
Hvers vegna er Geir að taka til máls?

Hef frá 2006 rannsakað þetta fyrirbæri

sem er kallað fjórða iðnbyltingin

Ég stend á mjög efnismiklum sjónarhóli

og mér finnst umræðan vera að afvegaleiða okkur

frá því sem skiptir mestu máli  



• Bökkum til ársins 476 - Rómarveldið fellur

• Evrópa skiptist upp í mörg smáveldi

• Tíu aldir miðalda, óupplýst samfélagshugsun, 

trúarótti, veröld púka, dísa, forynja, hreinsunarelda

• Upplýst samfélagshugsun, uppgötvanir og 

framfarir, þekkingarleitin og fræðimennska 

• Eðlislæga mannlega hugsunin



• Gríska rökhugsunin endurvakin

• Tilvistaskýring trúartextans gefur eftir

• Skólar eflast

• Tilvistarskýring reynslunnar eflist - Vísindin

• Tilkoma prentvélarinnar

• Dreifing á hugmyndum

• Opin frjó hugsun á rökræðuborðinu

• Vísindin lögðu fram nýjan veruleikaskilning

• Hugsuðirnir lögðu fram nýjan tilveruskilning

Þekkingunni safnað saman – kassinn verður til



• Nýr grunnur lagður að félagslegri tilveru 

Mannsins ...þjóð, lýðræði, ríkisvald...

• Gufuvélin umbylti öllu, gjörsamlega öllu

• Verksmiðjan, stöðlunin, fjöldaframleiðslan,

gæði mæld á tölulegum kvarða

Iðnbyltingin var meiriháttar

samfélagsleg umbylting



• Sterkt miðlægt ríkisvald og sterk stofnanagerð

• Ríkið tekur upp fjölskylduhlutverkið

• Vöðvaaflið mannað á vélarnar

• Uppgjör og endurstilling á samfélagsgerðinni

• Sundurgreinandi hugsun vísindanna

• Mannleg greind og mannlegt eðli skilgreint

• Röklega skynsemin og rétta svarið

• Ímyndunaraflinu ýtt út úr samfélagshugsuninni

• Mannleg vs. Samfélagsleg hugsun  

• Félagsmótunarstofnanir



• Iðnbyltingin er hugtak yfir meiriháttar

umbyltingu á öllum veraldlegum og huglægum

þáttum í tilveru mannsins.

• Af því varð mikill ávinningur og mikill kostnaður

Að leggja það að jöfnu við rafvæðingu og

sjálfvirknivæðingu og kalla óvissuna sem

við stöndum frammi fyrir 4. Iðnbyltinguna

stenst enga skoðun   



• Það er mikil óvissa í kortunum 

af því að þetta er ekki þróun

• Tilfærslan er frá vöðvaaflinu

yfir í hugaraflið, það er eðlisbreyting

• Við þurfum að uppfæra samfélagshugsunina 

svo hún rími við samfélagsgerðina

• Þetta verður að vera í takti



Við reisum ekki hugverkadrifna samfélagsgerð

á gildum samfélags sem hafði ekki uppi

neina eftirspurn eftir hugmyndum

• Við þurfum nýjar hugmyndir, við þurfum

að besta alla mögulega möguleika.

• Við höfum staðið í þessum sporum áður

• Við getum gert þetta aftur

• Byrjum á því að skoða hugtökin sem við erum að

nota í umræðunni og eru samfélagslega skilgreind

Það væri gagnlegt



Íslenskur vinnumarkaður ætti ekki að óttast

tæknina eða óvissuna.  Hann ætti að óttast þessa

tilraun sem nú er í gangi, að innleiða nýju

samfélagsgerðina á grunni ríkjandi menningar

Við munum ekki komast vel frá þeim breytingum sem

eru framundan nema við hagnýtum hugaraflið

á íslenska vinnumarkaðinum

Framundan er risa stórt verkefni

fyrir endur og símenntunarmiðstöðvarnar



Hvert er framlag MA?

Að skapa er að tengja hugmyndir í möguleika

Þú geymir hvað þú veist í hugmyndum

Tengiaflið er ímyndunaraflið

Gull og Fjall = Gullfjall

Því meira sem þú veist því fleiri hugmyndir,

því opnari hugsun því fleiri tengimöguleikar

Rökleiðing og skynsemi leiða fram besta svarið



Hvert er framlag MA?

Spurning er upphugsaður möguleiki

Svar er upprakning á þeim möguleika

Nemendur vinna í námi sínu á grunni

góðra spurninga

Svarið segir til um gæði spurningarinnar

Spurningin rammar inn starfsvettvanginn hans

Því meira sem hann lærir, því meira skapandi


