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Skrifa grein til að birtast í  
Veftimarit Evolvia - Hvati  

 
1) - hvað vil ég skrifa um  
- kynning af ástriða min  

- kynna mig sem markþjálfi 

2) skil - 1. maí  
senda til thora@evolvia.is 

 
3) 300-500 orð 
2-3 myndir frá  

Frakklandsferð eða  
annað sem tengist greinin
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Lesa skrifað samtal 
 

Skoða þremur hlutum: 
 

- Samningur 
- Vitundarsköpun 

- Stjórnun  
Framgangs  
& Ábyrgðar 

Skila endurgjöf fyrir 14. Maí 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Brynja lesir:

Dagný lesir: 

Guðbjörg lesir: 

Guðrún lesir: 

Hrafnhildur lesir: 

Ingunn Ásta lesir: 

Karitas lesir:  

Rebekka lesir: 

Sólveig lesir: 

Svava lesir: 

Þóra lesir: 

Þóra Magnea lesir: Brynju samtal 

Lesa samtal &  
veita endurgjöf 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SAMNINGUR  PCC  
 

At a PCC level, the minimum standard of skill that must be demonstrated to achieve a passing score for 
establishing the coaching agreement is that the coach asks the client what they want to work on, explores 

and confirms that the agenda is meaningful for the client and will move the client toward desired 
outcome(s), the coach engages in some exploration of the measures of success for each outcome 

desired in the session, and the coach engages in some exploration of the issues related to each outcome. 
The coach attends to that agenda, those measures, and those issues throughout the coaching. The 

coach may raise unseen issues to the client, but will not change agendas, measures, or issues unless 
redirected by the client. The coach should also check with the client during the session to make sure that 

the client’s goals for the session are in fact being achieved.

A coach will not receive a passing score for establishing the coaching agreement on the PCC 
performance evaluation if the coach chooses the topic(s) for the client or if the coach does not coach 
around the topic(s) the client has chosen. The evaluation for this competency will also be negatively 
impacted if the coach does not engage in some exploration of the measures of success for each topic 
with the client or defines those measures for the client. The evaluation will be negatively impacted if the 
coach does not engage in some exploration of underlying issues related to achievement of the 
outcomes or agenda or does not check with the client about whether the client is moving toward what 
the client wanted from the session.
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VITUNDARSKÖPUN  PCC  
 

At a PCC level, the minimum standard of skill that must be demonstrated to receive a passing score for creating 
awareness is that the coach focuses on deeper inquiry by the client and encourages the client to create new awareness 

by engaging in problem solving or goal achievement. The coach encourages the client’s exploration and creation of 
new techniques or tools to help the client attend to the client’s agenda and achieve desired outcomes. The coach 

shows no attachment to a specific outcome of the coaching and is somewhat willing to not know where the coaching is 
going. The coach demonstrates an ability help the client integrate new awareness as it pertains to a particular situation 
and agenda. The coach, at least some of the time, invites the client to define the learning that is occurring versus 

the coach defining the learning that is occurring. The coach demonstrates a professional level of ability to 
understand the way the client learns and creates and uses that, as well as the client’s language, as coaching tools.

A coach will not receive a passing score for creating awareness on the PCC performance evaluation if the coach does 
not attend to the client’s agenda, changes the agenda without input from the client, or appears attached to a 
particular outcome or solution. The coach will also not receive a passing grade on the PCC performance evaluation if 
the coach does not use the client’s thinking and learning tools as tools within the coaching or does not use the client’s 
language as a coaching tool. The evaluation will also be negatively impacted if the coach seems to substitute 
assessments or standard coaching exercises to the exclusion of using the tools already existing within the client to create 
awareness. The coach will not receive a passing grade if the coach states what awareness is without exploring with 
the client what the client’s awareness is or seeking the client’s input on whether the coach’s observations are correct 
and giving the client a chance to add their own observations.
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STJÓRNUN FRAMGANGS OG ÁBÝRGÐ  PCC  
 

At a PCC level, the minimum standard of skill that must be demonstrated to receive a passing score for managing 
progress and accountability is that the coach engages in a partial partnership with the client to help the client develop 

measures of success and structures of accountability that are clearly and causally related to achieving the client’s overall 
objectives and stated agenda and clearly related to the client’s style of learning and creating. The structures of 

accountability and measures of accomplishment must have a clear purpose and potential to move the client forward in 
their thinking, learning, or action around the stated agenda and toward the client’s overall measures of success 
as well as deepen their learning. At this level, the coach may also occasionally suggest tools or structures to assist the 

client so long as the tools are not forced on the client and that the tools or structure bear an easily recognizable 
relationship to achieving the client’s stated agenda and desired outcome and the client’s style of learning and creating.

A coach will not receive a passing score for managing progress and accountability on the PCC performance evaluation 
if there is little or no partnership of co-creation of the measures of success and accountability structures, if the coach is 
the most significant voice in setting accountability structures, if the coach is unable to support the client in 
developing an effective measures and accountability structure, if the measures and structures do not have a clear 
relationship to the client’s stated agenda and desired outcome or the client’s learning and creating processes, if the plan 
or goals do not have a clear purpose and potential to move the client forward, or if suggested tools and structures 
clearly do not bear a relationship to the needs of the particular client or his/her agenda. The evaluation will also 
be negatively impacted if the coach suggests standard coaching tools or exercises without discussing with the 
client the extent to which they might be of value to the client.
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Breyting - Grunnhæfnisþættir ICF - 8 st 

TRÚNAÐARMÁLA. Grunnur  
 
B. Sameiginleg markmiðssetning 
 
C. Árangursrík tjáskipti 
 
D. Að byggja upp nám og vöxt 
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Breyting - Grunnhæfnisþættir ICF - 8 st 

TRÚNAÐARMÁLA. Grunnur  
 1. Siðferðislega rétt hegðun 
  2. Viðhorf markþjálfa  
 
B. Sameiginleg markmiðssetning 
  3. Stofnar til og stendur við samning  
  4. Að byggja upp traust og öryggi  
  5. Viðvera  
 
 

C. Árangursrík tjáskipti 
  6. Beitir virkri hlustun 
   7. Vitundarsköpun 

D. Að byggja upp nám og vöxt  

  8. Stuðlar að styrk og vexti viðskiptavinarins 
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TRÚNAÐARMÁL
A. Grunnur  
 
1. Siðferðislega rétt hegðun  

Skilgreining: Skilur og beitir ávallt siðareglum og stöðlum 
markþjálfunar.   

1. Sýnir af sér heiðarleika og hreinskilni í samskiptum við 
viðskiptavini, kostunaraðila og viðkomandi 
hagsmunaaðila. 

2. Er tillitssamur gagnvart persónuleika, reynslu, gildum og 
trú viðskiptavinarins. 

3. Notar viðeigandi og kurteislegt orðfæri í samskiptum við 
viðskiptavini, kostunaraðila og viðkomandi 
hagsmunaaðila. 

4. Hlítir siðareglum ICF og hefur grunngildin í heiðri. 

5. Heldur trúnað við upplýsingar frá viðskiptavinum 
samkvæmt samkomulagi við hagsmunaaðila og þeim 
lögum sem við eiga. 

6. Gerir greinarmun á markþjálfun, ráðgjöf, sállækningum og 
öðrum stuðningsgreinum. 

7. Vísar viðskiptavinum til annarra fagaðila ef við á.
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TRÚNAÐARMÁL
A. Grunnur  
 
2. Viðhorf markþjálfa  

Skilgreining: Byggir upp og viðheldur opnu, fróðleiksfúsu og 
sveigjanlegu viðhorfi sem hefur viðskiptavininn í öndvegi. 

1. Gerir sér grein fyrir að viðskiptavinir bera ábyrgð á 
ákvörðunum sínum. 

2. Lærir sífellt eitthvað nýtt og er í stöðugri þróun sem markþjálfi. 

3. Venur sig á íhygli og hugulsemi sem styrkir markþjálfastarfið. 

4. Gerir sér ávallt grein fyrir og er meðvitaður fyrir áhrifum 
aðstæðna og menningar á sjálfan sig og aðra. 

5. Notar sjálfsvitund sína og innsæi til ávinnings fyrir 
viðskiptavini. 

6. Byggir upp og viðheldur hæfninni til að hafa stjórn á 
tilfinningum sínum. 

7. Undirbýr sig andlega og tilfinningalega fyrir markþjálfunartíma. 

8. Leitar eftir hjálp frá utanaðkomandi aðilum ef nauðsyn krefur. 
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TRÚNAÐARMÁL

B. Sameiginleg markmiðssetning 
3. Stofnar til og stendur við samninga 

Skilgreining: Vinnur að því með viðskiptavini og viðkomandi hagsmunaaðilum að 
gera skýra samninga um markþjálfunarsambandið, ferli, áætlanir og markmið. 
Gerir samninga um markþjálfunina í heild sinni og hvern og einn 
markþjálfunartíma. 

1. Skýrir hvað markþjálfun er og hvað hún er ekki og lýsir ferlinu fyrir 
viðskiptavini og hagsmunaaðilum. 

2. Semur um hvað er viðeigandi og hvað ekki í markþjálfunarsambandinu, 
hvað er í boði og hvað ekki, og um ábyrgð viðskiptavinarins og 
viðkomandi hagsmunaaðila. 

3. Semur um viðmið og frekari mörk markþjálfunarsambandsins s.s. 
aðdrætti, greiðslur, tímaáætlun, tímalengd, lok, trúnað og þátttöku 
annarra. 

4. Vinnur að því með viðskiptavininum og viðkomandi hagsmunaaðilum að 
búa til heildstæða markþjálfunaráætlun og setja markmið. 

5. Vinnur að því með viðskiptavininum að halda eindrægni á milli 
viðskiptavinar og markþjálfa. 

6. Vinnur að því með viðskiptavininum að skilgreina eða staðfesta hvað 
hann vill ná fram í markþjálfunartímanum. 

7. Vinnur að því með viðskiptavininum að skilgreina hvað hann telur að þurfi 
að fjalla um eða finna lausn á til ná því fram sem hann vill í 
markþjálfunartímanum. 

8. Vinnur að því með viðskiptavininum að skilgreina eða staðfesta þann 
árangur sem hann vill ná fram með markþjálfuninni í heild sinni eða í 
hverjum tíma fyrir sig. 

9. Vinnur með viðskiptavininum að tímastjórnun og áherslum 
markþjálfatímans. 

10. Heldur áfram markþjálfun í samræmi við stefnu viðskiptavinarins nema 
hann láti annað í ljós. 

11. Vinnur að því með viðskiptavininum að ljúka markþjálfasambandinu 
þannig að það sé verkefninu til sóma. 
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TRÚNAÐARMÁL
B. Sameiginleg markmiðssetning 

4. Að byggja upp traust og öryggi 

Skilgreining: Vinnur að því með viðskiptavininum að skapa öruggt og 
styðjandi umhverfi þar sem hann getur talað á opinskáan hátt. 
Viðheldur gagnkvæmri virðingu og trausti. 

1. Leitast við að skilja viðskiptavininn í sínum aðstæðum, sem 
gætu m.a. falist í persónuleika hans, umhverfi, reynslu, gildum 
og trú. 

2. Sýnir persónu viðskiptavinarins, skynjun hans, háttum og 
orðfæri virðingu og lagar markþjálfun sína að 
viðskiptavininum. 

3. Viðurkennir og virðir einstaka hæfileika viðskiptavinarins, 
innsæi hans og vinnu í markþjálfunarferlinu. 

4. Sýnir viðskiptavininum stuðning, hluttekningu og umhyggju. 

5. Viðurkennir og styður tjáningu viðskiptavinarins á tilfinningum, 
skynjun, áhyggjum, trú og hugmyndum. 

6. Kemur fram af einlægni til að byggja upp traust með 
viðskiptavininum. 
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TRÚNAÐARMÁL
B. Sameiginleg markmiðssetning 

5. Viðvera 

Skilgreining: Einbeitir sér að fullu að viðskiptavininum og er opinn, 
sveigjanlegur, vel grundvallaður og öruggur. 

1. Sýnir viðskiptavininum einbeitingu, athygli, hluttekningu og 
bregst við orðum hans. 

2. Lætur í ljós löngun eftir meiri vitneskju meðan á 
markþjálfunartímanum stendur. 

3. Hefur stjórn á tilfinningum sínum til að geta veitt viðskiptavini 
sínum styrk. 

4. Kemur fram af öryggi þegar viðskiptavinurinn er í mikilli 
geðshræringu meðan á markþjálfunartíma stendur. 

5. Líður vel með að vinna í óvissu. 

6. Skapar eða gefur rými fyrir þögn, hlé eða vangaveltur. 
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TRÚNAÐARMÁL
C. Árangursrík tjáskipti 
6. Beitir virkri hlustun 

Skilgreining: Einbeitir sér að því sem viðskiptavinurinn segir og 
jafnframt því sem hann segir ekki til að skilja að fullu það sem 
viðskiptavinurinn er að miðla, innan sinna marka og í sínum 
aðstæðum, og til að ýta undir tjáningu hans. 

1. Hefur í huga aðstæður viðskiptavinarins, persónuleika hans, 
umhverfi, reynslu, gildi og trú til að skilja betur það sem hann 
er að tjá. 

2. Talar um eða dregur saman það sem viðskiptavinurinn tjáði til 
að skilningur sé skýr og koma jafnframt í veg fyrir misskilning. 

3. Skynjar og spyrst fyrir um þegar meira liggur að baki en það 
sem viðskiptavinurinn tjáir. 

4. Tekur eftir, gerir sér grein fyrir og kannar tilfinningalíf 
viðskiptavinarins, breytingar á orku, ósagða hluti eða aðra 
hegðun. 

5. Veitir orðum viðskiptavinarins athygli, raddblæ hans og 
líkamstjáningu til að skilja til fulls það sem verið er að miðla. 

6. Veitir ákveðnum tilhneigingum og sveiflum í hegðun 
viðskiptavinarins í markþjálfunartímum athygli til að greina 
þætti og mynstur. 

2.
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TRÚNAÐARMÁL
C. Árangursrík tjáskipti 
7. Vitundarsköpun 

Skilgreining: Auðveldar skilning og nám viðskiptavinarins með því að nota 
verkfæri og tækni eins og kraftmiklar spurningar, þögn, myndlíkingar eða 
hliðstæður. 

1. Hefur reynslu viðskiptavinarins í huga þegar gagnlegasta aðferðin 
er valin. 

2. Þrýstir á viðskiptavininn á þann hátt sem gæti vakið með honum 
skilning eða innsýn. 

3. Spyr viðskiptavininn spurninga, t.d. um hugsunarhátt hans, gildi, 
þarfir, langanir og trú. 

4. Spyr spurninga sem hjálpa viðskiptavininum að hugsa á annan hátt 
en hann er vanur. 

5. Býður viðskiptavininum að segja meira frá reynslu sinni. 

6. Veitir því athygli sem eykur framför viðskiptavinarins. 

7. Aðlagar markþjálfunina að þörfum viðskiptavinarins. 

8. Hjálpar viðskiptavininum að bera kennsl á þætti sem hafa áhrif á 
hegðunarmynstur, hugsun eða tilfinningar í nútíð eða framtíð. 

9. Hvetur viðskiptavininn að koma af stað hugmyndum um hvernig 
hægt er að halda áfram og hvað hann vill gera eða er fær um. 

10. Styður viðskiptavininn í að endurskoða sjónarmið sitt. 

11. Veitir hlutdeild í skoðunum, innsæi og tilfinningum, án bindingar, 
sem geta e.t.v. veitt viðskiptavininum nýja þekkingu. 
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TRÚNAÐARMÁL
D. Að byggja upp nám og vöxt  

8. Stuðlar að styrk og vexti viðskiptavinarins 

Skilgreining: Vinnur að því með viðskiptavininum að breyta lærdómi 
og innsæi í aðgerðir. Hvetur til sjálfstæðis viðskiptavinarins í 
markþjálfunarferlinu. 

1. Vinnur með viðskiptavininum að því að taka nýjan skilning, 
innsýn eða lærdóm í heimssýn sína og hegðun. 

2. Vinnur að því með viðskiptavininum að setja sér markmið um 
gerðir og ábyrgð sem samþættir og eykur við nýja þekkingu. 

3. Gerir sér grein fyrir og styður sjálfstæði í markmiðssetningu, 
gjörðum og aðferðum við að taka ábyrgð. 

4. Styður viðskiptavininn í að taka afstöðu til mögulegrar 
niðurstöðu og læra af þeim skrefum sem hafa verið tekin. 

5. Hvetur viðskiptavininn til að íhuga hvernig hægt er að halda 
áfram, þ.m.t. úrræði, stuðningur og mögulegar hindranir. 

6. Vinnur að því með viðskiptavininum að draga saman lærdóm 
og innsæi meðan á markþjálfunartímunum stendur, eða á milli 
tímanna. 

7. Fagnar framför og árangri viðskiptavinarins. 

8. Vinnur að því með viðskiptavininum að ljúka markþjálfuninni. 
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TRÚNAÐARMÁL
C. Árangursrík tjáskipti 
7. Vitundarsköpun 

Skilgreining: Auðveldar skilning og nám viðskiptavinarins með því að nota 
verkfæri og tækni eins og kraftmiklar spurningar, þögn, myndlíkingar eða 
hliðstæður. 

1. Hefur reynslu viðskiptavinarins í huga þegar gagnlegasta aðferðin er 
valin. 

2. Þrýstir á viðskiptavininn á þann hátt sem gæti vakið með honum skilning 
eða innsýn. 

3. Spyr viðskiptavininn spurninga, t.d. um hugsunarhátt hans, gildi, þarfir, 
langanir og trú. 

4. Spyr spurninga sem hjálpa viðskiptavininum að hugsa á annan hátt en 
hann er vanur. 

5. Býður viðskiptavininum að segja meira frá reynslu sinni. 

6. Veitir því athygli sem eykur framför viðskiptavinarins. 

7. Aðlagar markþjálfunina að þörfum viðskiptavinarins. 

8. Hjálpar viðskiptavininum að bera kennsl á þætti sem hafa áhrif á 
hegðunarmynstur, hugsun eða tilfinningar í nútíð eða framtíð. 

9. Hvetur viðskiptavininn að koma af stað hugmyndum um hvernig hægt er 
að halda áfram og hvað hann vill gera eða er fær um. 

10. Styður viðskiptavininn í að endurskoða sjónarmið sitt. 

11. Veitir hlutdeild í skoðunum, innsæi og tilfinningum, án bindingar, sem 
geta e.t.v. veitt viðskiptavininum nýja þekkingu. 
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14. Maí Tomorrow´s Leadership 
Karin Tenelius  

- Talar um að Sjálfbær Teymi - 
Dagskrá:  

Lámúla eða frá heimili 9-14 plús Zoom hittin kl 20 skál! 
Óvissuferð & Útskrift, ný dagsetning: ágúst - sept
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Hvað hefur tíminn  
gefið þér ídag?
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