1. Hva er det første du tenker på når du hører ordet "fremskritt"? Er
det en konkret ting/hendelse, eller får du kanskje en bestemt
følelse?
Fremskritt kan være alt av moderne teknologi, levestandard, er et positivt ladet ord. Når det settes
spørsmålstegn bak, tenker jeg på mobiltelefon som forstyrrer sosialt samvær, forurensning,
ensomme eldre, dvs. prisen vi betaler for disse fremskrittene.
Foran på en (naken) person
Ett skritt frem
Sci Fi, utvikling, nye oppdagelser.
Tenker følelse i hovedsak dvs en selv mener det er et fremskritt
1. Innføring av ny teknologi
Framskritt er i stor grad en subjektiv størrelse i vårt samfunn, og mye av det som i dag kalles
framskritt er grunnleggende . Eksempelvis kan økning i opplevd materiell velferd , og dermed noe
mange vil definere som et framskritt, bety en økt belastning på klima og natur som forsterker en
allerede katastrofal trend. Svært mange av materielle framskritt er grunnleggende ødeleggende på
lang sikt. Grunnleggende *gode* framskritt i vårt vestlige samfunn vil være på det emosjonelle
planet; mellom mennesker, og i forholdet mellom mennesker og natur.
Relatert til industrielle bygg og fabrikker
Konkret hendelse
kvinnefrigjøring
Plast.....plastprodukter
Når du har gjort noe bedre enn forrige gang i ett eller annet du har gjort.
veldig diffuse, i positiv eller negativ forstand
Passivhus
Utvikling
jeg forbinder ordet "fremskritt" med positivitet, en forbedring og utvikling mot noe bedre. alt kan bety
det motsatte dersom man har spørsmåltegn bak ordet.
Jeg tenker at vårt stadige «hig» etter vekst, ikke nødvendigvis er et fremskritt. Vil kanskje
generasjoner etter oss si. Naturen må oftest betale..
industri, teknologi, maskiner, røyk, bedre bedre bedre, målet er der fremme

2. Gi tre eksempler på ting/hendelser/annet som kan være et
fremskritt
Datateknologi, økt levestandard, medisin
Elektrisiteten, vaksine, hjulet
Utdanning, å gå ett skritt fremover, miljøvern
Helbred av sykdom, tekniske nyvinninger, sikker matproduksjon
1. De første steg for et barn - skolestart 2. Naturens gang - nye kull - fra blomst til frø 3. Fra analogt til
digitalt
Digitalisering, kunnskap, kommunisering
Å bygge samfunnet slik at fellesgodene/almenningene blir forvaltet av lokalsamfunnene, dvs.
menneskene som nyter reelle goder av disse. Å sette ivaretakelse av naturens goder og ressurser
foran økonomisk utnytting av dem. En kollaps i den globale, forbrukerbaserte kapitalismen.
første hjertetransplantasjon. Landbruksredskaper.
Nye busser i trondheim
Det fargerike felleskapet i Norge og våre nye landsmenn som byr på annen kultur, andre
verdensbilder, andre religioner, nye matretter, musikk m.m. /Økt kunnskap om sykdomsbekjempelse/
Stadig mer presise værvarsel
. Abortloven. Like rettigheter for kvinner og menn. miljøvern . forskning på alvorlige sykdommer
1. Lære å gå enten som fra liten eller etter sykdom. 2. Prestere bedre på skolen eller på en prøve. 3.
Finne opp nye ting for å bedre miljøet på kloden vår.
barn som lærer seg noe nytt, teknikk, bevegelser?
Passivhus, solceller, miljøvern
Utvikling av teknologi, av seg selv, endring til det bedre
et barn i vekst, tillit, bryllup, mestringsfølelse, liv, vitenskap, læring og utvikling
At vi langs kysten har «våknet» og protesterer mot vindturbiner.
vaksiner, fornybar energi, oppvåkning i forhold til å ta vare på naturen

3. Har du et eksempel på et tvilsomt fremskritt? Altså noe vi sier er
et fremskritt, men som kanskje heller egentlig er det motsatte?
(kan være et av eksemplene du ga i oppgave 2)
Industrielt framstilt mat, nyttige ting som gjør at vi beveger oss mindre, overdreven turisme
Et politisk parti
Global handel (ukritisk)
vindmølleparker - i disse valgtider: et parti har jo ordet "fremskritt" i seg
Digitalisering som gjør mennesker overflødig i arbeidslivet
Økonomisk vekst i i-land , siden det ser ut til at all økonomisk vekst, i land som allerede har en
grunnleggende god materiell velferd, finansierer et enda større materielt forbruk blant de som trenger
det minst.
Tøy vi bruker. Plastikk!! Rovdrift i naturen.
Det motsatte av framskritt kan være stillstand.
økonomisk vekst
Havet som søppeldynge . uhemmet bruk av plast/plastprodukter . genmanipulering
Vindmøller på land.
bevegelser
Vindmøller
Verdensfreden
olje
Den grådige utbygginga av vindturbiner
Samhandlingsverktøy i den digitale hverdagen (share point, teams ...).

Innspill/tanker fra medlemsmøtet 22. august
Noen tilnærminger: Arrangerte bilder; Diptyk som metode; Vise konsekvensene i kontrast til
fremskrittet
Noen temaer: Turister i hagen; Barn og teknologi; Urbefolkning – hva er fremskritt for de?
Noen refleksjoner: Historiske fremskritt som fabrikkpiper – er det noe fremskritt lenger?

