert samstarfsland stóð fyrir Leiðtogahringum (Leader 

Circles) sem hluta af Women Making Waves verkefninu með konum sem búa við tvöfalda 

mismunun. Meginmarkmið leiðtogahringanna var að: 

● Þróa tengslanet  

● Bæta sjálfstraust 

● Þróa leiðtogahæfileika 

● Auka aðgengi að vinnumarkaði 

Leiðtogahringirnir eru jafningjaleiðsögn með leiðbeinanda sem sameinar aðgerðanám, 

þjálfun og leiðsögn til að styðja einstaklinga. Það byggir á aðferðafræði Mentoring Circles 

sem var þróuð af Inova Consultancy, samstarfsaðila í Women Making Waves verkefninu. 

Það er nýstárleg aðferðafræði til að styðja einstaklinga í persónulegum og faglegum 

þroska. Aðferðafræði Mentoring Circles hefur verið aðlöguð að Leader Circles til að hjálpa 

konum sem standa frammi fyrir tvöfaldri mismunun að ná hæfileikum sínum. 

Fundirnir í löndunum heppnuðust mjög vel, reyndust hjálplegir og vöktu mikla ánægju 

þátttakenda. Í þessari samanburðarskýrslu eru niðurstöður úr tilraunaferlinu skipt niður eftir 

samstarfslöndum 
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2.0 SÖFNUN ÞÁTTTAKENDA 

2.1 Ísland 

Jafnréttisstofa var í samstarfi við Vinnumálastofnun um söfnun þátttakenda á námskeiðin. 

Vinnumálastofnun hefur aðgang að listum yfir konur sem eru utan vinnumarkaðar til lengri 

eða skemmri tíma og voru þær kjörinn samstarfsaðili í söfnunarferlinu. 

Tölvupóstur var sendur á allar svæðisskrifstofur Vinnumálastofnunar. Í tölvupóstinum fylgdi 

bæklingur með lýsingu á námskeiðinu sem innihélt tengil til að skrá sig. 

Svæðisskrifstofurnar dreifðu síðan blaðinu til hugsanlegra þátttakenda í gegnum 

póstlistann sinn. Að auki var konunum sem sóttu þjálfunarhluta í Women Making Waves 

boðið. 

Alls voru 7 konur sem allar uppfylltu skilyrði verkefnisins sem skráðu sig. Allt ferlið 

einkenndist því miður mikið af afbókunum og frestun vegna Covid 19. Í lok dags tóku fjórar 

konur þátt í námskeiðinu. 

Dæmi um efni sem notað var til að auglýsa og safna þátttakendum.  

Auglýsing: Jafnréttisstofa hannaði auglýsingu til að senda mögulegum þátttakendum. Í 

auglýsingunni var hlekkur á skráningareyðublað sem búið var til í gegnum Google Forms 

þar sem umsækjendur gátu hakað við reiti sem sýndu hæfi þeirra. 



 

 

 

  

Konur gára vatnið samanburðarskýrsla fyrir IO3- Leiðtogahringir 6 

 

Tölvupóstur: Tölvupóstur var sendur á allar svæðisskrifstofur Vinnumálastofnunar sem voru 

beðnar um að dreifa auglýsingunni meðal síns hóps af konum. 
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2.2 Grikkland 

Þar sem fundirnir áttu að fara fram á netinu, þá fóru undirbúningsáfangarnir einnig fram á 

netinu. Til að byrja með, opið boð um þátttöku í Leader Circles fundunum sem var dreift í 

gegnum opinbera vefsíðu IED og samfélagsmiðla. Hugsanlegir þátttakendur voru upplýstir 

um umfang, markmið og markhópa þessara funda. í kynningunni voru skyldur þátttakanda 

kynntar og eyðublað um skráningu, áhuga á þátttöku, lýsingu á persónuleika og hlutverki 

þátttakenda. Einnig var sendur tölvupóstur með öllum upplýsingum á hagsmunaaðila (sem 

styðja konur með ólíkan bakgrunn, ráðgjafar o.s.frv.) sem IED er í sambandi við og þau 

beðin að nýta sitt tengslanet til að koma námskeiðinu á framfæri.  

Dæmi um efni sem notað var til að auglýsa og safna þátttakendum.  

Sum verkfæri sem við notuðum til að dreifa starfseminni voru: 

● Grein á opinberri vefsíðu IEDs 

● YouTube myndband 

 

2.3 Spánn 

Með því að nota eigin miðlunarleiðir og tengslanet AMUEBLA voru Women Making Waves 

Leader Circles kynntir í september og október 2021. 

AMUEBLA sendi öllum á dreifingarlistum sínum fréttabréf sem upplýsti um fundi 

leiðtogahringanna, innihald þeirra og markmiðin sem á að ná og bauð þannig mögulegum 

þátttakendum að skrá sig á námskeiðið. 
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Dæmi um efni sem notað var til að auglýsa og safna þátttakendum.  
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AMUEBLA birti einnig nokkrar upplýsingar um fundi leiðtogahringanna á verkefnisvef sínum 

og upplýsti hugsanlega þátttakendur um innihald þess og markmiðin sem á að ná. 

 

2.4 Bretland 

Til að velja og safna þátttakendum í Leader Circles áætlunina framkvæmdi Inova 

Consultancy margs konar miðlunaraðgerðir til að vekja áhuga markhóps og 

hagsmunaaðila. Þessar leiðir innihéldu leiðir eins og LinkedIn, Facebook, Instagram, 
fréttabréf, WhatsApp, tölvupóst, munnlega kynningu og í gegnum Eventbrite. 

 

Markhópnum var vísað á Eventbrite þar sem leiðtogahringjunum var kynntur og honum 

deilt. Ókeypis miði var birtur á þessum vettvangi og þar var hæfi þeirra skoðuð til að tryggja 

að þau uppfylltu skilyrðin til að mæta á fundina. 

Dæmi um efni sem notað var til að auglýsa og safna þátttakendum.  

 

Upplýsingum um námskeiðið var deilt í viðeigandi Facebookhópa, á Facebook síðu Inova 

Consultancy og á viðeigandi síðum.  
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Námskeiðið var birt á Eventbrite þar sem áhugasamir þátttakendur gátu fengið frímiða á 

námskeiðið.   
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Inova Consultancy deildi einnig upplýsingum um verkefnið á LinkedIn beint á viðeigandi 

markhóp en einnig á hagsmunaaðila sem starfa með þessum markhóp.  
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3.0 YFIRLIT ÞÁTTTAKENDA 

 

3.1 Ísland 

Alls mættu 4 mismunandi þátttakendur á fundina. Ekki mættu allir þátttakendur á alla 

fundina. Sjö sóttu um þátttöku á námskeiðið, hvaðanæva af landinu. Aðeins 4 þeirra 

mættu. Alls tóku 3 þátttakendur þátt í 1. lotu, 3 þátttakendur í 2. lotu og aðeins 2 í þriðju 

lotu. 

 

Þátttakendur Bakgrunnsupplýsingar 

Þátttakandi 1  ● Býr í dreifbýli, er að skipta um starf eða vill breytingar, 

upplifir einangrun 

Þátttakandi 2  ● Býr í dreifbýli, er að skipta um starf eða vill breytingar 

Þátttakandi 3 ● Býr í dreifbýli, er að koma aftur eftir starfshlé, yfir 50 ára  

Þátttakandi 4  ● Býr í dreifbýli, upplifir geðræn vandamál, upplifir 

einangrun.  

 

 

  



 

 

 

  

Konur gára vatnið samanburðarskýrsla fyrir IO3- Leiðtogahringir 13 

 

3.2 Grikklandi 

Hér að neðan er yfirlit yfir þá þátttakendur sem tóku þátt í tilrauninni sem fór fram í Larissa í 

Grikklandi. Alls mættu 10 þátttakendur. Allir þátttakendur mættu á alla fundina. 

 

Þátttakendur Bakgrunnsupplýsingar 

Þátttakandi 1 ● Takast á við nýjar kröfur í vinnuumhverfinu  

● Atvinnulaus móðir, snýr aftur til vinnu eftir langa fjarveru 

Þátttakandi 2 ● Þróun og aukning á færni og þekkingu 
● Atvinnulaus, snýr aftur til vinnu eftir langa fjarveru 

Þátttakandi 3 ● Að prófa nýjan starfsferil 

● Einstætt foreldri með barn með fötlun, atvinnulaus 

Þátttakandi 4 ● Auka sjálfstraust  

● Innflytjandi og atvinnulaus 

Þátttakandi 5 ● Þróun og aukning á færni og þekkingu 

● Innflytjandi og býr í dreifbýli 

Þátttakandi 6 ● Að prófa nýjan starfsferil 

● Innflytjandi og einstætt foreldri 

Þátttakandi 7 ● Auka þekkingu  

● NEET & atvinnulaus 

Þátttakandi 8 ● Hámarka starfsmöguleika í leiðtogastöðum 

● Innflytjandi og í leit að nýjum starfsferli 

Þátttakandi 9 ● Auka mjúka færniþætti 

● Einstætt foreldri og í leit að nýjum starfsferli 
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Þátttakandi 

10 

● Þróun og aukning á færni og þekkingu 

● Með fötlun og í leit að nýjum starfsferli 

 

3.3 Spánn 

Hér að neðan er yfirlit yfir þá þátttakendur sem tóku þátt í tilrauninni sem fór fram á Spáni. 

Alls mættu 11 þátttakendur. Allir þátttakendur mættu á alla fundina. 

 

Þátttakendur Bakgrunnsupplýsingar 

Þátttakandi 1 ● Eldri en 50 ára. 

Þátttakandi 2 
● Vinnur við starf sem passar ekki við núverandi kunnáttu og 

menntun  

 Þátttakandi 3 
● Hlé frá starfsferli  

Þátttakandi 4 ● Að skipta um starfsvettvang eða langar að breyta.  

Þátttakandi 5 
 

● Hlé frá starfsferli  

Þátttakandi 6 ● Að skipta um starfsvettvang eða langar að breyta.  

Þátttakandi 7 ● Hlé frá starfsferli  
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Þátttakandi 8 ● Aðrar áskoranir eða vandamál (með fjölskyldu á framfæri) 

Þátttakandi 9 ● Hlé frá starfsferli  

Þátttakandi 
10 ● Að skipta um starfsvettvang eða langar að breyta.  

Þátttakandi 
11 

● Vinnur við starf sem passar ekki við núverandi kunnáttu og 
menntun  

3.4 Bretland 

Alls mættu 12 mismunandi þátttakendur á fundina. Ekki mættu allir þátttakendur á alla 

fundina. í lotu 1 tóku alls 10 þátttakendur þátt, í lotu 2 mættu 9 og lotu 3 mættu 7 

þátttakendur. 

Þátttakendur Bakgrunnsupplýsingar 

Þátttakandi 1 ● Innflytjandi og einstætt foreldri og upplifir hindranir/mismunun. 

Frétti af námskeiðinu og höfðu áhuga.    

Þátttakandi 2 ● Innflytjandi og einstætt foreldri og upplifir hindranir/mismunun 

Þátttakandi 3 ● Innflytjandi og er að skipta um starfsvettvang og upplifir 

hindranir/mismunun.  

● Upplifir mismunun eftir kyni á vinnustað.   

Þátttakandi 4 ● Upplifir nokkrar áskoranir.  
● Vinnur við starf sem passar ekki við núverandi kunnáttu og 

menntun, upplifir geðræn vandamál eða einangrun, hlé á 

starfsferli og er yfir 50 ára. Þessar áskoranir hafa haft áhrif á 

hana.   



 

 

 

  

Konur gára vatnið samanburðarskýrsla fyrir IO3- Leiðtogahringir 16 

 

 Þátttakandi 5 ● Innflytjandi sem er í því ferli að skipta um starf.  

● Upplifir aðrar áskoranir sem hún vill ekki gefa upp.   

Þátttakandi 6 ● Innflytjandi sem er í því ferli að skipta um starf.  

● Hlé á starfsferli.  

● Upplifir aðrar áskoranir sem hún vill ekki gefa upp.   

 

Þátttakandi 7 ● Innflytjandi sem er í því ferli að skipta um starf.  

● Eldri en 50 ára.  

Þátttakandi 8 ● Upplifir nokkrar áskoranir.  

● Innflytjandi sem er einstætt foreldri, í ferli að skipta um starf, 

upplifir geðræn vandamál og hún tók sér hlé frá starfsferli.  

Þátttakandi 9 ● Að upplifa nokkrar áskoranir. Innflytjandi sem er í því ferli að 

skipta um starf, í starfi sem passar ekki við núverandi kunnáttu og 

menntun, starf í hættu, upplifir geðræn vandamál eða einangrun 

og hún tók sér hlé frá starfsferli.  

Þátttakandi 
10 

● Upplifir áskoranir sem innflytjandi og hún tók sér hlé frá 

starfsferli.  

● Upplifir aðrar áskoranir sem hún vill ekki gefa upp.   

Þátttakandi 

11 

● Innflytjandi sem er í því ferli að skipta um starf, í starfi sem 

passar ekki við núverandi kunnáttu og menntun, tók sér hlé frá 
starfsferli.   

Þátttakandi 
12 

● Upplifir áskoranir, þar á meðal að vera innflytjandi og áskoranir 

sem hún vildi ekki gefa upp.   
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4.0 FRAMKVÆMD OG FERLI LEIÐTOGAHRINGANNA  

 

4.1 Ísland 

Í tilraunaverkefni leiðtogahringanna á Íslandi mættu 4 þátttakendur. Allir fundir fóru fram á 

netinu í gegnum Zoom reikning stofnunarinnar. Leiðbeinandi var Anna Lilja Björnsdóttir, 

sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu. Anna er með MA í mannauðsstjórnun, diplómapróf í 

kynjafræði auk þess sem hún er með próf í markþjálfun. Þjálfunin fór fram samkvæmt 

kennsluleiðbeiningum og námskeiðspakka eins og kostur var. 

Hér að neðan er stutt yfirlit yfir hringina. 

 

Lota númer Dagsetning Fjöldi þátttakenda Verkfæri/Athugasemdir 

1 13.01.2022 3 

Aðgerðaáætlun 

Óskir og markmið 

Æfing 6 - 
Tilfinningaspjöld  

Æfing 3 - Hugarkort 

Æfing 4 - Að hugsa 
öðruvísi 

2 20.01.2022 3 

Æfing 1 - SMART 
markmið eða BE-
SMART markmið 

Æfing 2 - 
Spurningatréð 

Æfing 5 - Að gera 
jákvæðar breytingar  

3 10.02.2021 2 
Æfing 8 - Færnihjól 
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Æfing 9 - Að breyta neikvæðu í 
jákvætt 
 
Æfing 7 - Að hugsa á 
skipulagðan hátt 

Viðbótarupplýsingar 

Vegna áhrifa Covid-19 og takmarkana á almennings samkomur fór allt námskeiðið fram í 

gegnum ZOOM. Hver fundur hófst með því að bjóða alla innilega velkomna og yfirlit og 

áminning um þann samning sem hópurinn gerði í upphafi. Í fyrstu lotunni kynnti þjálfarinn 

og þátttakendur sig stuttlega. Aðferðafræði Leader Circles var kynnt og þátttakendur gátu 

spurt spurninga ef þeir höfðu einhverjar. 

Á  hverjum fundi var upprifjun um aðgerðaráætlunina, SMART markmið og „óskir og 

markmið“. Þetta var megináherslan á þessum þremur fundunum þar sem þátttakendur 

voru beðnir um að setja sér SMART markmið og þróa aðgerðaáætlun til að framkvæma á 

milli lota. Á milli funda voru þátttakendur hvattir til að vinna að markmiðum sínum og á 

næsta fundi gafst tækifæri til að ræða framgang þessara markmiða, setja sér ný markmið 

og ræða hvers kyns hindranir eða áskoranir sem þátttakendur voru að upplifa. 

Þátttakendur voru almennt andvígir því að myndir væru teknar á námskeiðinu og það var 

virt. 

 

4.2 Grikkland 

Í tilraunaverkefni leiðtogahringjanna á Grikklandi mættu 10 þátttakendur. Allir fundir fóru 

fram í Larissa, Grikklandi. Gríski leiðbeinandinn var Maria Dalakoura sem er verkefnastjóri 

og þjálfari hjá Institute of Entrepreneurship Development og var meðvituð um efnið sem 

þróað var í Women Making Waves verkefninu. Hér að neðan er stutt yfirlit yfir hringina. 
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Lota númer Dagsetning Fjöldi þátttakenda Verkfæri/Athugasemdir 

1 17.12.2021 10 

Æfing 1 - SMART 
markmið eða BE-
SMART markmið 

Æfing 2 - 
Spurningatréð 

2 18.01.2022 10 

Æfing 4 - Að hugsa 
öðruvísi 

Æfing 6 - 
Tilfinningaspjöld  

3 20.01.2022 10 

Æfing 8 - Færnihjól 
 
Æfing 7 - Að hugsa á 
skipulagðan hátt 

Viðbótarupplýsingar 

Þátttakendur sem tóku þátt í Leiðtogahringjunum voru sömu þátttakendur og í 

tilraunalotum IO2, sem gaf okkur tækifæri til að veita þeim ítarlegri yfirsýn og skilning á 

verkefninu. Ósk sem kom frá þátttakendum um að vera meira sveigjanleg varðandi 

þjálfunartímana og almennt í öllu kennsluferlinu. Kennt var í þrem lotum (tvær lotur í 4 

klukkustundir og ein sem var einn og hálfur tími). Fræðslufundir hófust með ítarlegri lýsingu 

á markmiði Leiðtogahringsins, þeim árangri sem samstarfið vill ná í lokin og að sjálfsögðu 

var hugað að hlutverki og ábyrgð hvers þátttakanda. 

Á fundunum gátu þátttakendur einnig fengið aðgang að Women Making Waves Academy & 

Community, þar sem þeir höfðu stöðugt samband við leiðbeinandann. Þegar hverri lotu var 

lokið deildi leiðbeinandinn innihaldi kynninganna með þátttakendum til frekari lestrar. 

 

4.3 Spánn 

Í tilraunaverkefni leiðtogahringanna á Spáni mættu 11 þátttakendur. Allir fundir fóru fram í 

ráðstefnusal AMUEBLU. Leiðbeinandi Spánar var Raquel Ortega, verkefnastjóri og þjálfari 

hjá AMUEBLA. Hér að neðan er stutt yfirlit yfir hringina. 
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Lota númer Dagsetning Fjöldi þátttakenda Verkfæri/Athugasemdir 

1 10/11/2021 11 Æfing 3 - Hugarkort 

2 19/11/2021 11 

Æfing 1 - SMART 
markmið  

Æfing 2 - 
Spurningatréð 

3 25/11/2021 11 

Æfing 8 - Færnihjól 
 
Æfing 9 - Að breyta neikvæðu í 
jákvætt 

Viðbótarupplýsingar 

Í tilviki tilraunaverkefnisins á Spáni voru allir fundir í eigin persónu og haldnir af Raquel 

Ortega Martínez, verkefnastjóra AMUEBLA og tengiliður stofnunarinnar frá upphafi 

verkefnis. 

Hópur þátttakenda á fundunum var mjög fjölbreyttur, konur með ólíkan bakgrunn, aldur og 

starfsreynslu, sem auðgaði umræður bæði í kringum æfingarnar og einstaklingsupplifunina 

sem hver þeirra deildi með öðrum í hópnum. Á fyrsta fundinum var einnig tækifæri fyrir 

hvern þátttakanda til að kynna sig fyrir öðrum jafningjum sínum og útskýra hvaða árangri 

hver og einn vonaðist til að ná með þátttöku sinni í Leiðtogahringjunum, auk faglegra 

markmiða sem þau mundu vilja ná. 

Til þess að ná sem bestum árangri úr lotunum valdi leiðbeinandi ákveðnar æfingar úr þeim 

möguleikum sem voru í leiðbeinandaleiðbeiningunum þar sem henni þótti betra að einbeita 

sér að nokkrum æfingum og hafa rýmri tíma til skoðanaskipta og reynslu meðal 

þátttakenda frekar en að gera margar æfingar á skemmri tíma. 

Þar sem þátttakendur í hringjunum voru ekki sömu konur og tóku þátt í tilraunaverkefni 

námskeiðshlutans þá fengu þær kynningu á því um hvað námskeiðshlutinn snérist og þeim 

boðið að skrá sig á rafrænan námsvef verkefnisins svo þær gætu haldið áfram námsferð 

sinni. Flestar þeirra lýstu yfir áhuga á því. Því var ákveðið að afhenda þátttakendum 

námskeiðspakkann sem var útbúinn fyrir námskeiðin, svo að þær gætu notað hann ef þær 

ákváðu að fara á námsvefinn og taka námskeiðin. 
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4.4 Bretland 

Í tilraunaverkefni leiðtogahringanna í Bretlandi, mættu 12 mismunandi þátttakendur. Allir 

fundirnir fóru fram á netinu í gegnum Zoom í Bretlandi, Sheffield. Leiðbeinandi var Marina 

Larios. Marina (BA, MSc OD, MA Comm FRSA PgDipl) er klínískur 

dáleiðslumeðferðarfræðingur (University of West London) með meira en 20 ára reynslu af 

því að halda námskeið á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. Hér að neðan er stutt yfirlit 

yfir hringina.  

Fyrstu fundirnir fóru fram sem hefðbundnir leiðtogahringir haldnir af Inova Consultancy. 

Einnig fóru fram 2 viðbótarfundir þar sem þátttakendur leiðtogahringsins hittust til að 

tengjast og vinna sjálfstætt að markmiðum sínum. 

 

Lota númer Dagsetning Fjöldi þátttakenda Verkfæri/Athugasemdir 

1 16/09/2021 10 

Æfing 1 - SMART 
markmiðasetning 

Aukaæfing - Óskir á móti 

markmiðum 

Æfing 3 - Hugarkort 
Æfing 9 - Að breyta neikvæðu 

í jákvætt 

2 23/09/2021 9 

Æfing 1 - SMART 

markmiðasetning 

Æfing 8 - Færnihjól 

Æfing 3 - Hugarkort 

3 30/09/2021 7 

Æfing 1 - SMART 

markmiðasetning 

Aukaæfing - Óskir á móti 

markmiðum 

Æfing 2 - Spurningatréð 

4 07/10/2021 2 
Aukafundur haldinn. Konur 

unnu sjálfstætt að 
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markmiðum sínum og 

tengslaneti. 

5 14/10/2021 2 

Aukafundur haldinn. Konur 

unnu sjálfstætt að 

markmiðum sínum og 

tengslaneti. 

Viðbótarupplýsingar 

Hver fundur hófst með að bjóða alla velkomna og með kynningum. Einnig voru stundum 

ísbrjóta. Á fyrsta fundinum var hugmyndafræði leiðtogahringanna og almennt fyrirkomulag 

fundanna útskýrt. Aðferðafræðin var kynnt og þátttakendur gátu spurt hvers kyns 

spurninga ef þeir höfðu einhverjar. 

Á  hverjum fundi var upprifjun um aðgerðaráætlunina, SMART markmið og „óskir og 

markmið“. Þetta var megináherslan á þessum þremur fundunum þar sem þátttakendur 

voru beðnir um að setja sér SMART markmið og þróa aðgerðaáætlun til að framkvæma á 

milli lota. Á milli funda voru þátttakendur hvattir til að vinna að markmiðum sínum og á 

næsta fundi gafst tækifæri til að ræða framgang þessara markmiða, setja sér ný markmið 

og ræða hvers kyns hindranir eða áskoranir sem þátttakendur voru að upplifa. Að hægt 

væri að skipta þátttakendum á milli herbergja var mjög hjálplegt í kennslunni, þar gátu 

þátttakendur myndað meira tengslanet og þróað nánari tengsl.  

Tveir fundir til viðbótar fóru fram þar sem leiðbeinandi bauð þátttakendur velkomna og 

gafst tækifæri til að spyrja spurninga. Eftir þetta fór leiðbeinandinn nema að ósk væri um 

að hann væri áfram og konurnar unnu sjálfstætt að framförum sínum og áskorunum. 

Einnig var stofnaður WhatsApp hópur fyrir þátttakendur þar sem þeir gátu deilt framförum, 

fréttum og ráðum. 
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5.0 ÁHRIF LEIÐTOGAHRINGANNA 

_________________________________________________________ 

Til að tryggja ítarlegt mat á áhrifum hringanna svöruðu þátttakendur í tveimur matsblöðum: 

• Eyðublað fyrir lotumat: Þátttakendur fylltu út eitt eyðublað í lok hverrar lotu 

• Lokamatseyðublað: Lokamatseyðublað í lok síðustu lotu. 

Þátttakendur voru einnig beðnir um óformleg viðbrögð í gegnum áætlunina og 

samstarfsaðilar voru hvattir til að safna vitnisburðum/myndböndum o.s.frv., þar sem við á, 

til að safna saman eigindlegum gögnum frá hringjunum. 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að fylla út mjúkfærnimat þar sem mjúkfærni þeirra var 

metin í upphafi og í lok námsins. 

Þessi endurgjöf mun leggja grunn að greiningu á áhrifum leiðtogahringanna hér að neðan. 

 

5.1 MATSBLÖÐ HRINGANNA 

_________________________________________________________ 

Matsblöð voru útfyllt af þátttakendum í lok hverrar lotu hringanna. Þau innihéldu spurningar 

til þátttakenda um væntingar þeirra, aðferðafræðina og hvað þeim fannst gagnlegast við 

loturnar. Samantekt má finna hér að neðan. 

 

5.1.1 Ísland 

Hringur 1:   

Hverjar voru væntingar þínar fyrir fundinn í dag? 

- Engar væntingar í sjálfu sér. Frekar forvitni og vilji til að setja smá reglu á líf mitt og fá 
smá hvatningu til að klára að setja upp fyrirtækið mitt 
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Hefur dagurinn uppfyllt þessar væntingar?  

- Já, það kom mér skemmtilega á óvart. Góðar umræður og tækifæri til að horfa inn á 
við og leggja mat á tilfinningar sem maður gefur annars lítinn gaum. 

- Já og nei 
- Langt framar þeim 

 

Nefndu þrjá hluti sem þú hefur lært um sjálfan þig í dag? 

- Ég hef tilhneigingu til að setja mér óraunhæf markmið, vera of ströng við sjálfa mig og 
gleyma að hrósa sjálfum mér þegar vel gengur 

- Að margt smátt getur haft mikil áhrif. Ég uppfylli væntingar annarra en ekki mínar 
eigin. Ég get gert meira en bara eitt 

 

Hvað var það verðmætasta við hóptímann þinn í dag? 

- Ég hafði mjög gaman af æfingunni með rómversku tölunum sem skoruðu á okkur að 
hugsa út fyrir kassann. Minnir þig á að hugsa út fyrir rammann og nálgast viðfangsefni 
með opnari huga 

- Að hegðun annarra snýst ekki um mig 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við fundinn eða sem þér líkaði ekki? 

- Nei 

 

Hringur 2:  

Hverjar voru væntingar þínar fyrir fundinn í dag? 

- Auka sjálfsvitund, læra af öðrum 
- Aðferðir til að setja sér markmið 
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Hefur dagurinn uppfyllt þessar væntingar?  

- Já 

 

Nefndu þrjá hluti sem þú hefur lært um sjálfan þig í dag? 

- Mér finnst ég hafa verið dugleg að setja mér markmið en ekki undanfarin 2 ár, mér 
finnst gaman að vera í hópi kvenna, get sett mér minni markmið 

- Ég er góð í að setja mér markmið, ég er ekki eins góð í að ná markmiðum, það eru 
aðferðir til að ná markmiðum sem ég hef ekki notað áður 

 

Hvað var það verðmætasta við hóptímann þinn í dag? 

- Gaman að heyra markmið annarra 
- Það getur verið mjög gefandi að gera jákvæðar breytingar til að ná markmiðum og 

taka lítil skref 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við fundinn eða sem þér líkaði ekki? 

- Nei 

 

Hringur 3:  

Hverjar voru væntingar þínar fyrir fundinn í dag? 

- Bara eiga skemmtilega stund og taka þátt 
- Meira um markmiðasetningu 

 

Hefur dagurinn uppfyllt þessar væntingar?  

- Já x2 
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Nefndu þrjá hluti sem þú hefur lært um sjálfan þig í dag? 

- Það er í lagi að tala um neikvæðar aðstæður. Þú getur séð jákvæðu hliðarnar á öllu. 
Mér finnst gott að skrifa niður hugsanir og markmið 

- Ég þarf ekki endilega að gera eitthvað ef ég hef engan ávinning af, ég get sett mér 
markmið og farið eftir þeim, mér finnst gaman að skrifa hlutina niður á blað 

 

Hvað var það verðmætasta við hóptímann þinn í dag? 

- Til að skrifa niður hvar ég var fyrir 5 árum síðan 
- Að sjá hver færni mín er og hvar ég get bætt mig 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við fundinn eða sem þér líkaði ekki? 

- Það hefði verið gaman ef allur hópurinn hefði mætt, gott að hlusta á svör annarra 

 
 

5.1.2 Grikkland 

Hverjar voru væntingar þínar fyrir fundinn í dag? 

- Allt í allt fékk ég gagnlega þekkingu og margt fleira 
- Ég lærði allt um jafnrétti kynjanna. Þættirnir sem brjóta í bága við þetta jafnrétti 
- Ég lærði hvernig á að vera sjálfsmeðvituð/sjálfstjórnandi/hvetjandi 
- Mér finnst ég nú hæfari. Ég ætti alltaf að fylgja eðlishvötinni minni 
- Ég lærði að stjórna betur mismunandi aðstæðum á vinnustaðnum og almennt í lífi 

mínu 

 

Hefur dagurinn uppfyllt þessar væntingar?  

- Allir þátttakendur voru mjög áhugasamir og gáfu jákvæðar athugasemdir við fyrsta 
fund Leiðtogahringanna! Mikil þátttaka og samskipti voru á milli hópsins 
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Nefndu þrjá hluti sem þú hefur lært um sjálfan þig í dag? 

- Að hugsa jákvætt 
- Ég er meðvitaðri núna um forystu kvenna og ég mun reyna mitt besta til að ná betri 

stöðu í framtíðinni 
- Að treysta hæfileikum mínum og sjálfum mér 
- Að biðja um hjálp þegar ég get ekki gert eitthvað ein 
- Vera opnari fyrir tækifærum og leita alltaf að bestu lausnunum 

 

Hvað var það verðmætasta við hóptímann þinn í dag? 

- Samstarfið og samskiptin sem leiðbeinandinn okkar veitti okkur! Búið til vinalegt og 
styðjandi umhverfi 

- Efnið sem veitt er! Það var virkilega snerti mann, gagnlegt og áhugavert 
- Að heyra lífssögur frá öðrum konum 
- Æfingarnar sem gerðar eru á fundunum 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við fundinn eða sem þér líkaði ekki? 

- Mig langaði til að fá tækifæri til að kynnast konunum í raunheimum, en núna með 
COVID-19 geri ég mér grein fyrir því að það var ekki mögulegt og því betra og 
sveigjanlegra að notast við rafrænt form 

 

5.1.3 Spánn 

Hverjar voru væntingar þínar fyrir fundinn í dag? Hefur dagurinn uppfyllt þessar væntingar?  

- Mig langaði að læra að treysta á faglega getu mína og ég lít svo á að eftir loturnar hafi 
ég ný verkfæri til að vinna í því 

- Að geta greint tækni og verkfæri til að greina aðstæður sem skapa tilfinninguna um 
takmörkun eða að eitthvað sé yfirþyrmandi og teikna upp vegvísi til að geta tekist á 
við þær. Já, þær hafa verið uppfylltar.  

- Mig langaði að læra að einbeita mér að hugmyndum mínum og vita hvernig á að setja 
„raunhæf“ markmið skref fyrir skref. Í dag hef ég eignast nokkur nauðsynleg verkfæri 
til að ná markmiðum mínum 

- Ég hef tilhneigingu til að vera mjög meðvituð um sjálfa mig í vinnunni og ég get ekki 
tjáð það sem ég þarf eða hvað mér finnst, og það veldur mér miklum uppnámi, því það 
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hefur neikvæð áhrif á mig og feril minn. Ég held að fundirnir hafi gefið mér innsýn í 
hvernig ég megi bæta mig í þeim þætti í framtíðinni 

 

Nefndu þrjá hluti sem þú hefur lært um sjálfan þig í dag? 

- Að ég þurfi meiri sjálfsörvun. Að ég sé góð í að vinna í teymi vegna samskiptahæfileika 
minna. Að ég geti skilgreint markmiðin mín skýrt og hvert ég vil stefna 

- Ef ég legg hugann að einhverju get ég náð því. Ég er góður hlustandi. Ég hef til 
ráðstöfunar mikilvæg tengslanet.  

- Til að reyna að endurspegla. Hver eru skrefin til að sigrast á áskorunum sem ég setti 
mér, byrja á litlum áskorunum og markmiðum. Ég hef lært að hlusta á sjálfan mig 

- Að ég ætti að einbeita mér meira að styrkleikum mínum en ekki svo mikið að 
veikleikum mínum. Að ég ætti að vera öruggari í hæfileikum mínum. Að ég sé sterkari 
en ég held að ég sé 

- Að það sem ég tel takmarkanir mínar séu ekki varanlegar, að ég geti unnið í þeim og 
að ég geti náð markmiðum mínum ef ég legg mig fram 

- Mikilvægi tilfinningagreindar. Að greina veikleika mína og styrkleika. Hvernig á að 
öðlast leiðtogahæfileika 

 

Hvað var það verðmætasta við hóptímann þinn í dag? 

- Að geta deilt reynslu minni meðal annarra kvenna hefur verið mjög auðgandi 
- Reynsla samstarfsmanna minna hefur hjálpað mér að hugsa um sjálfan mig. Mér 

fannst líka æfingin um hvernig á að breyta því neikvæða í jákvætt mjög gagnleg 
- Raunveruleg upplifun sem hver þátttakandi segir frá 
- Æfingarnar gerðar með hinum þátttakendum 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við fundinn eða sem þér líkaði ekki? 

- Mér fannst fundurinn góður, en kannski var rýmið ekki nógu kraftmikið 
- Fundirnir hefðu átt að vera aðeins lengri til að fara dýpra í suma punkta 
- Það hefðu átt að vera fleiri fundir 
- Hugarkortið var svolítið erfitt fyrir mig, ég hefði kannski notað einfaldara dæmi 
- Ég hefði viljað halda fleiri svona fundi 
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5.1.4 Bretland 

Hringur 1: 

Hverjar voru væntingar þínar fyrir fundinn í dag? Hefur dagurinn uppfyllt þessar væntingar? 

- Vinna að markmiði um að bæta leiðtogahæfileika mína. Já 
- Ég var ekki með neinar sérstakar væntingar fyrir tímann í dag, svo fór hann mjög vel 

fram eins og hann var planaður.  
- Að takast á við núverandi markmið og fá stuðning og tæki til að vinna að þeim og ná 

árangri. Já, hann hefur gert það. 
- Vildi njóta góðs af hópþjálfun. Væntingar hafa staðist 

 

Nefndu þrjá hluti sem þú hefur lært um sjálfan þig í dag? 

- Að ég geti gert hvað sem ég legg hugann að. Að ég sé ekki sú eina sem á í erfiðleikum 
- Ég hef nú þegar tækin til að skilja sjálfan mig. Með því að gera greiningu get ég fylgst 

með því sem ég þarf að breyta. Núvitund er mikilvæg og hjálpar mér að verða öruggari 
- Ég er með góða sjálfsgetu. Ég treysti sjálfum mér og trúi á sjálfan mig meira en ég 

viðurkenni 
- Upplyftingin sem fylgir því að vinna og deila með öðrum; betri skilning á því sem 

hvetur mig áfram; nauðsyn þess að hafa stjórn á frestunaráráttu minni 

 

Hvað var það verðmætasta við hóptímann þinn í dag? 

- Að ég fékk áþreifanleg ráð um hvernig ég ætti að sigrast á hindrunum mínum 
- Að geta spjallað við Marina og aðrar konur um það sem ég vil vinna við 
- Rýmið til að tala, deila og leita álits 
- Að hlusta á aðra reynslu 
- Hópleiðsögn 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við fundinn eða sem þér líkaði ekki? 

- Breytanlegt sniðmát til að teikna upp SMART markmiðin okkar hefði verið gagnlegt að 
geta hlaðið niður í tölvutækuformi og átt. 

 

Hvernig hafa fundirnir hjálpað þér að hugsa um sjálfsþróun þína og þróun mjúkrar 
færniþátta? 
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- Gáfu mér nokkur verkfæri til að skilja hvernig á að gera langtímabreytingar 
- Mikið efni til að velta fyrir sér 
- Það hjálpar að setja markmið fyrir næsta fund og hugsa um hvað ég ætti að gera og 

hvernig 
- Ég er núna með aðgerðaáætlun og finnst ég vera ábyrg - meiri líkur eru á árangri 

 

Hringur 2: 

Hverjar voru væntingar þínar fyrir fundinn í dag? Hefur dagurinn uppfyllt þessar væntingar? 

- Að það yrði eftirfylgni með SMART markmiði okkar frá síðustu viku. Já, það stóðst 
væntingar mínar 

- Að hafa pláss til að deila framförum mínum miðað við síðustu lotu. Já, það gekk vel 
- Gekk vel. Að læra með öðrum er frábært 

 

Nefndu þrjá hluti sem þú hefur lært um sjálfan þig í dag? 

- Ég fresta hlutunum mikið, en ég get ýtt á mig til að klára verkefnin mín 
- Ég get endurskipulagt neikvæða hugsun mína (viðhorf). Ég er ekki ein um það hvernig 

mér finnst að fresta hlutunum. Ég er ánægð með eigin getu 
- 1- Ég átti skilið að fagna doktorsafrekinu mínu. 2- Sjálfsskuldbindingin um að skrifa 

áætlun fyrir viðskiptafundinn minn innan SMART rammans. 3- Ég get gert allt annað ef 
mér tekst að ná doktorsgráðu 

 

Hvað var það verðmætasta við hóptímann þinn í dag? 

- Að deila með hópnum 
- Að hlusta á aðra reynslu 
- Að hlusta á aðra og spyrja spurninga til að kanna baráttu og áskoranir sem þeir eiga 

við að etja 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við fundinn eða sem þér líkaði ekki? 

- Kannski væri meiri tími betri 
- Mér fannst eins og 2,5 klst væri of langur tími fyrir mig 
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Hvernig hafa fundirnir hjálpað þér að hugsa um sjálfsþróun þína og þróun mjúkrar 
færniþátta? 

- Vera meðvitaðri og taka hluta af vinnunni í stað fullra verkefna 
- Lítil skref 
- Tímarnir hafa veitt mér hvatningu og minnt mig á færni mína 
- Það hjálpaði til við að láta mér finnast ég vera metin og samþykkt eins og ég er og 

viðurkenndi persónuleg afrek mín 
- Viðfangsefnin vekja athygli 

 

Aðrar athugasemdir? 

- Kærar þakkir til skipuleggjenda og styrktaraðila 

 

Hringur 3: 

Hverjar voru væntingar þínar fyrir fundinn í dag? Hefur dagurinn uppfyllt þessar væntingar?  

- Fylgdi markmiðum mínum eftir - Já.  

 

Nefndu þrjá hluti sem þú hefur lært um sjálfan þig í dag? 

- Ég lærði að ég hef verið týnd í neikvæðni. Og það hefur orðið til þess að ég hef 
staðnað í lífi mínu 

- Hugsa um SMART markmiðaleiðina til að setja upp markmið, skilja skuldbindingu mína 
við markmiðið, finna annað fólk sem getur hjálpað (biðja um hjálp þegar þess er þörf) 

- Ég þarf að hlusta meira. Endurhugsa og breyta neikvæðum hugsunum. 

 

Hvað var það verðmætasta við hóptímann þinn í dag? 

- Að læra um RAS og vera meðvitaður um hvernig á að breyta neikvæðum hugsunum 
- Að kynnast öðrum konum sem hafa svipaðar áskoranir og vinna að sömu málum og 

ég, að hlusta á reynslu þeirra er styrkjandi og gagnlegt 

 

Hvernig hafa fundirnir hjálpað þér að hugsa um sjálfsþróun þína og þróun mjúkrar 
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færniþátta? 

- Þeir hjálpuðu mér að vera meðvitaðri og setja mér áþreifanleg markmið til að breyta 
- Vera meðvitaðri um hugsanir mínar, pressuna sem ég set á sjálfan mig, þær væntingar 

eða viðmið sem mér finnst ég þurfa að uppfylla en það eina sem þau gera er að 
stressa mig upp (streitustjórnun) 

 

5.2 LOKA MATSBLAÐ 

_________________________________________________________ 

Lokamatsblað var fyllt út af þátttakendum í lok síðasta hringsins. Það innihélt meðal annars 

spurningar til þátttakenda um þá mjúku færni sem þróaðist með því að taka þátt í 

hringjunum auk þess að biðja um endurgjöf um hvað mætti bæta. 

Þátttakendur sögðu að eftirfarandi færni/þekking hefði verið aflað með þátttöku í hringnum 

(1 – léleg, 2 – sanngjörn, 3 – góð, 4 – mjög góð). 

Samantekt má finna hér að neðan. 

 

5.2.2 Grikkland 

 Meðaltal stiga 

Voru leiðtogahringirnir gagnlegir? 4 

Myndir þú mæla með Leader Circles við vin 
eða samstarfsmann? 

3,8 

Efni leiðtogahringanna 
3,9 
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Stjórnun og aðstoð leiðtogahringanna 
 

4 

 

 

Hvernig hafa fundirnir hjálpað þér að hugsa um faglega sjálfsþróun þína? 

● Núna finnst mér ég vera færari um að finna nýja vinnu! Til að koma aftur inn á 
vinnumarkaðinn. Ég er jákvæðari 

● Eins og er er ég öruggari um styrkleika mína og veikleika og mun vinna frekar að þeim 
● Gaf mér tækifæri til að velta fyrir mér nýjum hugtökum og skilja hvernig sumir 

hæfileikar eru ekki svo sýnilegir, heldur frá hinni hliðinni, svo mikilvægir að allir ættu 
að vera meðvitaðir um 

● Mjög áhugasöm um að vera hluti af þessum fundum. Ég er þakklát fyrir að hafa fengið 
að kynnast slíku fólki og vinna að persónulegum þroska mínum 

 

Aðrar athugasemdir? 

● Þakka þér fyrir allt skipulagið og leiðbeinendafundina 
● Vinsamlegast láttu mig vita af öðrum verkefnum sem þú ert að innleiða í verkefninu 
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5.2.3. Spánn 

 

Hvernig hafa fundirnir hjálpað þér að hugsa um faglega sjálfsþróun þína? 

● Hvernig á að læra að setja sér lítil og viðráðanleg markmið til að ná stærri markmiðum 
og einnig að læra af reynslu annarra kvenna í svipuðum aðstæðum og ég. Það hefur 
verið mjög auðgandi 

● Þær hafa vakið mig til umhugsunar um hinar ósýnilegu hindranir sem við konur 
mætum á leiðinni, en einnig um mögulegar lausnir til að yfirstíga þær. Mér finnst ég 
hafa mikinn kraft til að takast á við allar áskoranirnar og líka fróðari 

● Það hefur hjálpað mér að forgangsraða og skilja hvað er mikilvægt fyrir mig 
● Þeir hafa hjálpað mér á mjög jákvæðan hátt þar sem ég hef lært aðferðir og hugtök til 

að hrinda hlutum í framkvæmd. Auk þess hef ég stofnað til samskipta við aðrar konur í 
svipuðum aðstæðum og ég og trúi því að við munum geta stutt hvor aðra í framtíðinni 
þar sem við höfum sameiginleg markmið. 

 

Aðrar athugasemdir?  

● Þakka þér einfaldlega fyrir unnin störf og gagnsemi sem þetta námskeið getur haft 
fyrir konur 
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5.2.4 Bretland 

 

 Average Score 

Voru leiðtogahringirnir gagnlegir? 3.6 

Myndir þú mæla með Leader Circles við vin 
eða samstarfsmann? 

3.6 

Efni leiðtogahringanna 
3.6 

Stjórnun og aðstoð leiðtogahringanna 
3.6 

 

 

Hvernig hafa fundirnir hjálpað þér að hugsa um faglega sjálfsþróun þína? 

● Þeir hjálpuðu mér að vera meðvitaðri og setja mér áþreifanleg markmið til að breyta 
● Vera meðvitaðri um hugsanir mínar, pressuna sem ég set á sjálfan mig, þær væntingar 

eða viðmið sem mér finnst ég þurfa að uppfylla en það eina sem þau gera er að 
stressa mig upp (streitustjórnun) 



 

 

 

  

Konur gára vatnið samanburðarskýrsla fyrir IO3- Leiðtogahringir 36 

 

● Gaf mér beinagrind á uppsetningu markmiða 

 

Aðrar athugasemdir? 

● Dásamlegir tímar 

 

5.3 MAT Á MJÚKUM FÆRNIÞÁTTUM 

_________________________________________________________ 
 

Þátttakendur mátu mjúku færniþætti sína við upphaf og lok námskeiðsins. Færnigrafið hér 

að neðan sýnir heildarþróun mjúkrar færni meðan á leiðtogahringjunum stóð. 

 

 
5.3.1 Ísland 

 

Þetta línurit sýnir að þátttakendur þróuðu mjúka færni sína vegna Leader Circles 

hringjanna. 
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Sérstaklega þróuðu þátttakendur eftirfarandi færniþætti mest (um 0,7-0,85): 

● Sjálfstraust til að innleiða breytingar 

● Takast á við erfiðar aðstæður 
● Taktu frumkvæði og aðgerðir 

● Færni til að meta aðstæður 

● Að skilja hvað er mikilvægt fyrir mig 

● Tilfinning um afrek í vinnunni 

● Byggja upp stuðningssambönd og tengslanet 

● Þekki eigin takmarkanir 

 

Á heildina litið er augljóst að Leader Circles bætti mjúka færni nemenda sem mættu, sem 

er frábær árangur fyrir verkefnið. 

 

5.3.2 Grikkland 
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Eins og fram kemur í línuritinu hér að ofan er ljóst að á meðan á leiðtogahringjunum stóð 

jókst færni þátttakenda almennt. Nánar tiltekið var eftirfarandi færni sem sýndi mesta 

aukningu þegar borin var saman byrjun og lok hringanna: 

● Sjálfshvatning 
● Seigla og aðlögun 

● Þekking á því hvernig á að hvetja aðra 

● Að vita hvenær og hvernig á að fá stuðning þegar þess er þörf 

● Byggja upp stuðningssambönd og tengslanet 

● Þekkja eigin styrkleika 

● Þekkja eigin takmarkanir 

 

Það var aðeins ein færni sem hélst óbreytt sem var hæfileikinn til að læra af jafnöldrum og 

innleiða heilsuráð.  

 

5.3.3 Spánn 

 
Þetta línurit sýnir að þátttakendur þróuðu mjúka færni sína vegna Leader Circles. 

Sérstaklega þróuðu þátttakendur eftirfarandi færni í mestu magni: 
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● Að þekkja eigin styrkleika 

● Hæfni til að leysa vandamál 

● Sjálfshvatning 

● Að taka frumkvæði og aðgerðir 
Fyrir Spán er ljóst að Leiðtogahringirnir voru einnig gagnlegt tæki í þróun á færni. 

 

5.3.4 Bretland 

 

Þetta línurit sýnir að þátttakendur þróuðu mjúka færni sína vegna Leader Circles. 

Sérstaklega þróuðu þátttakendur eftirfarandi færni með mestu magni (um 0,6): 

● Þekking á því hvernig á að hvetja aðra 

● Að vita hvernig og hvar á að fá stuðning þegar þörf er á 

● Ákveðni og að tala fyrir sína hönd og annarra  

● Þekkja eigin styrkleika 
 

Hæfnin að „tækla erfiðar aðstæður“ minnkaði á meðan á verkefninu stóð. Þetta gæti 

hugsanlega stafað af bættri sjálfsígrundun hjá nemendum. 

 

Á heildina litið er augljóst að Leader Circles bætti mjúka færni nemenda sem mættu, sem 

er frábær árangur fyrir verkefnið. 
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5.4 ATHUGASEMDIR OG ÁBENDINGAR LEIÐBEINANDA 

_________________________________________________________ 

 

Ísland 

Ég held að það hafi gengið vel. Þátttakendur voru mjög opnir og fúsir til að deila markmiðum 
sínum, takmörkunum og baráttu. Kannski vegna þess að hópurinn var mjög lítill og traustið 
var snemma til staðar. Fleiri þátttakendur hefði verið betra, því með hverjum einstaklingi 
færðu eitthvað. Sögur þeirra og reynsla geta verið gagnleg fyrir aðra. Þátttakendur ræddu um 
hvernig önnur svör voru gagnleg. 
 
Leiðbeiningar eru skýrar. Flest verkefnin eru vel útskýrð. Mjög góð uppbygging. 
Ég hefði viljað fá fleiri glósur undir glærunum og í leiðbeiningunum í æfingu 7, Að hugsa á 
skipulagðan hátt. Það voru nokkrar æfingar sem ég kunni betur en aðrar. BE-SMART 
markmiðin eru alltaf mjög gagnleg til að fá smá fókus á viðfangsefnið og markmið sem 
þátttakendur vilja ná í ferlinu. 
 
Mér líkar líka við æfingarnar: hugkortið og spurningatréð. Hugarkort leyfa fólki að hugsa út 
fyrir kassann og skrifa allt niður, ekkert er asnalegt. Svo ég held að það sé snjallt að hafa þetta 
á fundi eins og það var. 
 
Ég var með heimanám eftir fyrsta tíma sem var bætt við sem ný æfing. Ég dró tilfinningaspjald 
fyrir þau og þau þurftu að svara 3 spurningum og segja okkur frá því í lotu 2. 
Hvað þýðir þessi tilfinning fyrir mig? 
Hvaða tilfinning tengist henni? 
Hvaða tilfinning er andstæðan? 
 
Í seinni lotunni bætti ég við BE fyrir framan SMART. B = Ávinningur, E = Tilfinningaleg áhrif. 
Á síðasta fundinum bætti ég við lífhjólið/færnihjólið og bað þau að fylla það út, hvernig leit 
það út fyrir 5 árum, hvernig lítur það út í dag, hvernig viltu að það líti út í framtíðinni.  
 

 

Grikkland 

Heildarnálgun leiðtogahringanna var eitthvað nýtt fyrir samtökin okkar og okkur fannst hún 
mjög áhugaverð! Efnið og leiðbeiningarnar frá Inova ráðgjöf voru mjög gagnlegar til að nýta 
og auðvelda fundina! Fyrir framkvæmd fundanna fór Maria Dalakoura, sem aðalleiðbeinandi í 
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gegnum kynningarnar til að undirbúa allt og ásamt stuðningi annarra þjálfara hjá iED (Athina 
Psariai og Vaia Kiratzouli), hélt áfram að sannprófa og innleiða það á Leader Circle fundunum.  
Í gegnum Leiðtogahringina komumst við að því að hópurinn tók meira þátt, þar sem þau 
fengu tækifæri til að tala meira og skiptast á skoðunum og sögum! Þannig var, ásamt 
rafrænum æfingum sem við innleiddum í gegnum loturnar, mikið samspil sem gerði lotuna 
ánægjulega. 
 
Leiðbeinandinn var mjög hjálpsamur og gaf skýrar leiðbeiningar um fyrirkomulag fundanna og 
æfinganna. Við fylgdum æfingunum sem gefnar eru upp í handbókinni og við bættum ekki við 
nýjum. 
 
Við fórum í gegnum flestar æfingarnar á fundunum. Þátttakandinn tók að mestu leyti þátt í 
eftirfarandi þremur verkefnum: 
 
Færnihjól 
Æfing tilfinningaspjalda 
Spurningatréð 
 
Þar sem þeir gáfu þátttakendum margt að hugsa um og leiddu til opinna umræðna. 
 

 

Spánn 

Aðferðin við undirbúning fundanna var í fyrsta lagi innri fundur á milli Raquel Ortega Martínez 
og Maríu Sánchez Melero, verkefnastjóranna tveggja sem bera ábyrgð á verkefninu í 
AMUEBLA, þar sem þær fóru yfir kynningar, æfingar og leiðbeiningar.  
 
Þrátt fyrir að María Sánchez Melero hafi ekki sjálf tekið þátt sem leiðbeinandi, var framtak 
hennar og þekking á Women Making Waves verkefninu og markmiðum þess mjög gagnleg við 
að velja þær æfingar sem hæfðu best á fundunum og við að skipuleggja hvernig á að auðvelda 
hverja og eina þeirra. 
 
Raquel komst að því að konurnar sem tóku þátt í leiðtogahringjunum tóku meira þátt og voru 
opnari þegar kom að því að deila reynslu og biðja um endurgjöf frá jafningjum sínum, sem 
gerði fundina auðgandi, samanborið við konur sem sóttu námskeiðshlutann. Við teljum að 
þetta stafi af þremur megin ástæðum. Í fyrsta lagi eru það eiginleikar og staða kvennanna sem 
tóku þátt. Í tilviki námskeiðshlutans voru konurnar feimnari og sönnun þess er að þær báðu 
um að myndir sem teknar væru af þeim sýndu aðeins bak þeirra en ekki andlit. Sumar 
kvennanna báðu um að láta ekki mynda sig. Í öðru lagi er uppbygging leiðtogahringanna 
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sjálfra, ef til vill meiri þátttaka og opnari spurningar fyrir rökræður og skoðanaskipti en 
námskeiðshlutinn, sem er meiri kennslufræði. 
 
Leiðbeiningarnar voru mjög hjálplegar við að vita hvernig á að nálgast loturnar og til að læra 
hvernig á að þróa æfingarnar rétt í hópnum. Þrátt fyrir það teljum við að það sé 
óhjákvæmilegt að hver leiðbeinandi gefi fundunum sinn persónulega blæ eða breyti 
einhverjum litlum þáttum þar sem hún sér hvernig hópurinn þróast, sem er líka mjög 
gagnlegt, þar sem engir tveir hópar kvenna eru eins. 
 

 

Bretland 

Leiðbeiningahandbókin var gagnlegt tæki til að koma leiðtogahringjunum til skila. Það gerði 
okkur kleift að hafa banka af gagnlegum æfingum til að prófa með þátttakendum og fylgjast 
með aðlögun aðferðafræði hringanna að þessum markhópi. Lýsingarnar í 
leiðbeiningahandbókinni voru skýrar. 
 
Að sjálfsögðu gerðum við nokkrar æfingar sem tengdust þörfum í okkar landi og lögðum 
áherslu á æfingar eins og SMART markmiðasetningu, óskir á móti markmiðum, hugarkort og 
færnihjólið. Eins og með IO2 þjálfunina kom þjálfarinn líka með persónulegan stíl sinn og 
skilning á lotunni sem og reynslu af því sem virkar vel. SMART markmiðsæfingin var mjög 
gagnlegt tæki í leiðtogahringjunum. Í hverri lotu settu þátttakendur sér sín eigin SMART 
markmið og unnu að þeim á milli lota. Að deila þessum markmiðum í hópnum hjálpaði til við 
að gera hvern nemandi ábyrgari gagnvart öðrum nemendum í lotunni. 
 
Færnihjólið var einnig gagnlegt þar sem auðvelt var að laga það að leiðtogasamhenginu. Við 
höfum unnið með þessa æfingu í öðru samhengi líka og það er alltaf gagnlegt fyrir nemendur 
að meta eigin færni. Nokkrar lagfæringar voru gerðar á leiðtogahringjunum. Til dæmis kynnti 
leiðbeinandinn hugtakið „óskir“ á móti „markmiðum“ sem nemendum fannst gagnlegt. Þar 
sem þörf krefur var einnig bætt við kenningum og tölfræði frá Bretlandi til að hjálpa 
nemendum að skapa samhengi. 
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6.0 NIÐURSTÖÐUR 

_________________________________________________________ 

Niðurstaðan í Leiðtogahringjunum á Íslandi, Bretlandi, Grikklandi og Spáni fór fram úr 

væntingum. Alls mættu 37 þátttakendur í hringina og var upphaflega gert ráð fyrir að að 

minnsta kosti 20 þátttakendur myndu mæta. Þetta er mikil þátttaka og sýnir áhuga 

nemenda um alla Evrópu á aðferðafræði og hugmyndum Leader Circles og Women Making 

Waves verkefnisins. 

Viðbrögðin sem fengust frá þátttakendum sýndu að almenn ánægja var mikil, þar sem 

þátttakendur þróa mjúka færni sína, þar með talið leiðtogahæfni, ígrundunarfærni, þekkja 

eigin styrkleika og sjálfshvatningu. 

Leiðbeinendum fannst leiðarvísir leiðbeinandans vera gagnlegt tæki þegar þeir stjórnuðu 

leiðtogahringjunum. Sumar æfingar voru lagaðar að þeirra eigin samfélagi, sem mælt er 

með til að auðvelda fundina. Uppbyggileg endurgjöf var einnig veitt af leiðbeinendum en 

einnig þátttakendum til að bæta fundina. 

Á heildina litið heppnuðust fundirnir mjög vel og aðferðafræðin hefur reynst árangursrík hjá 

konum sem búa við fjölþætta mismunun. Leiðtogahringirnir hafa uppfyllt markmið 

verkefnisins Women Making Waves með því að þróa forystu og færni í þessum markhópi 

og bæta aðgengi að vinnumarkaði. 
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KONUR GÁRA VATNIÐ - UPPLÝSINGAR UM VERKEFNIÐ 

 

Grant agreement 2019-1-IS01-KA202-051157 

Programme 
Erasmus+ Cooperation for innovation and the 

exchange of good practices 

Action 

Strategic Partnerships 

(Development of innovation - Vocational education and 

training / K202) 

Project title 
Women Making Waves - Enhancing Female 

Leadership Skills 

Project starting date 01-10-2019 

Project end date 31-03-2022 

Project duration 30 months 
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SAMSTARFSAÐILAR VERKEFNISINS 
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