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Útdráttur á ensku 
The reason why companies are spending large amount of money in 

training is that in order to win in competition in modern society 

employees need to be flexible, have to acquire new skills and think 

outside of the box. They have to be able to work individually, make 

their own goals, manage their own performance and correct errors. 

They have to have good communication skills so they can work out 

customers’ problems and complaints on their own. The goals of 

training and development are among other to increase knowledge, 

increase the quantity and quality of products and services, decrease 

waste and maintenance as well as to minimize accidents, absences 

and employee turnover. Training can also decrease anxiety, save 

time, develop realistic expectations, decrease failure risk, increase 

job satisfaction and skills. Companies should also send their 

employees to training courses in order to maintain and increase their 

knowledge after training. The most common training method is on-

the-job training where the employee gets to know realistic job 

environment, materials, sound and smell, since people learn more by 

doing the things by themselves and not by watching someone else 

do them. Class room teaching is also very common. The employer 

should watch the employee at work in order to correct mistakes and 

motivate him when he does things the right way.  
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Útdráttur á íslensku 
Ástæðurnar fyrir því að fyrirtæki eyða háum fjárhæðum í þjálfun 

starfsfólks eru þær að til að sigra í samkeppni í nútíma samfélagi 

verða starfsmenn að vera sveigjanlegir, hafa getu til að öðlast nýja 

hæfileika og temja sér nýjan hugsanagang. Þeir verða að geta unnið 

sjálfstætt, sett sér eigin markmið, stjórnað eigin frammistöðu og 

leiðrétt mistök. Þeir þurfa að hafa góða samskiptahæfileika svo þeir 

geti sjálfir leyst úr vandamálum og kvörtunum frá viðskiptavinum. 

Markmið þjálfunar eru að auka þekkingu, auka magn og gæði vöru 

og þjónustu, draga úr sóun og viðhaldi, lækka slysatíðni, draga úr 

fjarvistum, lækka starfsmannaveltu, minnka kvíða, spara tíma, þróa 

raunhæfar væntingar, draga úr hættu á mistökum, auka starfsánægju 

og hæfileika fólks. Gott er að senda starfsfólk á símenntunar-

námskeið til að viðhalda þekkingu. Stjórnendur verða einnig að 

endurmennta starfsfólk sitt á öðru sviði um leið og starf þeirra 

verður úrelt. Algengasta tegund þjálfunar er starfsþjálfun þar sem 

starfsmaðurinn kynnist raunverulegu umhverfi, hráefni, hljóði og 

lykt, þar sem fólk lærir meira á því að gera hlutina sjálft en að hlusta 

og horfa á einhvern annan framkvæma þá. Gott er að fylgjast með 

hvort starfsmaðurinn er að gera hlutina rétt. Þá er hægt að leiðrétta 

hann ef hann gerir mistök og hvetja hann áfram ef hann gerir hlutina 

á réttan hátt.  

Þjálfun starfsfólks sem er eldra en 50 ára eða hefur 10 ára starfsaldur 

er meðhöndluð á annan hátt en þeirra sem yngri eru. Þeir eru ekki 

eins móttækilegir fyrir breytingum og því verður að fara rólega í að 

innleiða þær. Á móti getur eldra fólkið miðlað reynslu sinni til yngra 

fólksins. Veraldarvefsþjálfun er ný af nálinni og er komin til að 

vera. Með hjálp tækninnar er hægt að miðla þekkingu á fljótlegan og 

auðveldan hátt. Hægt er að halda próf í tölvum og þetta er einnig 

samskiptatæki fyrir nemendur og kennara.  


