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TVIVL – DANNELSE
Nye medier, fellesskap

Tvilen er lik ein skugge. Naar han kverv vert det klaarare enn fyrr.        
 

Siden 2002 er det avholdt årlige konferanser i Norge, Danmark og Tyskland 
omkring tema tvil, satt opp mot skråsikkerhet, slik den ytrer seg i ulike  

sammenhenger. Schæffergården utenfor København var helgen  
24.-26. september 2010 igjen arena for disse utradisjonelle  

opplevelses- og kunnskapsdagene. 

Foto: Oddleiv Apneseth



TVIL: ET METODISK UTGANGSPUNKT 

Årets tvilsweekend ble holdt på Schæffergården 24.-26. september og tema var dannelse - nye medier, fellesskap. 

Siden 2002 er det avholdt årlige, åpne helgearrangementer i Norge, Danmark og Tyskland under overskriften  TVIL. 

Tvil er ikke tema for arrangementene, men et metodisk utgangspunkt som settes opp mot skråsikkerhet, slik den ytrer 

seg i ulike sammenhenger, en kraft som fører oss på leting etter nye ståsteder, og en nøkkel til ny innsikt og praksis i 

det daglige. Gjennom refleksjon, debatt og levende kunstformidling legges det til rette for at våre valg kan tas på et 

klokere og mindre forutinntatt grunnlag. 

TVIVL 2010 utfordret ulike organisasjoner, institusjoner og fags selvtilstrekkelighet og søkte å bryte ned innlærte, ko-

dete budskap i møte med nye stemmer og nettverk. Liv og arbeid krever at vi har evnen til å dele. 

Arrangørene bak Tvivl dannet et tverrfaglig team,  sterk representasjon både fra Norge og Danmark.  Det omfattende 

konferanseprogrammet ble gjennomført etter planen, slik det allerede i mai ble angitt i det trykte programmet, i et 

smidig samarbeid med konferansestedet. En spesiell takk til teknisk stab på Schæffergården  for  entusiastisk bered-

skap gjennom hele arrangementet.

En rekke sterke innlegg, aktuelle debatter og et kunstnerisk flettverk av høy kvalitet og med fristende uforutsigbar-

het har gitt deltakerne påfyll, inspirert og manet til ettertanke. Alt dette – og det ble virkelig en ganske innholdsrik 

pakke – har arrangørene fått mange positive tilbakemeldinger på. Samtidig har nettopp det ambisiøse programmet og 

tettheten mellom innslagene også satt oss på sporet av en fremtidig avvikingsmodell med færre innlegg, med samtale 

i bevegelse og muligheter for å utnytte uteområdene og omgivelsene i større grad.

VEIEN VIDERE

Under TVIVL 2009 ble Schæffergården videreutviklet som det naturlige møtested for et TVIVL- nettverk i utvikling gjen-

nom en stadig pågående prosess. Dette fikk styret i Fondet for dansk-norsk samarbeid til å definere sin danske base 

som arena også for de to neste arrangementene.  Med Dannelse i år og Autoritet i 2009 videreførte man et temavalg 

som ble startet i Tyskland for tre år tilbake, med Zweifel 2007 – Anerkjennelse. Til neste år er det klart for en ny etappe på 

den samme veien, ettersom Tillit satt som er overskrift for 2011-arrangementet. Men i foreliggende rapport er det TVIVL 

2010 som skal beskrives, både i forhold til inte nsjoner og oppnådd resultat.
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Vi takker Arne Solli – Første Steg (konferansedokumentasjon) og Oddleiv Apneseth (utstillingen Fra Sunnfjord til 

Sjælland) for billedmateriale til denne rapporten.

                                 

Bergen / Oslo, desember 2010

 Sverre Chr. Wilhelmsen  Per Ivar Vaagland
 Prosjektkoordinator  Generalsekretær
 Wilhelmsen Kulturformidling,  Fondet for dansk-norsk samarbeid,
 programleder vertskap og hovedarrangør

Anite Bay Bundegaard, Sverre Chr. Wilhelmsen og Tom Remlov
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Gunnnar   Opstad og Ingeborg Tveter Thoresen

Edwin Schei og Marie Bergman



ÅRETS TEMA

Hva er dannelse i dag? Hva skal til for å kunne fungere som et fullverdig 
samfunnsmedlem i dagens samfunn? Hvilke ferdigheter, koder og  

teknikker kreves det kompetanse i for å kunne takle  
den hypermoderne virkeligheten? 

Foto: Oddleiv Apneseth
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ÅRETS TEMA: DANNELSE – NyE MEDIER, FELLESSKAP
Hva skal til for å kunne fungere som et fullverdig samfunnsmedlem i dagens samfunn? Hvilke ferdigheter, koder og teknikker kreves 
det kompetanse i for å kunne takle den hypermoderne virkeligheten? Innen et dannelsesperspektiv er dette helt grunnleggende 
spørsmål. Kjernen i dannelsesbegrepet er humanitet. Hovedessensen i det samfunn og den kultur vi som nye medlemmer skal lære 
å kjenne, knyttes til menneskeverd og respekt. Med ’dannelse’ forstår følgelig vi noe annet enn etikette, fine manerer og skolering.  

Dannelse handler om å kunne fungere som et fullverdig samfunnsmedlem. Barn og unge må derfor oppdras til å bli deltakere frem-
for tilskuere og ha innflytelse på omgivelsene innen en fellesskapstenkning. Dette er en påminnelse om at ens eget menneskeverd 
må sees i forhold til andres. Å bli ført inn i den etablerte kulturen betyr ikke nødvendigvis å si seg enig i denne kulturens verdier og 
normer. Men man har krav på å bli gjort kjent med samfunnets rammer, og enten gi sin tilslutning eller yte motstand. 

Nye former for utenforskap? 

Det nasjonale fellesskapet har tradisjonelt vært tenkt som noe kulturelt, og skriftmedier og boken er det man primært har beskjefti-
get seg med i skolen.  Men i en virkelighet der det politiske fellesskap ikke lenger bare har sin basis i kulturen, må kanskje dannelsen 
også ta et annet utgangspunkt enn språket, historien og litteraturen? Mange opplever det som demokratiserende at nye medier  og 
kommunikasjonsformer nå har aktualitet både for skolen og samfunnet.  Men tar alle disse nye fellesskapsformene vare på huma-
niteten? 

Globalitet, høyteknologi, modernitet

En verden i oppbrudd sosialt, kulturelt, teknisk og økonomisk representerer dyptgående endringer av både samfunn, kultur og men-
neskelig bevissthet. En individualisert verden stiller det enkelte menneske overfor selv å skulle skape seg et perspektiv og bygge opp 
en identitet. Derfor er dannelsesoppgaven i dag en annen. Den handler ikke bare om å  overta en livsform, men om å skape en ny, 
som gir personlig mening. Ikke alle makter å løse den oppgaven, og nye marginaliserte grupper oppstår. 

2010 har vært året for sosial inkludering. Men hvordan skal dette gjøres, for og av hvem, og hvorfor? Dette representerer en stor ut-
fordring i den vestlige verden, ikke minst for rusfeltet. Hva skiller elektronisk basert kommunikasjon fra det levende møte? Er verden 
blitt «flat», når alle kan ha kontakt? Hvilke muligheter og nye oppgaver bringer dette utdannings- og helsefeltet, politikken, mediene, 
kunsten og moderne lederskap i kontakt med? Vi ønsket å undersøke hvem som inkluderes og hvem som ekskluderes. 

Demokrati, demagogi og tvil 

Dagens samfunn formes i stor grad av vitenskap og teknologi, mens de som behersker media i liten grad er skolerte innenfor naturvi-
tenskap og teknologi, matematikk og statistikk. Mens vitenskapen former verden, er det andre personer som fortolker og analyserer 
denne vitenskapsbaserte virkeligheten. Da kan de lett misforstå og feiltolke både vitenskap og meningsmålinger, eller havne som 
ukritiske mikrofonstativer for teknisk/vitenskapelige interesser. Et vitenskapelig ideal er den systematiske tvil, debatt og skepsis. 
Slike idealer er også sentrale for et demokratisk samfunn, og dette bør også prege den offentlige debatten.

Nye måter å engasjere publikum? 

Kunst og kultur har i et tradisjonelt dannelsesbegrep vært det man skulle kjenne til for å være med i den dannede samtale. I dag ser 
vi kanskje tendenser til at kunst i høyere grad blir middel til dannelse av ny subjektivitet, det vil si til å forme personen og personens 
engasjement i omverdenen. Kunstens svar på denne utviklingen kan være å bli mer didaktisk, men det kan også være å dra  med og 
engasjere publikum på måter som krever både selvrefleksjon og åpenhet. 

Helsevesenets utfordringer 

Grunnlaget for all omsorg er respekten for det enkelte menneskes liv og iboende  verdighet. Dannelse som fenomen og dannelse i 
helsevesenet utfordrer utdanningsinstitusjonene: Hvordan danne og utdanne sykepleiere og annet helsepersonell? Det treffer også 
ansatte og arbeidsgivere innenfor helsevesenet. Hvordan kan det legges til rette for at dannelse kan komme til uttrykk her?  Utfor-
dringen med hensyn til dannelse er større enn noensinne i en individualisert  og konkurranseorientert hverdag. Men vårt nordiske 
velferdssamfunn, med  sin grunnleggende statlig forankrede solidaritet nedfelt i institusjoner som dagsentre og skoler, utgjør frem-
deles et verdi- og praksisbasert fellesskap som kan danne et sikkerhetsnett av enorm betydning for mange utsatte barn og unge. 

TVIVL2010 la ikke opp til å finne allmenngyldige svar på de spørsmål som  ble tatt opp. Den enkelte må selv gå videre og møte sine 
valg – men forhåpentligvis på et klokere grunnlag?

 
 
MED STøTTE FRA:
Den norske ambassade i København

Bergen kommune, Seksjon for kunst og kultur

Bergens Riksmålsforening

Sogn og Fjordane Fylkeskommune (Fra Sunnfjord til Sjælland)
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ARRANGøRER

TIVL 2010  er et stort spleiselag med en arrangørgruppe som favnet vidt og 
på den måten sikret bredde både i tematikk og på deltakersiden. 

Foto: Oddleiv Apneseth



Per Schultz JørgensenPer Schultz Jørgensen

ARRANGøRER
I likhet med tidligere år reflekterte arrangørgruppens sammen-
setning at TVIVL er opptatt av språk, formidling og kunst, med et 
særlig blikk på pedagogiske og helsemessige utfordringer, både 
i Norge og Danmark.   

FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID  
– ARRANGøR OG VERTSKAP 
www.dansk-norsk.no – Ingeborg Tveter Thorsen, styremedlem,  
Per Ivar Vaagland, Tlf. +47 400 05 130 / Karen Vig Albertsen. Tlf. 
+45 397 728 08, fondet@dansk-norsk.no

STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 
Regionalt og nasjonalt kompetansesenter,  som siden 2003 hatt 
tvil som ett av sine faglige styringsverktøy i arbeidet, som om-
fatter behandling av mennesker med etablerte rusproblemer, 
samt forebygging, forskning og undervisning.  www.bergens-
klinikkene.no  Tlf. +47 55 90 86 00 arne.klyve@bergenclinics.no   
berit.natalie.krogh.bareksten@bergenclinics.no  

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETS- 
SKOLE, AARHUS UNIVERSITET (DPU) 
driver forskning, tilbyr videregående forskningsbaserte over-
bygningsutdannelser og formidler innenfor hele det pedago-
giske felt. www.dpu.dk - tlf. 0045 8889000. Dekan Lars Qvortrup, 
 lq@dpu.dk

DANSKLÆRERFORENINGEN 
Hva gjør vi når dannelsen ikke lengre kan ta sitt utgangspunkt 
i språket, historien og litteraturen? Nye medier og kommunika-
sjonsformer vokser frem, med aktualitet både for skolen og sam-
funnet.  www.dansklf.dk Lis Madsen, utdannelsesleder, Professio-
nshøjskolen UCC, lima@ucc.dk tlf. +45 41897671

DANSK PSyKOLOG FORENING 
 www.dp.dk – tlf. 0045 35 26 99 55.  Blant prioriterte formål er å 
fremme samarbeidet og forståelsen mellom psykologer og andre 
fag. Dr phil. Per Schultz Jørgensen, per@myrhus.dk  

NORSK SyKEPLEIERFORBUND 
Grunnlaget for all sykepleie er respekten for det enkelte mennes-
kes liv og iboende verdighet.  Men hvordan danne og utdanne 
sykepleiere og annet helsepersonell? www.sykepleierforbundet.
no –Tlf. +47 220 4304.  kirsten.aunaas@sykepleierforbundet.no / 
svein.roald.olsen@sykepleierforbundet.no

UTDANNINGSFORBUNDET 
Arbeider for et solidarisk samfunn og for et kvalitativt godt opp-
læringstilbud for alle, basert på kunnskap og omsorg, og for at 
barnehage og skole skal være en god og attraktiv arbeidsplass. 
www.utdanningsforbundet.no  – Tlf. +47 241 42 251 per.arne-
berg@utdanningsforbundet.no  / arne.solli@utdanningsforbun-
det.no  

WILHELMSEN KULTURFORMIDLING  
- PROSJEKTLEDELSE
Bergensbasert brobyggervirksomhet, som gjennom mer enn 20 
år har utviklet tverrfaglige arenaer for møter mellom kunst og 
ulike fag.  Sverre Chr. Wilhelmsen, koordinator og prosjektleder 
for Tvilsarrangementene 2002-2009, var ordstyrer og ansvarlig 
for dagenes dramaturgi. Tlf. +47 971 81 079, wilhelmsen@tvil.no 
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Ingeborg Tveter Thoresen

Sverre Chr. Wilhelmsen



Per Schultz Jørgensen Per Arneberg

Arne KlyveKirsten Aunaas
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Søren Ulrik Thomsen

Utstillingen  fra Sunnfjord 
til Sjælland



MEDVIRKENDE

Bidragene til TVIVL 2010 kom fra personer med ulik faglig bakgrunn og 
utgangspunkt. De bidrog med sine kunnskaper, erfaringer og synspunkter,  
ikke så mye med svar som med utfordrende innspill til den prosessen som 

TVIVL 2010 var. De var forskere, praktikere, pårørende og kunstnere som alle 
møtte til en imøtekommende dialog  

der åpenhet var det viktigste. 
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DISSE KUNNE MAN MøTE UNDER TVIVL
Nevnt i alfabetisk rekkefølge 
 
HERDIS ALVSVÅG (N) 
Utdannet sykepleier, sykepleielærer og cand.polit. i 
sosiologi, og er siden høsten 2009 førsteamanuensis ved 
Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Hun arbeidet 
15 år ved Universitetet i Bergen - helsefag hovedfag og 
siden ved masterstudiet i pedagogikk. Hun kom med en 
bok i mai: På sporet av et DANNET helsevesen - Om nære 
pårørende og pasienters møte med helsevesenet.

MARIANNE WIRENFELDT ASMUSSEN (DK) 
Kunsthistoriker, grunnlegger av og direktør ved Karen Bli-
xen Museet i Rungstedlund gjennom 18 år, frem til 2009. 
Nylig slått til ridder av Dannebrogsordenen av Dronning 
Margrethe. Kunstnerisk konsulent for Fondet for dansk-
norsk samarbeid.

ODDLEIV APNESETH (N) 
var representert med fotoutstilling, med materiale fra 
helårskonseptet JØLSTER 2008. Under fredagens pro-
gram fortalte han om foto, bilder og tvil, i dialog med 
Marianne Wirenfeldt Asmussen. Fast leverandør av bilder 
til brosjyrene for TVIL /ZWEIFEL / TVIVL 2003-2010.

MARIE BERGMAN (S) 
Artist, sanger og komponist, blant Skandinavias mest 
markante røster, med en særegen kraft og nærhet innen 
ulike sjangrer – gjennom årene kjent både som vise-
sanger og rockedronning. Har vunnet flere priser, er still 
going strong på CD- og turnéfronten, men har i stadig 
større grad gjort seg gjeldende med undervisning og 
forelesninger om musikk, helse og livskraft: stemmen i et 
helhetsperspektiv.

MIKKEL BOGH (DK) 
Samtaleleder og paneldeltaker. Rektor, Det Kongelige 
Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Pedagog, 
kunstkritiker, kurator og forsker. Mag. art i kunsthistorie.

MIE BUHL (DK) 
Lektor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), 
hvor hun arbeider med digitale medier og de foran-
dringsprosesser bruken av dem avstedkommer i forhold 
til det moderne menneskets selvforståelse, med vekt på 
begrepet ’virtuality’ og på sosial praksis på tvers av digi-
tale og fysiske rom.

ANITA BAy BUNDEGAARD (DK) 
er journalist og tidligere politiker (utviklingsminister for 
Radikale Venstre 2000-2001), har arbeidet som rådgiver 
for FNs høykommissariat for flyktninger i Geneve, i dag 
kulturredaktør i Politiken. Holdt Tvilsforedraget - en 
nyskapning på årets program - som også innledet helgen 
på Schæffergården. 
 

NINA BøLGAN (N)
Førstelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen 
Høgskolen i Oslo, med spesialområde IKT på førskolefel-
tet. Faglig ansvarlig for de nasjonale ”Klikk der!” konferan-

sene, og for utarbeidelsen av den først nasjonale kartleg-
gingen av bruk av digitale verktøy i barnehagen. Opptatt 
av barns personvern.: Å arbeide med digitale bilder og 
lyd innebærer ikke ”fritt fram” på nettet, her forutsettes 
en særlig kritisk holdning og innsikt av det pedagogiske 
personalet.

KIRSTEN DROTNER (DK) 
Professor i mediestudier og mediekultur ved Syddansk 
Universitet, Odense, gjennom de siste tiår en sentral skik-
kelse innen dansk kulturforskning, med en rekke bøker 
og analyser bl.a. omkring nye medier, film og dannelse, 
ungdomskultur og digitalisering av kulturarven. 

PETER GUNDELACH (DK) 
Professor i sosiologi, Københavns universitet. Har arbei-
det med sosiale bevegelser, visjoner, dansk nasjonal iden-
titet og verdier. Fra 1990 har han hatt ansvaret for den 
danske del av The European Values Study og har publisert 
en rekke resultater herfra, bl.a. Danskes særpræg (2004).  
Snart foreligger resultatene fra 2008-verdiundersøkelsen 
om sammenhengskraft og verdiendringer gjennom de 
siste 30 år.

ASTRID HAUG (DK) 
Community manager på Berlingske Tidende og ekspert 
i sosiale medier. Medforfatter av boken Lyt til elefanterne 
- digital kommunikation i praksis. Tidligere pressesjef ved 
Københavns Rådhus og Christiansborg. Utdannet cand. 
mag. i medievitenskap.

HELENE ILLERIS (DK) 
har bakgrunn som billedkunstner, lektor i visuell kultur 
og billedkunst ved DPU, Danmarks Pædagogiske Univer-
sitetsskole og professor II ved masterstudiet ved institutt 
for forming og formgivning, Høgskolen i Telemark.

OLE HAMRE (N) 
Perkusjonist og komponist, som bl.a. lager musikk av 
talespråk og trakterer Folkofonen, et unikt orgel av men-
neskestemmer: ”Gjennom sang og musikk kan vi se hver-
andre som bærere av en unik historie bare den enkelte 
kan fortelle. Det handler om verdighet forbi det verbale”.

PER SCHULTZ JøRGENSEN (DK) 
Professor emeritus dr. phil. Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet, forsker, med fokus på familien, barns utvikling og 
dannelse, sosial integrasjon, utstøting og marginalisering, 
kompetanse og trivsel - sett fra en samfunnsvinkel, en 
psykologisk vinkel og ut fra spørsmålet om velferd, sosial 
identitet og fellesskap. Medlem av Børnerådet siden det 
ble opprettet i 1994, rådets leder 1998-2001. 

ARNE KLyVE (N)
Samfunnsviter, undervisningssjef i Stiftelsen Bergens-
klinikkene. Har viet en lang yrkeskarriere til rusfeltet. - 
Samfunnet får dessverre de unge vi fortjener, sier Klyve, 
som ønsker seg et varmere og mer inkluderende sam-
funn, men mener å se en at økende digital kløft skaper 
nye former for utenforskap. Hans siste bok, Sinte unge 
menn, har skapt debatt.
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PETER HELLER LÛTZEN (DK)
Ph.D. i dansk, forfatter og foredragsholder. Har bl.a. 
skrevet undervisningsbøker i dansk språk, litteratur og 
medier. Utgav i fjor boken Kunst og konkurrence - om sport 
og litteratur, i år kommer grunnboken Medieanalyse og 
relevans, og i arbeid er en ny bok om kultur- og utdannel-
sespolitikk, med fokus bl.a. på overgangen fra en kulturell 
til en politisk forståelse av dannelse.

TOM REMLOV (N)
Administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett. 
Tidligere teatersjef ved Den Nationale Scene, direktør i 
Norsk Film AS og leder for filmprodusentutdanningen 
ved Den norske Filmskolen. Styreleder for OCA - Office for 
Contemporary Art Norway og for Filmfondet FUZZ  AS. Er 
tilbake under tvilsdagene, nå med samtaleforumet Rem-
lovs røverhule: Dannede frekkheter, direkte verbalt.

EDVIN SCHEI (N)
Professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Uni-
versitetet i Bergen og praktiserende fastlege, som i 1998 
startet Filosofisk poliklinikk - et diskusjonsforum som 
setter fokus på menneskets mangfold.

SVEIN SJøBERG (N) 
Kjernefysiker og pedagog, professor i naturfagdidaktikk 
ved Universitetet i Oslo og ved Københavns Universitet, 
med fokus på naturvitenskap for demokrati, kultur og 
dannelse i skole og samfunn. Forfatter av bl.a. Naturfag 
som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk.

JAN INGE SøRBø (N) 
Professor ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Volda. 
Litteraturviter, kulturjournalist, forfatter av diktsamlinger, 
romaner, biografier og fagbøker. Redaktør av tidsskriftet 
Syn og Segn 1993–97.

BIRGITTE HOLM SøRENSEN (DK) 
Professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 
tidligere leder av det store forskningsprogrammet ”IT og 
Medier i et læringsperspektiv”.  Utgav sammen med Lone 
Audon og Karin Tweddell Levinsen boken Skole 2.0  
(2010). 

SøREN ULRIK THOMSEN (DK) 
står for et av de mest betydningsfulle forfatterskap i nyere 
dansk poesi. Samlingen Det værste og det bedste fra 2002 
har solgt i utrolige 20 000 eksemplarer. Thomsen er både 
bestselger, kritikerfavoritt, forskningsobjekt og forfatter-
nes forfatter.

ORDSTyRERE - DEBATTFORUM

PER ARNEBERG (N) 
Cand ped og seniorkonsulent i Utdanningsakademiet. 
Også paneldeltaker.

KIRSTEN AUNAAS (N) 
Jordmor, seniorrådgiver i fagpolitisk avdeling, Norsk Syke-
pleierforbund.

BERIT BAREKSTEN (N) 
Sosiolog og spesialkonsulent ved Stiftelsen Bergensklinik-
kene.

INGEBORG TVETER THORESEN (N) 
Styremedlem, Fondet for dansk-norsk samarbeid.

SVEIN ROALD OLSEN (N) 
Spesialrådgiver, Norsk Sykepleierforbund 

KONFERANSIER:  
SVERRE CHR WILHELMSEN (N) 
Kulturformidler. Prosjekt- og programleder for Tvils- 
arrangementene 2002–2009.

Tom Remlov

Svein Sjøberg



P
R

O
G

R
A

M
M

ET

Marie Bregman



PROGRAMMET

Programmet bestod i et flettverk i flere dimensjoner der ulike fag,  
profesjoner og uttrykksformer gikk opp i et hele og der samtalen og  

deltakernes medvirkning fikk rom.
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PROGRAMMET DAG FOR DAG

Schæffergårdens auditorium var arena under foredrage-
ne. De etterfølgende samtalene og debattene på Torvet 
fant alle sted i P2, lenger ned i gangen.  Fotograf Oddleiv 
Apneseth og musikerne Marie Bergman og Ole  Hamre 
bidro sterkt til  å prege og ”innrede” disse og nye rom.

FREDAG 24. SEPTEMBER 
09.30–10.30:  Registrering 

10.45:  Kunstens satsplanke 

 Ole Hamre, trommeslager, komponist, leder Farge-
spill 

 Marie Bergman, musiker, sanger, leder Voice Aca-
demy

11.00:  TVILSFOREDRAGET 2010  
 I 2010 ønsket arrangørene både å ha et tematisk 
bakteppe, og samtidig belyse tvilen som sådan. 
Det ble derfor innstiftet en overbyggende tvilsfo-
relesning, som også ble plassert i innledingen av 
arrangementet: 

 Anita Bay Bundegaard, kulturredaktør i Politiken 

12.00:  Lunsj 

13.15–15.30:  SESJON A. 

 OM DANNELSENS BAKTEPPE  
I ET HyPERMODERNE SAMFUNN  

 Peter Gundelach, professor i sosiologi,  
Københavns Universitet 

 Mie Buhl, lektor, Danmarks Pædagogiske  
Universitetsskole (DPU) 

 Torvet: Innlederne møtte publikum til samtale og 
debatt 

 Ordstyrer: Kirsten Aunaas, jordmor, seniorrådgiver 
i Norsk Sykepleierforbund 

 Kaffe 

15.45-16.30:  FRA SUNNFJORD TIL SJæLLAND 

 Oddleiv Apneseth og bildene

15.45:  Besiktigelse av bilder fra utstillingen Fra Sunnfjord 
til Sjælland. Kunstneren til stede

16.00:  Om bilde, tvil og kunst.  
Fotograf Oddleiv Apneseth i samtale med kunst-
historiker Marianne Wirenfeldt Asmussen, konsu-
lent for Fondet for dansk-norsk samarbeid. 

16.45–19.00:  SESJON B. 

 MOT EN Ny PRAKSIS ?  
KUNST, EKSISTENS OG DANNELSE 

 Innlegg: 

 Helene Illeris, lektor i visuell kunst og billedkunst, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus 
Universitet (DPU) 

 Edvin Schei, professor, Inst. for samfunnsmedisin-
ske fag, Universitetet i Bergen 

 Torvet: Innlederne møtte publikum til samtale og 
debatt 

 Ordstyrer: Tom Remlov, direktør, Den norske 
Opera & Ballett 

20.00:  Middag 

LøRDAG 25. SEPTEMBER 

09.00:  REMLOVS RØVERHULE 

 Anita Bay Bundegaard var Tom Remlovs gjest 

10.15–12.15:  SESJON C. 

 HVEM «EIER» DANNELSESDEBATTEN?  
INNKAST FRA NyE VINKLER 

 Innlegg : 

 Svein Sjøberg, kjernefysiker og pedagog, professor 
i naturfagsdidaktikk, Universitetet i Oslo og ved 
Københavns Universitet 

 Herdis Alvsvåg, førsteamanuensis, Haraldsplass 
diakonale høgskole, Bergen 

 Torvet: Innlederne møtte publikum til samtale og 
debatt 

 Ordstyrer: Arne Klyve, undervisningssjef, Stiftelsen 
Bergensklinikkene 

12.15:  Lunsj 

13.30–15.45:  SESJON D. 

 DIGITAL HVERDAG. ET STORT POTENSIALE  
– MEN PÅ HVILKE PREMISSER? 

 Innlegg : 

 Kirsten Drotner, professor i visuell kultur og 
medier, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
(DPU), Aarhus Universitet 

 Astrid Haug, community manager, Berlingske 
Tidende 

 Torvet: Innlederne møtte publikum til samtale og 
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 Ordstyrer: Ingeborg Tveter Thoresen, styremed-
lem, Fondet for dansk-norsk samarbeid. 

 Kaffe 

16.30–18.45:  SESJON E. 
 VOKSNES ANSVAR I EN Ny HVERDAG 

 OM DIGITAL KOMPETANSE, INKLUDERING OG 
MARGINALISERING 

 Innlegg : 

 Nina Bølgan, førstelektor i pedagogikk, førskole-
lærerutdanningen, Høgskolen i Oslo 

 Per Schultz Jørgensen, professor emeritus dr. phil 
DPU, forsker 

 Torvet: Innlederne møtte publikum til samtale og 
debatt 

 Ordstyrer: Per Arneberg, seniorkonsulent, Utdan-
ningsforbundet 

20.00:  Middag 

 Senere: Fri utfoldelse i pianobaren 

SøNDAG 26. SEPTEMBER
09.00:  AVANTGARDE OG AVANTGARDISME 

 Forfatter Søren Ulrik Thomsen i samtale med 
Mikkel Bogh, rektor ved Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Billedkunstskoler 

10.00–12.15:  SESJON F. 

 OVERGANG FRA EN KULTURELL  
TIL EN POLITISK FORSTÅELSE AV DANNELSE? 

 Innlegg: 

 Peter Heller Lützen, Ph.D i dansk, forfatter og 
foredragsholder 

 Jan Inge Sørbø, professor ved Institutt for sosial-
fag, Høgskolen i Volda,  litteraturviter, forfatter 

 Torvet: Innlederne møtte publikum til samtale og 
debatt 

 Ordstyrer: Berit Bareksten, sosiolog og spesialkon-
sulent, Stiftelsen Bergensklinikkene 

12.30:  Lunsj 

13.15:  Kunnskap, dannelse og konkurranse 

 Innlegg: 

 Arne Klyve, undervisningssjef, Stiftelsen Bergens-
klinikkene 

 Birgitte Holm Sørensen, professor, Danmarks Pæ-
dagogiske Universitetsskole,  Aarhus Universitet

 Paneldebatt, med oppfølgende innlegg fra: 

 Per Arneberg, seniorkonsulent, Utdanningsforbundet 

 *Svein Roald Olsen, spesialrådgiver,  
Norsk Sykepleierforbund 

 *Mikkel Bogh, rektor Det Kongelige Danske  
Kunstakademis Billedkunstskoler 

 Ordstyrer: Per Schultz Jørgensen,  
Dansk Psykolog Forening 

15.00:  Kaffe 

15.15:  Folkofonen 

 Med Ole Hamre 

16.00:  Slutt. TVIVL2011 annonsert 

Per Schultz Jørgensen
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Oddleiv Apneseth



STEDET

TVIVL er den arena der møter mellom mennesker med ulik bakgrunn, 
erfaringer og kompetanser utspiller seg. Derfor er stedet så viktig.  Alle var 

sammen under de tre dagene TVIVL varte. 



Schæffergården
For fjerde gang i tvilsdagenes niårige historie var arrangementet lagt til København og Schæffergården, dansk base for 
Fondet for dansk-norsk samarbeid. I Norge eier og driver Fondet konferansestedet Lysebu, arena for TVIL2008: Adgang 
til riket.

Schæffergårdens historie går tilbake til 1755, hvor hoffsnekkermester Diederich Schæffer oppførte den staselige hoved-
bygningen i en enkel senbarokk stil. Senere skiftet eiendommen hyppig eiere og nådde først sin fulle glans da den i 
1909 ble overtatt av prins Harald, en bror til kong Christian X av Danmark og kong Haakon VII av Norge. I 1950 kjøpte 
Fondet for dansk-norsk samarbeid Schæffergården og innredet bygningen til et dansk-norsk studie- og konferansested. 
I mellomkrigstiden ble Schæffergården restaurert av Kaare Klint, et av de store navn i dansk designhistorie. Klint satte 
den kvalitetsmessige standard for senere utvidelser av anlegget. En rekke kjente arkitekter har bidratt: Palle Suenson 
med ombyggingen av sidefløyene, Wilhelm Wohlert med den nye restaurantfløyen fra 1972, Hans Henrik Olrik med den 
nye konferansefløyen fra 1987, Klaus Wohlert med renoveringen av Villa Helene 2002.
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KUNST OG TVIL

Kunst er i sitt vesen eksponent for tvil. Og fordi tvilen er en kjernefaktor i 
skapelsen og utøvelsen av kunst, er det nettopp kunstneriske uttrykk som 

binder tvilsarrangementene sammen, som et organisk flettverk 

Foto: Oddleiv Apneseth
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Årets inviterte kunstnere berørte hver på sin måte arrangementets tema og metode.

MARIE BERGMAN: RøSTKRAFT
Hva er kultur, helse, utvikling? Hvordan kommuniserer vi vårt liv, hvordan lytter vi? Hva tones ned, omskrives eller 
tilpasses? Hva er autentisk, og hvordan møtes tolkninger og sannhet? «Hver stemme eier sin sannhet.», sier Marie Berg-
man. I 2009 etablerte hun sitt eget Voice Academy, og avholder kurs og seminarer for å finne livsgnisten til samhand-
ling og kontinuerlig dannelse, som møtesteder for kultur, utvikling og helse, med menneskerøsten som bærende grunn 
og livsredskap. Marie har også sterke erfaringer med klinisk stemmearbeid på sykehus, uten at hun kaller seg musikk- 
terapeut: «Jeg er kulturarbeider. Jeg arbeider for den indre kulturen, som gir avtrykk i et møte bakom ordene. Røstkraf-
ten kan ha effekter for forholdet mellom oss og verden», sier hun, og nevner både selvbilde, tolkninger, normer, intui-
sjon, drifter og konkret samfunnsengasjement. Det siste året har hun også skapt «gemenskapsceremonier», uavhengig 
av tro, alder eller sangstemme, i Katarinakyrkan i Stockholm. Her har hun samlet mennesker til «toning», dvs. lyd uten 
ord, et poetisk rituale for samskaping og livsglede.

OLE HAMRE: DET HANDLER OM Å FINNE
”Alle spørsmål har 1000 svar, men hvis du velger et av disse svarene velger du samtidig vekk de 999 andre. Derfor er 
tvilen den optimale tilstand hvis du vil se muligheter”, sier Ole Hamre. Han er trommeslager og komponist, og lager 
musikk av språk og lyder i rommet. Og enten det dreier seg om en konsert for en side i telefonkatalogen, fotballsup-
portere i samspill med symfoniorkester eller ved hjelp av den unike Folkofonen, et orgel av menneskestemmer, er tvilen 
– eller spørsmålstegnet – det ideologiske fundamentet. Han leder også prosjektet Fargespill, hvor unge mennesker som 
nettopp er kommet til Norge får by på seg  selv med sang og dans innen en forstillingsramme på høyt profesjonelt nivå 
– i seg selv et dannelsesprosjekt. Intensjonen er å løfte frem folk, vise at alle har noe å bidra med og kan oppleve seg 
selv som en naturlig del av kunstens verden.

Kunst er historiefortelling, og alle mennesker har en historie bare de kan Fortelle: ”Vi trenger mange slike historier for 
å forstå litt mer av historien om oss alle. Vi trenger historier som ikke ligner på vår egen og vi trenger historiene til en 
masse mennesker som ikke vet at de trengs”, sier Ole Hamre.  

ODDLEIV APNESETH: FRA SUNNFJORD TIL SJÆLLAND 
Siden 2003 er har tvilen fått et visuelt uttrykk i fotograf Oddleiv Apneseths bilder i brosjyre og på nett. I år fikk deltaker-
ne også stifte bekjentskap med kunstneren selv og hans bilder, gjennom en utstilling på Schæffergården i september. 
Billedmaterialet kom fra konseptet Jølster 2008, hvor Apneseth gjennom et helt år har skildret liv og arbeid i hjemkom-
munen Jølster. I den vestlandske jordbruksbygda med knappe 3000 innbyggere, har fotografen dokumentert og tolket 
både fellesaktiviteter og enkeltpersoner, fra fødsel til død. Dette har resultert i en større utstilling av bilder i storformat, 
som har vært utstilt på Eikaasgalleriet, Henie Onstad kunstsenter i Oslo og Galleri Bouhlou i Bergen. Fotokunstneren, 
som nylig er blitt frilanser etter 20 år som pressefotograf i Bergens Tidende, fulgte hele  tvilsarrangementet. På åpnings-
dagen snakket han om sine bilder og om forholdet mellom tvil og kunst, i en vandresamtale med Marianne Wirenfeldt 
Asmussen, kunstnerisk konsulent i Fondet for dansk-norsk samarbeid.  Også ved tre andre anledninger i lørdagens 
program ble Apneseth sluppet til som ”illustratør” og forteller foran tre av sine bilder.  Hans underfundige form traff det 
dansk-norske publikum, og gav et kjærkomment innsyn i bakgrunnen for kunstnerens arbeid.

SøREN ULRIK THOMSEN
Er en av de danske lyrikere som blir mest lest av andre diktere og intellektuelle. Som dikter og resonnør stiller han store 
fordringer.  Han er en tydelig aktør i opinionen, siden 1995 også medlem av Det Danske Akademi. Uten å ha ord på seg 
for å være direkte folkelig, nådde han virkelig den brede offentlighet med diktsamlingen Det værste og det bedste fra 
2002. I boken sampler han enkle hverdagslige iakttagelser fra reiser og eget hjemmeliv i København med betraktninger 
om poesien og estetikkens vesen. Og forfatterens unike følelse for rytme og klang lokket et nytt publikum til et møte 
med lyrikken, og inviterte til høytlesning for voksne. Under årets TVIVL kunne deltakerne høre ham søndag morgen i 
samtale med Mikkel Bogh: Avantgarde og avantgardisme. 



FORMIDLING

Ole Hamre



PLANLEGGINGSHORISONT 
Lanseringen fant sted i etterkant av TVIVL2009,  ultimo april. 

Arrangørgruppen var klar før jul.  Den første programpresentasjon fant sted i februar, med gjennomføring etter planen 
i september 2010.

DEN TRyKTE BROSJyREN
Mens det i 2004 ble besluttet at alt informasjonsmateriell for Tvilshelgen i København skulle gå i dansk språkdrakt, 
valgte man i likhet med i 2006 og 2009 denne gangen å bruke norsk. Men arrangementet markedsført under vignetten 
TVIVL, for å indikere dansk lokalisering.

Åse Huus’ grafiske uttrykk og fotos av Oddleiv Apneseth, ble benyttet også under TVIVL 2010. Dette skapte gjenkjen-
nelse og kontinuitet. Folderen fulgte opp innarbeidet grafikk fra årene 2003-2009.

Brosjyren ble trykket i et antall av 7.000 stk, og forelå i mai. I hovedsak ble den distribuert direkte gjennom arrangør-
miljøene i løpet av de neste ukene. Med tillatelse fra forfatteren ble tekst og bilde supplert med dikt av Søren Ulrik 
Thomsen, som også medvirket under konferansen. 

ELEKTRONISK INFORMASJON
En vesentlig del av informasjonen om arrangementet foregikk elektronisk med utgangspunkt i Fondets hjemmesider 
www.dansk-norsk.no og dagenes egen www.tvil.no.  Det ble tidlig sendt ut nyhetsmail til tidligere TVIVL-deltakere, og 
etter at programmet var lagt ut på hjemmesidene ble det med jevne mellomrom sendt ut elektroniske invitasjoner og 
nyhetsbrev til aktuelle deltakere.  

Det elektroniske påmeldingsskjemaet fungerte etter intensjonene, og alle deltakerne benyttet seg av denne påmel-
dingsmåten.

PLAKAT OG ANNONSERING
Det ble ikke produsert en egen plakat. Annonsering slo inn via arrangørgruppens nettsider og publikasjoner allerede 
fra våren av. Ut over dette ble ikke arrangementet markedsført gjennom annonser i aviser eller blader. Men flere av ar-
rangørene løftet frem tematikken i sine egne publikasjoner, både i for- og etterkant av dagene i København.

NRK DAGSREVyEN 
Et TV-team fra NRK Sogn og Fjordane fulgte fotokunster Oddleiv Apneseth gjennom flere dager før og under konferan-
sen, og laget et lengre innslag til norsk TV. Dette ble sendt i beste sendetid – i Dagsrevyen – mandag 27. september, 
altså dagen etter konferansen sluttet. Her var kunstneren selv, og i tillegg Marianne Wirenfeldt Asmussen, kunstnerisk 
konsulent, og Harrie Knaap, teknisk sjef på Schæffergården, eksponert.

Via en egen lenke kunne de som ikke fikk innslaget med seg, få det inn på PC-en:

http://go.nrk.no/go/e/nettvleft;siteId=185;afu=www.nrk.noa47nett tva47indeksa47230914/http://www.nrk.no/nett-tv/
indeks/230914 

NRK RADIO
Den gode publikumsresponsen under fotoutstillingen Fra Sunnfjord til Sjælland avstedkom i tillegg et radioinnslag fra 
NRK Sogn og Fjordane i første halvdel av november, hvor også Per Ivar Vaagland og Karen Vig Albertsen fra Fondet for 
dansk-norsk samarbeid var intervjuet. Med utgangspunkt i dette innslaget ble saken i fortsettelsen sitert i flere aviser, 
der den dukket opp som notis .
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DELTAKERLISTE TVIVL 2010
Geir Aaserud, Pedagogiskleder, Sogn studentbarnehage,  
aageir@online.no 

Karen Vig Albertsen, Fondssekretær, Fondet for dansk-
norsk samarbeid, karen@schaeffergaarden.no 

Herdis Alvsvåg, Professor, Haraldsplass diakonale høg-
skole, herdis.alvsvag@haraldsplass.no 

Karin Andersson, Lektor, Gladsaxe Gymnasium,  
ka@gladgym.dk 

Oddleiv Apneseth, fotograf, Førde i Sunnfjord,  
oddapn@gmail.no 

Per Arneberg, Seniorkonsulent, Utdanningsforbundet, 
perarn@udf.no 

Marianne Wirenfeldt Asmussen, mag. art., Fondet for 
Dansk Norsk Samarbejde, mwasmussen@vip.cybercity.dk 

Elisabeth Asplund, ass rektor, Skjønhaug skole,  
elisabeth@skjonhaugskole.no 

Kirsten Aunaas, Seniorrådgiver, Norsk Sykepleierforbund, 
kirsten.aunaas@sykepleierforbundet.no 

Berit Bareksten, spesialkonsulent, Stiftelsen Bergenskli-
nikkene, biba@bergensklinikkene.no 

Marie Bergman, Musiker, artist, Stockholm,  
Marie.bergman@telia.com 

Åshild Klokkeide Birkeland, elevinspektør, Laksevåg vide-
regående skole, ashbir@hfk.no 

Bjørnar Bjørnengen, spesialkonsulent, kompetansesenter 
rus -oslo, bjornar.bjornengen@rme.oslo.kommune.no 

Mikkel Bogh, Rektor, Det Kgl. Danske Kunstakademis Bil-
ledkunstskoler, mikkel.bogh@kunstakademiet.dk 

Mie Buhl, lektor, DPU, mib@dpu.dk 

Anita Bay Bundegaard, kulturredaktør, Politiken, 
Anita.B.Bundegaard@pol.dk 

Nina Bølgan, Førstelektor, Høgskolen i Oslo,  
Nina.Bolgan@lui.hio.no 

Ellen Løchen Børresen, rektor, Trøgstad ungdomsskole, 
ellen.borresen@trogstad.kommune.no 

Siv - Elin Leirvåg Carlsen, spesialkonsulent, Stiftelsen 
Bergensklinikkene

Jørgen Diderichsen, Lege, Oslo,  
jorgen.diderich@gmail.com 

Kirsten Drotner, Professor dr phil i mediastudier og 

mediakultur, Syddansk Universitet, Odense,  
drotner@litcul.sdu.dk 

Sissel Eggen, Opplæringskonsulent, Alf-Senter for ar-
beidslivsforberedelse, sissel@alf.no 

Berit Eliassen, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet, 
berit.eliassen@udf.no 

Espen Endresen, Spesialkonsulent, Stiftelsen  
Bergensklinikkene, esnn@bergenclinics.no 

Trond Andreas Enger, rektor, Skjønhaug skole,  
rektor@skjonaugskole.no 

Turid Wiig Erdvik, Frilansformidler, Sandefjord,  
twerdvik@online.no 

Peter Gundelach, Professor, Københavns Universitet,  
pg@soc.ku.dk 

Ole Hamre, Musiker og komponist, Bergen,  
olham@online.no 

Signe Hananger, Avdelingsleder, Seksjon helse og sosial, 
Fagforbundet, signe.hananger@fagforbundet.no 

Åse Haraldstad, Universitetslektor, Universitetet i Agder, 
ase.haraldstad@uia.no 

Astrid Haug, Community manager, Berlingske Tidende, 
astridhaug@gmail.com 

Helle Hesselberg, styrer, Toppenhaug barnehage,  
helle.hesselberg@baerum.kommune.no 

Tordis Hjelmtveit, Opplæringskonsulent, ALFas- Senter 
for arbeidslivsforberedelse, tordis@alf.no 

Unni Høsøien, Daglig leder, Papirbredden Karrieresenter, 
unni.hosoien@papirbredden.no 

Helene Illeris, lektor, DPU, illeris@dpu.dk 

Henriette Jæger, Høgskolelektor, Dronning Mauds Minne 
Høgskole, hej@dmmh.no 

Per Schultz Jørgensen, Professor dr. phil., DPU,  
per@myrhus.dk 

Anne-Julia Karlsen, ass. rektor, Trøgstad ungdomsskole, 
ellen.borresen@trogstad.kommune.no 

Torhild Kielland, Spesialrådgiver, Kompetansesenter rus- 
region øst, torhild.kielland@sykehuset-innlandet.no 

Arne Klyve, Undervisningssjef, Stiftelsen Bergensklinik-
kene, arne.klyve@bergensklinikkene.no 

Britt Klyve, Avdelingsleder, Haukås skole,  
britt.klyve@bergen.kommune.no 



Randi Vartdal Knoff, Spesialkonsulent, Stiftelsen Bergens-
klinikkene, randi.vartdal.knoff@bergensklinikkene.no 

Thorolf Krüger, professor, Høgskolen i Bergen,  
thorolf.kruger@hib.no 

Marit Kvangarsnes, førsteamanuensis, Høgskolen i  
Ålesund, mk@hials.no 

Mari-Ann Letnes, Høgskolelektor i forming, Dronning 
Mauds Minne Høgskole, mal@dmmh.no 

Peter Heller Lützen, Ph.D, forfatter, journalist, København, 
peter@hellerlutzen.dk 

Henrik Löb, lektor, Gladsaxe Gymnasium,  
henrikloeb@gmail.com 

Kjell-Arild Madssen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Volda, 
kam@hivolda.no 

Katrine Matland, seniorkonsulent, Stiftelsen Bergensklinik-
kene, katrine.matland@bergensklinikkene.no 

Knut Mjåvatn, Siviløkonom, LaVille Holding AS,  
tgm@vikenfiber.no 

Tone Mjåvatn, Grafisk designer, LaVille Holding AS,  
tgm@vikenfiber.no 

Inger Synnøve Moi, seniorrådgivar, Utdanningsdirektora-
tet, inger.synnove.moi@utdanningsdirektoratet.no 

Unn Tonje Mostad, Styrer, Lønnås barnehage,  
unn.mostad@baerum.kommune.no 

Camilla Murel, cand ed/ rådgver/ faglig leder, Klostergår-
den, klostergaarden@online.no 

Lena Müller, Spesialkonsulent, Kompetansesenter rus 
Oslo, lena.muller@rme.oslo.kommune.no 

Rune Natrud, rektor, Havnås skole, Trøgstad kommune, 
rektor@havnasskole.no 

Nermo, Johs, Spesialkonsulent, KoRus-Øst, johannes.
nermo@sykehuset-innlandet.no 

Per Nyegaard, Lektor, ph.d., Læreruddannelsen Zahle, 
PENy@ucc.dk 

Svein Roald Olsen, Norsk Sykepleierforbund, Spesialrådigi-
ver, svein.roald.olsen@sykepleierforbundet.no 
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Responsen i etterkant av TVIVL 2010 var meget stor og en-
gasjert.  Og uten unntak er grunntonen positivt oppsum-
merende, etter møtet med aktive og mettede dager på 
Schæffergården. Og nettopp det ambisiøse og ”proppede” 
programmet er noe mange har påpekt – dette er derfor noe 
arrangørene har merket seg inn mot planleggingen av neste 
konferanse.

I eposter sendt inn av både deltakere, medvirkende og ar-
rangører er det også en rekke andre momenter som trek-
kes frem. Vi tar her med en del utdrag, for å vise bredden og 
mangfoldet:

 

REAKSJONER FRA DELTAKERNE

At man på en slik flott måte har klart å legge opp en kon-
feranse der fag, kunst og kultur går hånd i hånd, er ganske 
unikt og veldig inspirerende.  

Gunnar Opstad

Leder fOr medLemsGruppe fas, utdanninGsfOrbundet

Fine dager på et vakkert sted, mye spennende stoff, mange 
innfallsvinkler, skarpskodde forelesere og nok forskjellig-
het. I det hele tatt tre fine dager, vel arrangerte og bundet 
sammen på en fin måte, godt arbeid!

Jens ramfJOrd,
stifteLsen berGenskLinikkene

 

Vi som skoleledere syntes det var flott å reise fra et kurs og 
føle oss litt oppløftet i stedet for, som vi ofte blir, nedtrykt 
av alle nye oppgaver og tiltak som pålegges oss på de fleste 
samlinger.

kåre ruud, 
rektOr, båstad skOLe

 

Som første gangs deltager, ble disse dagene en svært god 
opplevelse. Kombinasjonen av ulike faglige vinklinger fun-
gerte godt. Fint også med en viss variasjon i arbeidsformene: 
Forelesninger, refleksjon/debatt, samtale, kunstformidling.  

Rune Natrud

rektOr Havnås skOLe, 
trøGstad kOmmune

 

I sum veldig bra at dannelsesbegrepet ble så bredt belyst!

unn tOnJe mOstad,
bærum kOmmune

Tvilskonferansene er fine ”dannelsesreiser”! 

Kombinasjon politikk, kunst, kultur og filosofi skapte en 
bekreftelse på mine tanker og meninger om begrepet dan-
nelse. 

HeLLe HesseLberG, 
tOppenHauG barneHaGe, bærum kOmmune

Gleden over å være sammen med mennesker som er opptatt 
av påfyll av temaer som Tvivlskonferansen gir, møte på tvers 
av yrker,  interesser osv og bli møtt tillit, med åpent sinn. In-
tellektuell standard og kunstneriske opplevelser. Takknem-
lighet for spennende impulser.  Helheten.

inGebOrG tveter tHOresen 

Det er vanskelig ikke å være begeistret for disse dagene, stedet de 
utspant seg på og innhold og form i fremlegginger/kompetansen 
til de innbudte foreleserne. Det var gode, velorganiserte dager 
med høy kvalitet. 

Jens ramfJOrd, 
stifteLsen berGenskLinikkene

Tankevekkende innhold med glidende overganger av inspireren-
de kunstnere og inkluderende bidragsytere og deltakere, er til stor 
glede for meg. Derfor gir jeg meg selv Tvilsdagene som gave.

turid WiiG erdvik

Takk for fantastiske dagar på seminar om danning. Her var berre 
gode forelesingar og fine sesjonar. Fint å få belyst danning frå 
ulike innfallsvinklar, teoretiske og erfaringsbaserte. Profesjonell 
leiing av seminardagane.

marit kvanGarsnes

HøGskOLen i åLesund

Jeg setter stor pris på bredden og variasjonen i fagbakgrunn og 
innhold hos bidragsyterne.  Jeg liker godt hvordan fortid og nåtid 
og fremtid bindes sammen.  Det gir et perspektiv som er nyttig og 
bra, bl.a. i min egen tankeprosess knyttet til begrepet danning - 
som nå har erstattet oppdragelse i barnehagens formålsparagraf.  
Det er tankevekkende å høre hva deltagerne bringer til torgs.  
Hvor opptatt man blir av sin egen agenda og hvor lite vi egentlig 
lytter til hverandre og responderer på hverandres.   

tOriL WiiG

bærum kOmmune, nadderudskOGen barneHaGe

Ledelsen av arrangementene var vennlig, informativ og god. Vir-
ket inkluderende og behagelig avslappende (i all god mening).

inGebOrG tveter tHOresen 
 

At Marie Bergman (og delvis også Ole Hamre) så fantastisk kom 
inn mellom foredragene med sang og musikk, ofte en sang fra 
Bergman som kunne knyttes til det aktuelle foredraget, gjorde 
dette til en unik opplevelse. Bergman var med på å sette et spesi-
elt stempel på hele konferansen. Og det gjorde også Oddleiv Ap-
neseth.  Både med sine fotografier og hans mange interessante 
historier om menneskene på fotoene. 

Gunnar Opstad

Leder fOr medLemsGruppe fas, utdanninGsfOrbundet

Det var en flott opplevelse å være på TVIL. Størst inntrykk gjorde 
musikerne og fotografen. Rammen med fotoutstillingen var ge-
nial.

 

tOrHiLd kieLLand,
sykeHuset innLandet

 

Takk for et spennende konsept. Har særlig sansen for denne blan-
dingen av kulturelle innslag og faglige innslag. Innholdet, meto-
dikk og kursstedet var veldig bra. 

berit eLiassen

seniOrrådGiver, utdanninGsfOrbundet  

Kunstelementene var storartede! Det gjaldt de tre aktørene. Viktig 
at det var både kvinne og menn. Fint med både billedkunst og det 
musiske.

inGebOrG tveter tHOresen 
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Kunsten og musikken er uvurderlig - de føyer til en helt unik di-
mensjon som alle trenger.  Veldig, veldig bra!

tOriL WiiG

bærum kOmmune, nadderudskOGen barneHaGe

 

 

Vi hadde en intens, interessant og hyggelig week-end på et vak-
kert og velfunksjonerende sted, og vi møtte mange innsiktsfulle, 
engasjerte og hyggelige mennesker. Og fikk deilig mat.  Vi kom-
mer gjerne igjen neste år!  

knut OG tOne mJåvatn

Veldig fint at de fleste foreleserne også var der utenom sin ”fore-
dragstid”. Flott å kunne møte dem i pauser og ved matbordet til 
en prat.   

svein OsHauG

barneHaGekOnsuLent, trøGstad kOmmune

Foredragssalen fungerte best med små bord. Det ga mulighet til 
nærmere bekjentskap med flere. Denne måten å sitte på kunne 
gitt en mulighet til en liten samtale rundt bordet om temaet som 
ble foredratt, slik at en hadde luftet” noe” som så kunne bringes til 
”torgs”.   Kan hende flere ville la sin stemme høre på torget?  Ar-
beidsformen med foredrag av to personer, og med torg etterpå er 
interessant og fungerte stort sett. Arrangørenes involvering som 
torgmenn og koner fungerte, synes jeg. Men selve formen ble 
gjentatt, kanskje i for mange sesjoner.  Selv om en form fungerer 
godt, kan den etter hvert stivne.  

inGebOrG tveter tHOresen

Aktiv deltakelse bidrar til min lærling men jeg tror det bidro til an-
dres også. Særlig om innvandringsfeltet var det en mangelvare.  
Som den eneste innvandrer og representant for feltet helt og hol-
dent alene, ønsker jeg at informasjon om dette spres bedre neste 
gang. 

madHu sHarma

Deltagerne kan lett bli for enige og gode venner på utsiden (en 
får en viss ”familiefølelse” på godt og vondt), men under ligger det 
nok større forskjeller, kanskje trengs  det diskusjonssettinger der 
disse slippes fram? 

Jens ramfJOrd, 
stifteLsen berGenskLinikkene

Dere bør prøve å annonsere konferansene litt bredere, helt klart 
flere som da hadde kommet!

unn tOnJe mOstad,
bærum kOmmune

De ytre omgivelsene kunne vært bedre annonsert, slik at delta-
kere - om det legges inn bedre pauser også kan nyte naturen, få  
luft og lufte seg og styrke sitt legeme med annet enn mat og å 
sitte…

inGebOrG tveter tHOresen

RESPONS FRA MEDVIRKENDE
 

Flott å kunne møtes på en slik måte, både tverrfaglig og menings-
fullt. og flott rammet inn med musikk og bilder!

svein sJøberG

Dette var eit svært fint arrangement, med gode innlegg frå mor-
gon til kveld. I den siste formuleringa ligg den einaste svake sida: 
det vart for tett program. Når kvelden kom, var vi for trøtte til å 
drikka øl. Men folk likte seg godt, intervjua var kjempefine, særleg 

det med Søren Ulrik Thomsen/ Michel Bogh -  og Schæffergår-
den er no Schæffergården i alle tilfelle.

Jan inGe sørbø

  

Det jeg fandt positivt var sammensætningen af deltagerne, det 
tværfaglige sigte med at bringe forskellige faggrupper sammen. 
Marie Bergman var genial til at skabe overgange og løftede hele 
arrangementet. Det jeg savnede var at kunne diskutere med 
deltagerne. Mit foredrag var envejskommunikation, og lørdag 
var en samtale, men uden udveksling med deltagerne. 

anita bay bundeGaard

 

Jeg havde en rigtig god oplevelse i lørdags. Publikum var enga-
geret, spørgelystne og gav rigtig positiv respons til mig efter-
følgende, så det er jo dejligt.  Jeg var selv lidt nervøs for, at jeg 
ikke ville kunne forstå det norske og folk ikke kunne forstå mig, 
men det gik overraskende nemt.

astrid HauG

 

Det var nogle fine dage, en god og varm atmosfære, imøde-
kommenhed og spændende mennesker. Og mange rigtig gode 
oplæg. Samspillet mellem oplæg og ”torv” er fuldstændig rigtig 
og fungerede glimrende.Og meget fin ledelse af hele arrange-
mentet. Endelig: det overordnede samspil mellem faglighed, 
kultur og kunst virkede meget fint og til tider ganske sublimt.

per scHuLtz JørGensen

 

Det var et vældig fint arrangement med en dejlig stemning. 
Også så fik jeg hørt Marie Bergman som jeg tit hat lyttet til på 
CD, men det var godt at høre hende live 

peter GundeLacH

 

Jeg deltog kun i programmet søndag formiddag, men den 
del var vældig inspirerende og foregik i en rar atmosfære. Det 
samlede program for tvivls-dagene var i øvrigt meget impone-
rende.

peter HeLLer Lützen

 

 

Jeg synes, I har fundet en god form på arrangementet – både i 
forhold til atblande kunstneriske og videnskabelige indslag, og 
også i forhold til at

blande oplæg og debat.

Kirsten Drotner

Samarbejdet med Oddleiv Apneseth og hans udstilling var in-
spirerende og meget positivt - og hans arbejder klæder virkelig 
Schæffergården og farverne i Agoraen, for slet ikke at tale om 
billedernes indhold. En spændende genre mellem dokumenta-
tion og menneskekundskab, som bliver til kunst. Programmet 
havde med sin afvikling, skift fra aula til grupperum en god 
iscenesættelse, ligesom de musiske indlæg med i særdeleshed 
Ole Hamre var fremragende.

marianne WirenfeLdt asmussen

Jeg syntes det var en interessant konferanse fordi det var så 
mange innlegg fra ulike profesjoner. Blandingen mellom fore-
lesning og samtale  gjorde konferansen ledig.  

nina bøLGan
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BASISOPPLySNINGER TVIVL 2010– KREDITERING
Arrangement:   TVIVL2010 – DANNELSE – nye medier, fellesskap. Et 3-dagers, tverrfaglig forløp

Tidspunkt:   Fredag 24. - søndag 26. september 2010

Arena:   Schæffergården, København 

Arrangørgruppe:   Fondet for dansk-norsk Samarbeid,  hovedarrangør 
  Per Ivar Vaagland , Karen Vig Albertsen

  Stiftelsen Bergensklinikkene 
  Berit Bareksten, Arne Klyve

  Utdanningsforbundet 
  Per Arneberg, Arne Solli

  Norsk Sykepleierforbund 
  Kirsten Aunaas, Svein Roald Olsen

  Dansk Psykolog Forening 
  Per Schultz Jørgensen

  Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU) 
  Lars Qvortrup

  Dansklærerforeningen 
  Lis Madsen

Tvilskonseptet, prosjektledelse:   Wilhelmsen Kulturformidling, Bergen 
  Sverre Chr. Wilhelmsen 

Grafisk design:   Åse Huus

Fotograf :   Oddleiv Apneseth

Web:   Agathon Data / Per Ivar Vaagland

Deltakeravgift:    kr. 3.200,- eks overnatting.

Format:   90 deltakere. Totalbudsjett kr 

 

TVIVL2010 ble avviklet med støtte fra:  
 Den norske ambassade i København 
 Bergen kommune - seksjon for kunst og kultur  
 Bergens Riksmålsforening.

Utstillingen Fra Sunnfjord til Sjælland, som også var en del av TVIVL-arrangementet, ble støttet av Den norske ambassade i Køben-
havn og Sogn og Fjordane Fylkeskommune. 

TVIVL2009 ble godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsy-
kepleie med totalt 10 timer, og inngikk i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk 
rådgivning.  
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