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Stafræni hæfniklasinn

• Eigendur klasans eru SVÞ. VR og HR

• Markmið klasans

• Vitundarvakning

• Hvernig getum við nýtt tæknina til að einfalda líf okkar 

og vinna hlutina betur?

• Hvernig getum við eflt fólkið okkar í stafrænni hæfni?

• Óháður aðili sem er opinn fyrir alla

https://stafraent.is/

https://stafraent.is/


Rannsókn á stafrænni hæfni stjórnenda





Í hvaða málaflokkum telur þú að þú þurfir að 

bæta þína stafrænu hæfni?

Í hvaða málaflokkum telur þú að fyrirtækið 

sem þú vinnur hjá mætti helst bæta sig í?







Hvaða hæfni þurfum við til að vera stafrænni?



Hvernig eflum við stafræna hæfni ? 
Hvernig motiverum 
við fólkið?
• What is in it for me ?

• Lærdómur verður ekki til 
staðar nema 

• við höfum áhuga á að læra

• fáum að læra á okkar eigin hátt

• höfum verkfærin og tólin til að 
sjá hvar við stöndum og hvað 
er í boði á þeirri vegferð sem 
okkur langar að fara

• Við þurfum að færa okkur 
frá:

• One sice fits all

• Ég veit hvað er best fyrir þig að 
efla þig í 

Stjórnendur

Starfsfólk

We used to learn to do the work, now learning is the work



Stafræni hæfniklasinn

Takk fyrir mig



Reynslusögur og samtöl

• Flókið ferli og óskýrt

• Endapunkturinn óskýr  

• Hæfnin ekki til staðar

• Dýrt

• Erum búin að innleiða og kosta  
en fólkið okkar nýtir ekki 
lausnirnar

• Störf eru að fara að breytast

• Stafræn umbreyting er mikilvæg 
en er hún fyrir okkur ?

• Við þurfum að huga að þessu en 
það er ekki rétti tíminn núna.



Það sem hefur gagnast best

• Að hafa skýra stefnu og sýn.
• hvað á að gera, af hverju og hvernig ?

• Að taka fólkið með frá fyrsta degi
• Þátttakandi í vegferðinni
• Eignaraðili að verkefninu
• Efla þá stafrænu hæfni sem þarf til að taka þátt

• Að leysa strax fyrstu verkefnin og skapa virði 
• Láta verkin tala

• Upplýsa, upplýsa, upplýsa

• Vera skapandi og sýna þor

• Að fá aðstoð hjá óháðum aðila hvar skal byrja

• Heyra og sjá hvað aðrir eru að gera


