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Forord
Kjære dialogvenner
Vi tror fortsatt på den gode samtalens kraft og på dialog som en vei til dypere
mellommenneskelig kontakt og trygge fellesskap.
Vi tror på opplæring i dialogiske ferdigheter som en strategi for å bygge et
rausere samfunn med rom for uenighet og større mangfold av perspektiver.
Og vi tror på unge mennesker – de som skal lede oss gjennom morgendagens
utfordringer og gleder, utfordre det bestående og finne løsninger på komplekse
problemstillinger.
Derfor har hovedfokuset vårt i 2021 vært å lære opp studenter i dialogisk
kommunikasjon, mens vi har jobbet med et konsept for en skalerbar modell
som kan spre et dialogisk engasjement langt og vidt blant studenter i Norge.
I tillegg har vi fortsatt samarbeidet med Klimahuset på Naturhistorisk museum i
Oslo, og gjennomført flere sendinger med ÅpenDialog – så lenge pengene rakk
– i tillegg til flere andre dialogaktiviteter.
Totalt har vi nådd ca. 1.400 mennesker med dialog i 2021.
Pandemien har likevel preget våre aktiviteter også dette året. Når vi ikke kunne
møtes for dialog- og dialogundervisning i det fysiske rom, måtte vi være enda
mer kreative og engasjerende gjennom digitale flater.
Stor optimisme til tross måtte vi dessverre permittere våre ansatte 50-60% i
seks av årets måneder grunnet uventet kutt i driftsstøtten. Vi har likevel klart
oss gjennom nok et vanskelig år, og håper og tror at 2022 blir året det igjen er
mulig å drive dialogarbeid i det fysiske rommet.

Geir Harald Hagberg
Ansvarlig leder
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Formål og arbeidsoppgaver
Vårt formål er å fremme den åpne og fordomsfrie dialogen for å redusere
polarisering og bidra til et rausere samfunn.
Det gjør vi ved å:
• Spre kunnskap om dialogens plass i samfunnet.
• Gi opplæring i dialogiske ferdigheter og dialog
som metode.
• Skape møteplasser for dialog om relevante
samfunnstemaer.
Vi legger særlig vekt på å nå unge mennesker og voksne i deres nærhet.

Styret og ansatte
Dialog i Praksis er organisert som en frivillig forening. Styret bidrar på frivillig
basis, mens administrasjonen i 2021 besto av to ansatte på fulltid.

Tore Lybekk / styrets leder

Chro Borhan / styremedlem

Liv Ronglan / styremedlem,
prosjektleder og dialogfasilitator

Geir H. Hagberg / styremedlem,
ansvarlig leder og dialogfasilitator
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Gjennomførte prosjekter og aktiviteter i 2021
Nedenfor beskriver vi hovedprosjektene vi har jobbet med i dette året.

StudentDialog – for-prosjekt og pilot ved Høyskolen Kristiania
Vår visjon er å utvikle en hel generasjon bevisste og dialogisk kompetente unge
voksne til respektfull deltagelse i demokrati og samfunnsliv. For å få til det
startet vi prosjektet StudentDialog i januar 2021.
Vi har samarbeidet med høyskolelektor Håkon Njøten ved Høyskolen Kristiania
som hjalp oss med å rekruttere 1. års studenter til prosjektet.
Som første ledd i prosjektet utviklet vi det digitale kurset «Dialog og
perspektivmangfold» som ble tilbudt 1. års studenter på vårsemesteret. Dette
var et for-prosjekt som ga oss verdifull læring. På høstsemesteret satte vi opp
tre kursgrupper i en større pilot der vi testet et videreutviklet kurs med egne
selvstudiemoduler i tillegg til samlingene på Zoom.

Vi fikk over 230 søknader til totalt 80 plasser i 2021. Ca. 60 studenter
gjennomførte kurset og litt færre fikk kursbevis for å ha deltatt på minst
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halvparten av samlingene. Tilbakemeldingene på kurset var svært positive, og
engasjementet og innsatsen til studentene var rørende.
Neste fase er å etablere et studentdrevet miljø for dialog på Høyskolen
Kristiania i samarbeid med Studentunionen SHK. Et slikt dialogmiljø skal være
drevet av studenter for studenter. Ved årets slutt var dette samarbeidet
initiert, noe som har vært vår visjon og mål gjennom hele 2021. Arbeidet
fortsetter i 2022.

KlimaDialog for skoleungdom på Klimahuset
Prosjektet KlimaDialog ble startet i
2020 i samarbeid med Klimahuset
på Naturhistorisk museum i Oslo.
Hensikten er å utarbeide et
pedagogisk opplegg for klimadialog i
skoleklasser på trinnene 8. trinn til
3. videregående. Til dette har vi
utviklet en lærerveiledning og
støttemateriell som hjelper lærere
med å gjennomføre en skoletime
med klimadialog før og etter
besøket på Klimahuset. Under selve besøket er det Klimahusets egne verter
som fasiliterer en klimadialog på slutten av utstillingsrunden.
Hele prosjektet har blitt forsinket gjennom pandemien fordi Klimahuset i
lengere perioder har holdt stengt av smittevernhensyn. Totalt 342 elever har
vært gjennom undervisningsopplegget.
Vi har i løpet av året avholdt noen workshops for lærere og lærerstudenter om
bruk av dialog i undervisningen, samt veiledet Klimahus-vertene i
dialogfasilitering. Lærerveiledningen har også blitt bearbeidet og justert som
følge av gjennomførte observasjoner i skoleklasser og samtaler med lærere.
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Tilbakemeldingene fra Klimahusets egne verter og fra lærere vi har snakket
med er at lærerveiledningen er tydelig, informativ og inspirerende og gjør det
lettere å gå i gang med dialog i klasserommet.
Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av første halvår av 2022.

ÅpenDialog for et mer opplyst offentlig ordskifte
I 2020 hadde vi stor suksess med våre direktesendte dialogmøter der inviterte
og ofte profilerte personer utforsker et viktig tema gjennom undrende og
fordomsfri dialog. Vi ønsket derfor å fortsette med ÅpenDialog også i 2021,
men fra april fikk vi brått kutt i støtten til dette og andre prosjekter, noe som
gjorde det umulig å fortsette med ÅpenDialog utover året.
I 2021 ble det gjennomført to sendinger med ÅpenDialog:
• 11. februar: «Demokrati og medbestemmelse»
• 25. mars: «Frykt og avsky i demokratiet»
Dialogene ble gjennomført som Zoom webinar med et aktivt publikum som
bidro via chatten. Opptak av sendingene ligger som video på våre nettsider og
på Youtube, og som podkast i Apple, Spotify, m.fl. Total rekkevidde medregnet
publikum, video og podkast, var 1.297 personer.

Arkiv med alle sendingene her: https://dialogipraksis.no/apendialog/arkiv/
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Andre dialogaktiviteter og grupper
Dialogmøte med skoleledelse
Samling med fem skoleledere ved Sagene skole. Innføring i dialogmetoden,
sirkelarbeid og refleksjon omkring utfordringer ved skolen og relasjonen
mellom lærer og elev.
MannsDialog
En fast dialoggruppe for menn med fem samlinger på Zoom i tidsrommet mars
til mai. Hvert dialogmøte varte i to timer. Siste samling ble holdt fysisk.
Internasjonal dialog
Fast gruppe med dialogfasilitatorer fra Europa som møttes i dialog på zoom for
erfaringsutveksling, refleksjon og støtte i en tung og krevende tid med pandemi
og isolasjon. Samling hver annen måned hele året.
Folkedialog
Åpent dialogmøte på Zoom der alle kunne melde seg på og bli med i dialogen.
Et møte om likestilling og kvinnekamp ble gjennomført rett etter kvinnedagen,
mens et planlagt møte i samarbeid med MDG ble avlyst.
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Finansiering og økonomi
Drift og utvikling ble i 2021 sikret gjennom driftsstøtte fra
Stiftelsen Flux – www.stiftelsenflux.no
I 2021 har vi sendt totalt 9 prosjektsøknader til ulike stiftelser som
Anthonstiftelsen, Sparebankstifelsen og Fritt ord. Vi fikk dessverre avslag på
alle våre søknader til disse stiftelsene. En søknad om deltagelse i et EØSprosjekt avventer fortsatt svar.
Inntekter fra kommersielle oppdrag var i 2021 nesten ubetydelige.
Organisasjonen har hatt to fulltids ansatte i 2021, men på grunn av uventet
kutt i driftsstøtten i 2. og 3. kvartal ble disse 50% permittert i seks måneder.
Dette satte en demper på aktiviteten og førte til at konseptet ÅpenDialog
måtte legges ned.
I 2022 har vi så langt kun fått innvilget prosjektstøtte på to prosjekter. Styret
har derfor besluttet å si opp de fast ansatte og heller belage seg på tilpassede
prosjektansettelser i 2022. Daglig leder reduseres til en 20% stilling i ett års
engasjement.

Personvern og rettigheter
Bilder og illustrasjoner brukt i denne rapporten tilhører Dialog i Praksis og må ikke gjengis uten tilatelse.
Bilder av gjenkjennelige mennesker er brukt med samtykke. Der samtykke til bruk ikke er gitt er ansikt
sladdet og navn fjernet. Copyright © 2022 Dialog i Praksis.
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Aktiviteter og deltagere i 2021
DATO

ARRANGEMENT

ANTALL DELTAGERE

11. februar

ÅpenDialog: Demokrati og medbestemmelse
Dialog med Arild Ohren, Susanne Heart (MDG), Lars Erik
Ovesen, Tone Gjøvik Todalshaug og Einar Øverenget.

Februar til
mars

Dialogkurs for studenter over 7 ganger á 2t
(1 gruppe digitalt på Zoom)

18. februar

Lederdialog: Samling med skoleledelsen på Sagene

5 personer

10. mars

Folkedialog (digitalt): Likestilling og kvinnekamp

8 personer

25. mars

ÅpenDialog: Frykt og avsky i demokratiet
Dialog med Eirik Høyer Leivestad, Susanne Heart
(MDG), Trine Skei Grande (V), Einar Øverenget og Tone
Gjøvik Todalshaug.

Mars til juni

MannsDialog: Gruppe for menn, 5 ganger á 2 timer
(Én fast gruppe digitalt på Zoom, siste samling fysisk)

7 personer

Mars til
oktober

International generative dialogue, 4 ganger á 2 timer
(Én fast gruppe digitalt på Zoom, på engelsk)

7 personer

2. mai

Folkedialog: Bil og samferdselspolitikk i Drammen, i
samarbeid med Mdg i Buskerud

26. mai

Digital workshop: Oppdrag for Voksne for barn

9 personer

23. august

Workshop for lærere: Bruk av dialog i skolen

6 personer

26. august

Workshop for PPU-studenter: Bruk av dialog i skolen

4 personer

Oktober til
nov.

Dialogkurs for studenter over 7 ganger á 2t
(Tre faste grupper digitalt på Zoom)

Antall påmeldte: 120
Total rekkevidde: 489
17 personer

Antall påmeldte: 169
Total rekkevidde: 808

avlyst pga pandemien

54 personer

Totalt deltatt på kurs og workshops – 90 personer
Totalt deltatt på dialoggrupper / dialogsamlinger – 27 personer
Total rekkevidde for ÅpenDialog (publikum, video, podkast) – 1.297 personer
Total rekkevidde i 2021: 1.414 personer
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Postadresse
Dialog i Praksis, c/o Sentralen
Postboks 183 – 0102 Oslo
Besøksadresse
Øvre Slottsgate 3 – 0157 Oslo
Vi har kontor på SoCentral – Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon
i 5. etasje på Sentralen som ligger midt i Oslo sentrum.
kontakt@dialogipraksis.no

www.dialogipraksis.no
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