
Dialogisk praksis i karriereveiledning 
 

Åpent seminar for karriereveiledere og rådgivere 
 

Lillehammer 8. mars 2018, Auditorium B. 
 

«Det er fascinerende å tenke på at grenseoppgangene mellom ulike disipliner kanskje snart står for fall. Den 
samme dialogiske kjernen kan tas i bruk i skoler og psykoterapi, i sosialt arbeid, veiledning og ledelse – de samme 
menneskelige elementene som består i å bli hørt, og på den måten åpne tilgangen til egne psykologiske ressurser 

og egenskaper som handlende aktør» (Seikkula & Arnkil, Åpen dialog i relasjonell praksis, 2013, s. 191) 

 
Intensjoner: Seminaret skal gjøre deltakerne positivt nysgjerrige på dialogisk praksis og 
ønske å utvikle kompetanse på dette i egen virksomhet. De skal ta med seg noe (elementer, 
tanker, ideer) til egen praksis.  
 
Påmelding innen 5. mars til erik.haug@inn.no (seminaret er gratis) 
 

Tid INNHOLD Hvem 

10.00 
10.10 

Velkommen til dagsseminar. 
 

Erik H Haug, Studieleder HiNN. 

Eli Skjeseth, HiNN, er dagens møteleder. 

10.10 – 
11.50 

Dialogisk praksis:  
Hva er det, og hvilke prinsipper hviler det på?   

Paulina M. Sagvolden 
Merete Nesset 

11.50 – 
12.20 

Åpent reflekterende team i plenum: Hva tenker 
dere om det dere har hørt?  

Innledere lytter og merker seg spørsmål 
for oppfølging 

12.20 - 
13.20 

Lunsj  

13.20 
14.10 

Hvordan bruke framtidsdialog i 
karriereveiledling?  

Iscenesettelse og demonstrasjon av et 
case.  

14.20 
14.45 

Spørsmål og svar i plenum.  
Informasjon om kommende utdanningstilbud. 

Paulina og Merete 

Ragnfrid Kogstad; HiNN 

14.45 – 
15.00 

Kolleger sammen: Hva tar vi med oss fra dagen i 
dag? 

 

 
Paulina M. Sagvolden, Rådgiver ved NAV Arbeidsrådgivning, Telemark. Arbeidsrådgivningskontorene 
skal bidra til å lette tilpasningen til arbeidslivet for brukere med helsemessige, psykiske eller sosiale 
utfordringer. Paulina vil ha et hovedfokus på dialogisk praksis i møte med ungdom.  
 
Merete Nesset, Kråkerøy. Erfaringsformidler og student ved videreutdanningen for dialogiske 
praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse ved NTNU avd. Gjøvik. Har flere års erfaring som 
aktivist i brukerrørsla for psykisk helsevern. Har sittet i brukerråd ved Sykehuset Østfold, deltatt som 
brukerrepresentant i diverse utvalg og på konferanser. 
 
Ragnfrid Kogstad er sosiolog og professor ved fakultet for Helse og sosialvitenskap ved HiNN.  

mailto:erik.haug@inn.no

