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Programmo 

10:00 Tvivl - oplæg og sætte tone 

10:30  Formulere personligt tvivlsspørgsmål 

10:45  Tvivlslaboratoriet 

11:45  Summen på tvivlens bevægelser 

12:00  Øvrige anvendelser





TVIVL



“Så snart vi ikke kan finde det vi leder 
efter, begynder vi straks at definere det. 
Og vores definitioner udtrykker vores 
forventninger (til det vi kan ikke kan finde, 
red.)”

- Prem Rawat

At lede og at finde



“Vi har brug for en tvivlens etik. Hvor sikkerhedens etik søger at eliminere tvivl og usikkerhed og fejrer den aktive, 

udfarende og skråsikre, vil tvivlens etik hylde den tvivlende, den søgende, den tøvende, den besværlige og den 

forsigtige – den, som insisterer på altid at stille flere spørgsmål…. Ægte videnskab kender sin egen begrænsning og er 

konstant i tvivl om sig selv”. 

Svend Brinkmann, “Tvivlens etik”, klumme i Psykolog Nyt, 2011

Tvivlens etik



Tvivl & valg

 

Fanatisme
(én sandhed)

Ligegyldighed
(Alle sandheder)

Fortvivlelse
(Ingen sandhed)

TVIVL

VALG

Fra “Tvivlens nådegave”, 
Klaus Bakdal



Tvivlens fem læresætninger

 

1) Tvivl er ikke mangelfuld viden

2) Tvivl gør opmærksom på noget væsentligt, der er på færde

3) Tvivl og du skal finde

4) Tvivl er det modne sinds overskudstilstand

5) Råder tvivlen over dig kan det føre til fortvivlelse

Fra “Tvivlens nådegave”, 
Klaus Bakdal



Første anslag

https://www.youtube.com/watch?v=gHxi-HSgNPc

https://www.youtube.com/watch?v=gHxi-HSgNPc


Andet anslag

 https://www.youtube.com/watch?v=lPXWt2ESxVY

https://www.youtube.com/watch?v=lPXWt2ESxVY


Tvivls-laboratoriet - regler

- Hav dit tvivlsspørgsmål med hele tiden
- Gå sammen to og to
- Vælg en post, der tager sig interessant ud. Gør hvad posten 

tilsiger, først med den ene i fokus, dernæst den anden.
- Bliv ikke længere på en post end nødvendigt.
- Tag korte pauser til at notere bevægelser i tvivlen, når det er 

nødvendigt.
- Efter en halv time får I ny makker. Jeg slår på klokken.



Tvivls-laboratoriet - poster

Eksempler Hvad nu 
hvis…

Metaforer Forstør-
formindsk

Gør tvivl til 
tøven Joker

Skulptur Tavst 
interview

Stay close 
and do 
nothing


