
5 - leiðir - Eigið EGO og sköpunarkrafturinn! 
  
Á heimasíðunni www.visualnews.com má finna ýmislegt áhugavert efni þ.m.t. áhugaverða grein um 
að verða meira skapandi með því að skoða eigið ego/sjálfsálit eftir Katy French (21 júlí 2015) – hér í 
lauslegri þýðingu og endursögn – Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf 2016. 
  

Alla þriðjudaga finnst okkur gaman að gefa ykkur skapandi ráð til að hjálpa ykkur að róta upp í 
daglegu venjunum, prófa eitthvað nýtt og viða að ykkur ferskum innblæstri. 
 
Sjálfið – er ekki með öllu illt en það er of auðvelt að verða alveg stútfullur af sjálfum sér, 
sannfærður um að maður sé snjallari, hæfileikaríkari og betur að því kominn að hljóta 
viðurkenningu en þeir sem eru í kringum mann. Því miður þá geta þessar sannfæringar flækst 
fyrir nánast öllu í lífi þínu - tengslunum við aðra, vinnunni þinni, sköpunarhæfni þinni og getu til að 
þróast. Vegna þessa er mikilvægt að menn skoði eigið sjálf reglubundið. Heldurðu að þú hafir 
stjórn á þínu? Hugsaðu þetta aftur. Hér eru 5 ráð til að ögra eigin sjálfi (vísbending - að minnsta 
kosti eitt þessara mun fá þig til að hnipra þig saman – það er það sem þú ættir alveg endilega að 
prófa). 
 

1.    Prófaðu eitthvað sem þú ert lélegur í 
Sjálfið sárþarfnast staðfestingar, gullstjörnu og klapp á kollinn fyrir góða vinnu. En þegar þú 
prófar eitthvað nýtt – eitthvað fyrir utan þægindarammann – gætir þú klikkað – og það er í lagi. 
Upprisan frá mistökum styrkir skapandi sjálfstraust. Þú þarft ekki að prófa neitt alveg rosalega 
skelfilegt – en meira að segja tilraunir með hæfnisvið sem tengjast sérþekkingu þinni geta 
hjálpað þér. Ertu ljósmyndari – farðu í kvikmyndanám. Grafískur hönnuður? – prófaðu að kóða 
heimasíður. Það að ögra sjálfum þér heldur þér auðmjúkum.  
  

2.    Gefðu eigin reiði gaum 
Ertu gramur bróðir? Sjálfið þitt er alltaf að að leitast við að yfirdrífa öll minniháttar afglöp. Næst 
þegar þú finnur gremjuna ólga – spurðu þá sjálfan þig af hverju það er. Lét þessi uppbyggilega 
gagnrýni þig finna til óöryggis um vinnuna þína? Létu athugasemdir samstarfsmannsins þig 
finnast þér ógnað, dæmdan eða hafnað? Slíkar tilfinningar eru allar yfirdrifin viðbrögð sjálfsins. 
Vertu meðvitaður um hvað kveikir í þér og byrjaðu að umbreyta neikvæðri orku í jákvæða vinnu.   
 

3.    Hlustaðu á einhvern sem þú sniðgengur venjulega 
Þú lærir mikið meira með því að hlusta heldur en með því að drottna yfir samræðunum 
(náttúruleg eðlishvöt sjálfsins). Sannleikurinn er sá að þú þarft ekki að hafa öll svörin eða 
mikilvægustu skoðunina í herberginu. Þegar málið varðar skapandi verkefni – höfum við öll 
blinda bletti. Að hlusta með virkum hætti og gefa sig að fólki – sérstaklega þeim sem þú telur að 
séu algerir kjánar – ögrar fordómunum og þröngvar þér inn í núið og varpar ljósi á hluti sem þú 
hefðir mögulega ekki ígrundað. 
  

4.    Prófaðu nýja nálgun 
Hefur þú sjálfvirk viðbrögð við breytingum? Líklega. Það eru kvíðaviðbrögð sjálfsins að tjá sig. 
Það er auðvelt að gefa sér að það hvernig þú gerir hlutina sé besta leiðin. En að taka nýja nálgun 
við áskorunum eða biðja um önnur sjónarhorn getur hjálpað þér að vinna betur – og gera 
undraverðar uppgvötanir. 
  
Sem dæmi, mér er eðlislægt að setja mig á móti framleiðnimælingum sem varða áætlanagerð og 
verkefnastjórn. En þegar gamli „To-do“ listinn minn var að fara úr böndunum gerði ég könnun á 
skrifstofunni til að átta mig á hvernig hinir á skrifstofunni voru voru að takast á verkefnin sín. 
Auðvitað var ég kaffærður með tonnum aðferða (eina þeirra aðlagaði ég strax og tók í notkun og 
má segja að hún hafi breytt lífi mínu í vinnunni). En það sem vakti enn meiri undrun var að 
viðbrögðin við þessari einföldu spurningu gáfu mér innsæi í persónuleikatýpur 
samstarfsmannanna og hvernig þeir forgangsraða hlutunum. Einn er með aðaláherslu á 
samskiptin, bregst við tölvupóstum fyrst, annar leggur áhersluna á að ljúka fyrirliggjandi 
verkefnum. Takið eftir að þessi svör hafa gert samvinnuna við samstarfsfólkið mikið auðveldari. 
  

http://www.visualnews.com/


Boðskapurinn – Þú þarft ekki algerlega að hafa endaskipti á hlutunum - en það að vera opinn 
fyrir einhverju nýju getur haft góða hluti í för með sér    
  

5.    Gefðu einhverjum öðrum hrós 
Sjálfið vill hrós og staðfestingu en það krefst mikillar vinnu frá mörgu fólki að framleiða eitthvað 
gott – alveg sama hverskonar verkefni er um að ræða. Sama hvort þú ert að stjórna deild 50- 
einstaklinga eða einmana-úlfi, verktaka, einhverjum sem er alltaf að aðstoða þig. Var 
fyrirliggjandi vel skrifuð skapandi samantekt? Síðustu stundar haldreipi eftir ritstjóra? Að 
viðurkenna erfiðisvinnu annarra skapar heilbrigð vinnutengsl og samstarfsmenningu sem leiðir til 
betri vinnu. 
  
Grein Katy French finnst á http://www.visualnews.com/2015/07/21/5-ways-to-check-your-ego-
and-be-a-better-creative/ 
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