
Svona stjórnar þú starfsmönnum sem eru klárari en þú! 
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Þeir setja spurningarmerki við alla hluti, eru oft tilfinningasamir, gagnrýnir og krefjast áskorana. 
Og svo vita þeir líklega meira um fagið en þú gerir. Hinir gáfuðu og faglega sterku starfsmenn 
geta reynst stjórnandanum erfiðir en það þýðir ekki að þeir hafi ekki þörf fyrir stjórnanda. Hér 
fylgja sex ráð um hvernig þú getur best stjórnað gáfuðu starfsmönnunum þínum. 
 
Hefur þú starfsmann sem alltaf fer beint frá A til Z þegar viðkomandi á að leysa vandamál en 
getur ekki útskýrt hvernig hún náði þangað? – Og sem getur alla hluti eftir að hafa gert þá 
einungis einu sinni? Þá stendur þú kannski frammi fyrir mjög gáfuðum starfsmanni og slíkt krefst 
bæði sjálfsinnsæis og styrks af þér sem stjórnanda. 
 
Það er mikilvægt að þú upplifir þig ekki ógnað af starfsmanninum þrátt fyrir að hún sé gáfaðari 
því þú ert líklega skynsamari á sviði stjórnunar, skipulags og í hinu pólitíska spili. Það er þess 
vegna sem þú ert stjórnandi viðkomandi og hún hefur þörf fyrir þig. Til að stjórna henni þarft þú á 
hinn bóginn að styðjast við sveigjanlegri stjórnendastíl en venjulega. 
  
Svona getur þú þekkt hina mikið gáfuð starfsmenn 
  

• Þeir koma með margar spurningar og krefjast góðra – gjarnan rökrænna – skýringa 

• Þeir reyna bæði á óbreytt ástand og ákvarðanir annarra- þ.m.t. ákvarðanir þínar sem 
stjórnanda 

• Þeir hafa nánast ofvaxna réttlætiskennd og geta tekið upp á að verja veikari aðilann í 
málum þrátt fyrir að þeir séu hvorki sammála né líki við viðkomandi aðila 

• Þeim fer fljótt að leiðast og sakna áskorana – að gera eitthvað tvisvar er nóg til að það 
verði rútína því lærdómsgeta þeirra er svo mikil 

• Þeir geta verið mikið fljótari og betri við framkvæmd verkefnanna en vinnufélagarnir og 
það þýðir að þeir geta verið skynjaðir sem stjórnendasleikjur og verið útskúfaðir úr 
hópnum   

  
Hér færð þú sex stjórnunarprincipp um hvernig þú getur á skilvirkan hátt stýrt starfsmönnum sem 
eru gáfaðari en þú – þannig að þú fáir þá til að blómstra 
  
1.    Hafðu hugrekki til ”Ferrari-stjórnunar” 
Ímyndaðu þér að starfsmaðurinn þinn sé rauður Ferrari með helling af hestöflum. Myndir þú nota 
nota svona afburða gæðing til að tölta fram og til baka í vinnuna á hverjum degi á í mesta lagi 40 
km á tímann í umferðaröngþveitinu? Nei varla. Fyrir gáfuðu starfsmennina er rútínuvinna eins og 
akstur. Þeir geta fundið sig í því ef þeir neyðast til þess – en fá þá engin not fyrir getuna sína. 
  
Ferrai bílarnir eru ætlaðir til hraðaksturs – mjög hratt – svo þess vegna þarft þú sem stjórnandi að 
finna þýska hraðbraut eða lokaða kappakstursbraut – þar sem menn geta stigið bensíngjöfina í 
botn – og reynt bílinn til hins ítrasta. Gefðu þeim áskoranir og kastaðu þeim út í djúpu laugina – 
ef þau ná ekki til botns, læra þau fljótt að synda. Mundu samt að passa þau vel eins og þú myndir 
gera með dýran Ferrari.   
   
2.    Notaðu tíma í að samstilla væntingarnar í upphafi 
Margir mikið gáfaðir eru líka mjög viðkvæmir og næmir fyrir jafnvel minnstu merkjum sem þú 
sendir frá þér. Það er því innbyggð áhætta í að orð þín verði túlkuð og oftúlkuð eða að þeir haldi 
að þeir geti reiknað út hvers þú væntir af þeim 
Oftast vænta þeir mikið meira af sjálfum sér en þú gerir og m.t.t. tímanotkunar og skilvirkni getur 
því verið nauðsynlegt að þú skilgreinir með skýrum hætti hvenær þú metur verkefnið leyst – hvað 
sé hæfileg gæði og hvenær þú væntir að sjá niðurstöðurnar liggja fyrir.   
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3.    Kastaðu stjórnuninni 
Stjórnsemi virkar eins og rauð dula í nautaati og elur af sér miklar og skilvirknis hamlandi gremju 
fyrir marga mjög gáfaða. Flestir þeirra hafa mjög háan standard varðandi gæði eigin vinnu – sem 
þeir geta átt í erfiðleikum með að ná málamiðlunum með – svo þeir stýra sjálfum sér á alla 
mögulega vegu. Ef þú notar líka tíma til að stýra þeim þá ergir þú gáfur þeirra og móðgar þá 
persónulega.   
   
4.    Gefðu þeim sjálfstraust til að taka ákvarðanir 
Hinir mikið gáfuðu starfsmenn geta auðveldlega hugsað fyrir sig sjálfa og margir eru snöggir að 
öðlast yfirsýn og greina mikið gagnamagn - en það jafngildir þó ekki að þeir hafi nægilegt 
hugrekki og sjálfstraust til að taka sjálfstæðar ákvarðanir – sem þeir gætu verið dregnir til 
ábyrgðar fyrir. 
Þegar þeir leita til þín og leggja fram erindi sín er auðvitað auðvelt og freistandi að taka 
ákvarðanirnar fyrir þá – og þá haldast hlutirnir óbreyttir. Ef þú vilt stuðla að þróun þeirra til að 
vinna á sjálfstæðari hátt og gera þá hæfari í ákvarðanatöku getur þú í staðinn spurt: ”Hvað 
myndir þú gera ef þetta væri þín ákvörðun?”.      
  
5.    Hjálpaðu þeim að forgangsraða og skipuleggja 
Margir hinna mikið gáfuðu geta verið mjög smámunasamir með tilhneigingu til 
fullkomnunaráráttu. Alveg óháð því hvernig þeir nálgast og snúa málunum þá munu öll verkefnin 
þeirra virðast jafn mikilvæg. Þess vegna geta þeir haft þörf fyrir aðstoð við forgangsröðun – og oft 
til að endur forgangsraða þegar þeir lenda í tímapressu. Sumir þessara starfsmanna geta líka 
verið vonlausir óreiðupésar sem geta ekki munað hvar þeir hafa lagt hlutina. Meira að segja hinir 
gáfuðu reglusemis starfsmenn geta vegna truflana vistað hlutina á röngum stöðum því þeim 
yfirsást eitthvað á hlaupunum eða voru með hugann annarsstaðar. Enn aðrir eru ódrepandi 
bjartsýnisfólk m.t.t. tímanotkunar sem stöðugt vanmeta hversu langan tíma hlutirnir taka – og 
ofmeta hversu hratt þeir geta leyst málin. Ef þau nota dagbækurnar sínar – bóka þau dagana 
alltof þétt.   
  
6.    Ástundaðu sveigjanlegan stjórnendastíl 
Sem stjórnandi yfir gáfuðum og sjálfstætt hugsandi starfsmönnum getur þú auðveldlega leiðst til 
að trúa að þeir geti alla hluti sjálfir og hafi ekki þörf fyrir stjórnun – en þá ert þú á rangri braut. 
Þeir hafa í miklum mæli þörf fyrir góða stjórnun – sveigjanlega og faglega aðlagaða að þörfum 
þeirra. Þú getur náð mjög langt með því að skipta eftir þörfum milli eftirfarandi 
stjórnendahlutverka: 

  
•    Markþjálfi (Coach) – þegar þeir vilja sjálfir en þora/kunna  ekki ennþá 
Hér ættir þú t.d. að hjálpa þeim að skilgreina markmið og finna út hvað þeir þurfa að gera 
til að ná þeim. Þeir verða virkjaðari og helga sig málunum frekar þegar þeir hafa verið með 
í þeim hluta ferlisins 
  
•    Mentor – þegar þau geta vel en vilja ekki eða hafa ekki valið hvernig! 
Hér gæti reynst þér vel að ausa úr reynslubrunni þínum  og leggja á hlutlausan hátt fram 
hugmyndir að lausnarmöguleikum sem þeim væri svo frjálst að fylgja/velja á milli. Þannig 
æfast þau í að taka sjálfstæðar ákvarðanir   
  
•    Stjórnandi (Boss) – þegar þau hvorki kunna né þora/vilja 
Þegar þau hafa lent í blindgötu eða eru orðin föst þá neyðist þú til að meta hvað þurfi til – 
til að Ferrari gullmolinn geti komist í gang á ný. Þetta getur verið vegna skorts á 
forgangsröðun eða áætlanagerð, þetta gæti líka verið nýtt verkefni sem þau eru óörugg 
með hvort þau kunni að leysa í samræmi við sínar eigin himinháu væntingar til sjálfra sín. 
Hér neyðist þú til að taka af skarið og segja þeim nákvæmlega hvað þau eigi að gera. Þau 
vita þetta vísast vel – en hafa þörf fyrir að þú segir þeim þetta – og stígir í hlutverkið sem 
stjórnandinn þeirra   
  



•    Bjargir (Resource) – þegar þau bæði geta og vilja sjálf 
Hér þarft þú bara að vera aðgengilegur til að svara hugsanlegum spurningum sem kunna 
að koma upp eða fjarlægja steina í götunni – svo Ferrarinn geti nýtt bensínið. 

 


