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SAMMENDRAG 
Elever, veiledere og skoleledelse har blitt bedt å evaluere gjennomføringen av Global 

Dignity Day.  Overordnet er hovedfunnene i evalueringen svært positive. 

 

Elevene opplever dagen som nyttig, lærerik og inspirerende, og at den bidrar til å skape 

et bedre miljø på skolen.  Nesten 90 prosent av elevene mener at skolen bør arrangere 

Global Dignity Day hvert år for 1. klasse videregående. 

 

Skolelederne oppgir at det er et enkelt og effektivt opplegg som de får stort utbytte av 

i arbeidet med den generelle delen av læreplanen.  92 prosent av skolene syntes det var 

en overordnet positiv opplevelse å gjennomføre Global Dignity Day, og kun 1% oppgir 

at de ikke vil fortsette å gjennomføre GDD. Skolene vurderer det svært positivt å få inn 

eksterne veiledere, og veilederne føler seg i stor grad satt pris på av skolen.  

 

Veilederne er særlig begeistret over elevenes evne og vilje til å by på seg selv, men 

også over at skolene engasjerer seg i arbeidet med Global Dignity Day. Veilederne 

opplever det som en enkel og inspirerende jobb å være frivillig. Rundt tre fjerdedeler av 

veilederne vil delta igjen, og opplever at de har hatt svært stor eller stor nytte av å 

delta som veileder.  

 

 
Foto: Christian, GatekunstAkademiet 
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INNLEDNING 
Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H. Kronprins Haakon, Pekka Himanen og John 

Bryant, og er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ. 

 

Global Dignitys hovedaktivitet er å arrangere Global Dignity Day (GDD) på skoler over 

hele verden. Dette er et enkelt og engasjerende skoleopplegg som handler om 

verdighet. Dagen er en arena for etisk refleksjon, der ildsjeler i lokalsamfunnet rundt 

den enkelte videregående skole stiller opp som frivillige og leder samtalen i hver sin 

klasse.  

 

 
 

Vi bruker historiefortelling som verktøy for å få frem opplevelser ungdommene har 

hatt i sine egne liv der konkrete handlinger har styrket deres egen eller andres 

verdighet. Det handler om gjensidig respekt, om det å bli sett og verdsatt for den man 

er og om å stille opp for hverandre. Det er ungdommene selv som bokstavelig talt får 

mikrofonen, det er ungdommenes stemmer vi får frem, og det er dette som gjør dagen 

relevant, konkret og inspirerende for elevene. 

 

Det kommer tydelig frem at Global Dignity Day har gitt elevene en bedre forståelse av 

begrepet verdighet. Tre av fire svarer at de syns GDD er en veldig god måte å snakke 

om verdighet på. Halvparten av elevene har også i svært stor og stor grad blitt inspirert 

til å gjøre noe aktivt og konkret for å øke egen eller andres verdighet, og oppgir at de 

heretter vil reflektere mer over betydningen av verdighet i sitt forhold til medelever, 

venner og familie. 87 prosent av elevene anbefaler at skolen arrangerer GDD hvert år. 
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HVORFOR GLOBAL DIGNITY DAY? 
Skolen er kanskje det viktigste samfunnsprosjektet vi har - en unik arena, et samfunn i 

miniatyr, der alle samfunnslag, mennesketyper, og både positive og negative 

egenskaper er representert. Det er en åpenbar utfordring, men også en fantastisk 

mulighet. Gjennom skolen kan vi dyrke frem gode verdier og holdninger hos fremtidens 

samfunnsborgere. 

  

Dette ansvaret er ikke skolens alene, men skolen er lovpålagt å være et arbeids-

fellesskap for utvikling av både faglige, personlige og sosiale ferdigheter. Som det står i 

den generelle delen av læreplanen: ”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne 

til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. […] Den må lære 

de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft. Den må venne dem til 

å ta ansvar - til å vurdere virkningene for andre av egne handlinger og å bedømme dem 

med etisk bevissthet.” 

 

Kunnskap og tekniske ferdigheter er nødvendig. Men kunnskap uten verdier er ikke 

ønskelig. Det er nok av eksempler i verdenshistorien på at fremragende vitenskap og 

teknologi har vært brukt til destruktive formål. Faglig og personlig utvikling må derfor 

alltid ses i sammenheng. 

 

Det er også slik at utvikling av personlige egenskaper er helt nødvendig for å lære seg å 

lese, skrive og regne. “Trygghet er en vesentlig forutsetning for læring. Den viktigste av 

alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik 

at de får tillit til egne evner“ står det i den generelle delen av læreplanen. Lysten til å 

lære og lysten til å delta på en positiv måte kan styrkes ved at den enkelte eleven føler 

seg sett og forstått. Når man føler seg mislykket og utenfor, er veien kort til å bli en 

destruktiv kraft i klassen og på skolen. Elever må bli tatt på alvor og verdsatt for den de 

er og de ressursene de har. God læringskultur og et trygt skolemiljø er grunnleggende 

for faglig utvikling. 

 

Global Dignity har som mål å styrke dette arbeidet, og tilbyr Global Dignity Day til 

førsteklassinger på videregående skoler. Ved deltakelse på Global Dignity Day 

realiserer skolen kravene til arbeidet med det psykososiale miljøet og gir et grunnlag 

for et godt læringsmiljø. Elevorganisasjonen er også klar på at GDD kan være et meget 

godt og etterlengtet verktøy for å styrke elevdemokratiet på videregående skoler.  
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ORGANISERING 
Organiseringen av Global Dignity Day er et samarbeid mellom Global Dignity Norge, 

videregående skoler og utvalgte organisasjoner. Global Dignity Norges ansvar er å 

koordinere gjennomføringen med skolene og mobilisere frivillige til å gå inn som 

veiledere i skolen, samt sørge for tilstrekkelig informasjon og opplæring til både 

skolene og de frivillige. De videregående skolene forplikter seg ved påmelding, til å ta 

ansvar for den praktiske og faglige planleggingen og gjennomføringen av Global Dignity 

Day på sin skole. 

 

For å nå målet om å rekruttere eksterne veiledere til gjennomføringen på skolene, 

jobber Global Dignity Norge med et bredt spekter av organisasjoner, bedrifter og 

offentlige etater. Global Dignity Norge hadde i 2013 fem strategiske 

samarbeidspartnere som tok ansvar for den praktiske og organisatoriske 

gjennomføringen i fylkene. Disse organisasjonene utpekte personer internt som fikk 

rollen som fylkesleder. For 2013 var Norges Røde Kors, MOT, Norges idrettsforbund, 

Aktive Fredsreiser og Barnas Fredsverden med som strategiske samarbeidspartnere. 

Fylkeslederne våre har gjort en fantastisk jobb og bidratt til større dekning av veiledere 

i 2013 enn tidligere. Veldig få skoler manglet veiledere og det var mindre frafall av 

veiledere enn tidligere. 

 

I tillegg har Global Dignity Norge løpende intensjonsavtaler med utvalgte 

organisasjoner og læresteder som ønsker å bistå i rekrutteringen av veiledere. Disse er 

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, Amnesty International, Norsk 

Sykepleieforbund Student, Pedagogstudentene, FO-studentene, Kirkens Bymisjon, 

ISFIT 2013, Antirasistisk senter, Politihøgskolen, Norges Idrettshøgskole, Minotenk, 

Rotary og Lions. 

 

Vår hovedsamarbeidspartner er Gjensidigestiftelsen. Andre samarbeids-partnere er 

Norlandia Care Group, Aberia Healthcare, CISCO Norge, DLA Piper og Aegis Media 

A/S . 
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TALL OG FAKTA 
Global Dignity Day ble i 2013 arrangert for 

fjerde året på rad som en landsomfattende 

kampanje for 1. klasse videregående skole. 

128 videregående skoler over hele landet, 

1200 klasser og over 30 000 elever 

gjennomførte GDD i 2013. På landsbasis 

deltok over 1200 frivillige som veiledere og 

ledet skoleopplegget i hver sin skoleklasse. 

Globalt ble dagen markert i over 50 land for 

tilsammen 350 000 ungdom. Med unntak av 

sju skoler som markerte GDD på andre 

datoer, gjennomførte skolene GDD onsdag 

16. oktober  2013. 

 

 

 

EVALUERING ELEVER 
I overkant av  2200 elever har svart på evalueringen av Global Dignity Day.   

 
 

Relevans og betydning 
66 prosent av elevene svarer at de i svært stor eller stor grad syntes Global Dignity 

Day var en god måte å snakke om verdighet på. 82 prosent av elevene oppgir at Global 

Dignity Day har gitt dem en bedre forståelse av begrepet verdighet.  

 

Deltakende skoler Global Dignity Day i Norge i 2013 
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Når elevene blir bedt om å velge tre ord de mener beskriver ordet verdighet best, 

velges respekt som ett av de tre ordene hos  70 prosent av elevene.  Andre ord elevene 

trekker fram er ærlighet, hjelpsomhet og likeverd	  .	  

 

 
 

 

 

 

 

På spørsmål om elevene synes skolen skal arrangere GDD for 1. klasse videregående 

hvert år, svarer 87,4 prosent ja. 

 

 Jeg synes Global Dignity Day på skolen vår var en suksess. Spesielt fordi vi er 
1.klassinger og ikke kjenner hverandre så godt enda. Det var spesielt modig av elevene 
som fortalte historier i plenum, og det gjør at alle elevene blir bedre kjent, og setter pris 
på hverandre nå som vi vet mer om hverandre. 
 
Det er eit veldig viktig tema, og eg synest det er viktig at alle, uansett kem dei er, får 
respekt og respekterer andre! 

 

Om verdighet og handlinger 
Ca. 50 prosent av elevene oppgir at verdighet i svært stor eller stor grad er en viktig del 

av hverdagen deres. 28 prosent oppgir i at de i noen grad opplever dette.  

  

57 prosent av elevene svarer at de i svært stor eller stor grad syns det er viktig å gjøre 

noe for å øke egen eller andres verdighet. 67 prosent svarer at de har gjort noe den 

siste måned for å øke egen eller andres verdighet. 
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53 prosent svarer at de har opplevd at noen andre har gjort noe for å øke deres 

verdighet den siste måneden. 

 
Folk på skolen som jeg ikke kjente fra før av begynte å snakke med meg, og har etter 
hvert blitt gode venner. 
 
Noen fortalte meg at jeg ville komme langt med mine egne, sterke meninger. 
 
Jeg har vært mye lei meg og noen nære venner av meg har gjort det de kan for å løfte 
meg opp igjen. De ønsker å se meg glad, for det gjør dem glade også. 

 

75 prosent av elevene svarer at de synes det er viktig at skolen jobber videre med 

aktiviteter som er knyttet til Global Dignity Day.  

 

Forberedelse til Global Dignity Day 
I evalueringen ble elevene også spurt om hvordan de ble forberedt til dagen. 35 

prosent av elevene oppgir at klassen hadde et undervisningsopplegg om verdighet i 

forkant av Global Dignity Day, og  20 prosent oppgir at informasjon på oppslagstavle 

eller ”It’s learning” var det de fikk av forberedelse. 15 prosent av elevene svarer at de 

ikke hadde noen form for forberedelse.  

 

Vurdering av aktiviteter 
På spørsmål om hvordan elevene vurderte gjennomføringen av GDD på en skala fra 1 

til 6 der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra, er det andre plenumssamling og det å få inn 

en ekstern veileder i klasserommet som scorer høyest. 

 

 

 

Første plenumssamling 

Samlingen i klasserommet 

Andre plenumssamling 

Det å få en veileder inn i  klasserommet 



 

GLOBAL DIGNITY NORGE 
 

10 

Verdighetshistorier 
Et sentralt element i Global Dignity Day er deling av verdighetshistorier. Disse gjør 

diskusjonen om verdighet mer håndgripelig og konkret enn en akademisk og abstrakt 

debatt. Verdighetshistoriene fungerer også som gode eksempler til etterfølgelse og 

inspirasjon. Det at de ofte er personlige gjør også at samtalen blir langt mer 

engasjerende og interessant for elevene. En verdighetshistorie er en selvopplevd 

historie der du enten har gjort noe positivt for noen, eller du har opplevd at noen har 

gjort noe positivt for deg. Hensikten er at man har vært med på å styrke noens eller 

egen  verdighet. 

 

58 prosent av elevene oppgir at de fortalte en verdighetshistorie på Global Dignity 

Day. 76 prosent svarer det var en god opplevelse å fortelle historien. 63 prosent svarer 

det i stor og svært stor grad var interessant og lærerikt høre andres 

verdighetshistorier.  

 

86 prosent av elevene oppgir at de gjennomførte brevskrivningsoppgaven og skrev om 

hva de ville gjøre det neste året for å øke egen eller andres verdighet. 17 prosent av 

elevene svarte at de i svært stor eller stor grad skrev noe viktig i brevet, 37 prosent 

svarer at de i noen grad skrev noe viktig. 

 

 
Foto: Christian, GatekunstAkademiet 
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EVALUERING SKOLELEDELSE 
Av de 128 deltakende skolene har 101 av dem, ved skolekoordinator eller rektor, svart 

på evalueringen. 8 prosent av disse skolene har ikke gjennomført  Global Dignity Day 

tidligere.  

 

Tilbakemeldinger tyder på at de skolene som har tett samarbeid med veilederne 

opplever større suksess og mindre frafall av veiledere.  Generelt har vi fått flere 

tilbakemeldinger på at skoler har vært mer fornøyde med veilederne i 2013.   

 

 

Relevans og betydning 
92 prosent svarer at det var en overordnet positiv opplevelse å gjennomføre Global 

Dignity Day. 3 prosent sier det ikke var det, mens 5 prosent svarer vet ikke. En skole 

kommenterer følgende:  

 
Ein god og viktig dag for skulen.  
Eg har i dag tatt meg ein tur rundt på huset og snakka med elevar. Dei let vel, og meiner 
dette bør vere eit årleg arrangement for vg1-elevane. 
Takk for innsatsen, - ei særleg takk til dokke som tek dokke tid til å kome å vere veiledar! 
 
Vi mener at dette er en fin måte å få elevene til å tenke mer på betydningen av å være 
tilstede for andre og hvor lite som skal til. 
Fin oppkjøring mot OD dagen. 
Det er et forholdsvis kort arrangement som vi alle får mye ut av. 
Vi liker dette konseptet! 
 
”Plenum 2 er største suksessfaktor og største fallgruve. Kan bli karikert.” 

 

72 prosent av skolene svarer at Global Dignity Day i svært stor grad eller stor grad 

oppleves som relevant for skolens visjon og læreplan. 23 prosent svarer at Global 

Dignity Day i noen grad oppleves som relevant. Videre er det 36 prosent av skolene 
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som oppgir at de i stor og svært stor grad og 50 prosent som i noen grad, vil bygge 

videre på Global Dignity Day i skolens holdningsarbeid. Sett i lys av den generelle delen 

av læreplanen er dette noe vi kan jobbe videre med slik at flere av skolene opplever at 

dette oppleves som relevant.  78 prosent av skolene er positive til å gjennomføre 

Global Dignity Day igjen i 2014, 1 prosent svarer at de ikke er det, mens 20 prosent har 

enda ikke bestemt seg. 

 

Informasjon til skolene 
96 prosent av skolene svarer at de fikk tilstrekkelig informasjon om planlegging og 

gjennomføring i forkant av Global Dignity Day. 90 prosent av skolene brukte 

informasjonsverktøyet ”Håndbok for skolene”, og  ca. 70 prosent svarer at dette i svært 

stor grad var et nyttig verktøy.  

 

Forberedelse og involvering av elevene 
Det har vært en økning i forhold til skolenes involvering av elevrådene. Det er viktig at 

skolene lytter til elevene, og gir elevrådene eierskap til GDD. Med den nye 

elevrådssatsingen, der vi har avholdt første seminar og er i gang med å lage en 

verktøykasse med elevstyrte aktiviteter som kan strekke verdighetsarbeidet utover 

skoleåret, håper vi på større forankring hos elevrådene. Med hensyn til planleggingen 

av Global Dignity Day er det  42 prosent av skolene som oppgir at de aktivt har 

involvert elevene/elevrådet i planleggingen. Med hensyn til faglig forberedelse oppgir 

83 prosent av skolene at elevene ble faglig og praktisk forberedt i forkant av Global 

Dignity Day.  
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Av evalueringen er det tydelig at de konkrete forberedelser varierer veldig fra skole til 

skole. 8 prosent av skolene valgte å følge hele undervisningsopplegget foreslått i 

håndboka, 77 prosent valgte å bruke deler av undervisningsopplegget, mens 14 

prosent gjennomførte et eget opplegg for forberedelse. 75 prosent av skolene oppgir at 

forberedelsesopplegget foreslått i håndboka i svært stor eller stor grad var nyttig,  

mens 25 prosent oppgir at det i noen grad var nyttig.  

 

Når det gjelder lærernes motivasjon for å gjennomføre Global Dignity Day oppgir 5 

prosent at de opplevde at lærerne i svært stor grad var motivert, 42 prosent opplevde 

at de i stor grad var det, mens 46 prosent svarer i noen grad. 6 prosent oppgir at de i 

liten eller vært liten grad opplevde at lærerne var motivert. 

 

Vurdering av aktiviteter 

 
Skoleledelsen vurderer første plenumssamling høyest, og vurderer delingen av 

verdighetshistorier i klasserommet noe høyere enn i plenum to.  Brevskrivingen får 

dårligst gjennomsnittsvurdering. Brevet scorer dårligst av aktivitetene. Hvis brevet 

skal fungere må elevene være  bedre forberedt.  

 

Utbytte av eksterne som veiledere 
Skolene gir uttrykk for at Global Dignity Day er et løft i hverdagen. En viktig grunn til 

dette er at det kommer eksterne inn som veiledere. 94 prosent sier det i stor og svært 

stor grad var nyttig å få eksterne som veiledere. 90 prosent av skolene oppgir at de fikk 

nok veiledere til gjennomføringen. Av skolene som ikke fikk nok veiledere oppgir  80 

prosent av de manglet 1 eller 2 veiledere.  

 

Første plenumssamling 

Assosiasjonsoppgave 

Brevskrivingen 

Deling av verdighetshistorier i klasserommet 

Andre plenumssamling 
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Vurdering av egen innsats  
Skolene har også vurdert egen innsats i planleggingen og gjennomføringen av Global 

Dignity Day. Av de seks punktene skolene blir bedt om å vurdere kommer rollen som 

vertskap for veilederne best ut med et gjennomsnitt på 5 av 6 poeng. Involvering av 

elevene kommer dårligst ut med et gjennomsnitt på 3,9 poeng.  

 

Annet 
Av andre tilbakemeldinger oppgir skolene at de skulle vært tidligere ute med 

informasjon til lærerne både med tanke på forberedelse av elevene og logistikk, 

involvere seg mer i rekrutteringen av veiledere, og engasjere elevene i større grad.  

En skole sier det er positivt med materiell og oppfølging fra fylkesleder, men peker på 

at tiden er en knapp ressurs og mener at de selv bør beslutte omfang av 

forberedelsene. Det er også et ønske om flere tips til hvordan skolene bedre kan bruke 

GDD til sitt øvrige holdningsskapende arbeid. Dette vil vi bidra til ved utarbeidelsen av 

verktøykassa til elevrådene. Mange lærere ser på dette som en tidstyv, men det er 

viktig å presisere at dette er et to-timers opplegg i et 13 år langt skoleløp. 

 

Det er fortsatt utfordringer ved enkelte skoler med forankring og organisering, med 

tilfeller av uengasjerte ledere og lærere, samt dårlig praktisk og faglig forberedelse.  
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EVALUERING VEILEDERE 
I databasen vår har vi registrert 1181 frivillige fra mer enn 30 organisasjoner som ble 

rekruttert som veiledere til Global Dignity Day 2013 (i tillegg er det i overkant av 50 

veiledere som ikke er registrert). 748 av disse har deltatt i evalueringen av dagen. I 

overkant av 50 prosent av veilederne ble rekruttert fra organisasjonene Global Dignity 

Norge har et samarbeid med.  

 
 

22 prosent av veilederne var i aldersgruppen 18-24 år, 17 prosent  i aldersgruppen 25-

34 år, 21 prosent i aldersgruppen 35-44 år, 22 prosent i aldersgruppen 45-54 år, 11 

prosent i aldersgruppen 55-64 år, 6 prosent i aldersgruppen 65-74 år og 1 prosent over 

75 år.  

 

35 prosent av veilederne har vært med tidligere. 20 prosent av veilederne har vært 

med en gang, 8 prosent har vært med to ganger, 7 prosent har vært med tre ganger. 

 

Verktøy og opplæring 
Veilederne opplever at informasjonen i forkant av Global Dignity Day har vært god.  77 

prosent av veilederne gir 5 og 6 i score der 6 er best og 1 dårligst, på hvor tilfreds de var 

med informasjonen i forkant. I overkant av 15 prosent ga scoren 4.  

 

78 prosent av veilederne gjennomgikk opplæring i forkant av Global Dignity Day. 15 

prosent av veilederne oppga at de ikke deltok på opplæringssamling fordi de hadde 

deltatt som veiledere tidligere og 7 prosent brukte selvstudium som eneste form for 

opplæring. 75 prosent av veilederne oppgir at opplæringen var svært bra eller bra, 20 

prosent svarer at den var middels bra og 0,2 prosent synes den var dårlig. 
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36 prosent av veilederne oppgir at de ville hatt mer praktisk informasjon om 

gjennomføringen ved sin skole, og 23 prosent ønsket mer informasjon om skolen de var 

frivillig på.  

Dette er svarene på hva veilederne kunne ønsket mer informasjon om: 

 

  

 

Av verktøyene Global Dignity Norge har utviklet for veilederne var 80 prosent av 

veilederne i svært stor grad eller i stor grad fornøyd med ”Håndbok for veiledere”. 

Nettsiden www.globaldignity.no hadde veilederne middels nytte av, der 36 prosent 

svarer at de hadde stor eller svært stor nytte av dette. Intranettet ”Min Side” kommer 

dårligst ut der 21 prosent svarer at de i stor eller svært stor grad hadde nytte av dette. 

 

Vurdering av gjennomføringen 
Veilederne skryter av skolenes praktiske tilrettelegging og organisering av 

arrangementet. 68 prosent av veilederne sier at tilretteleggingen og organiseringen var 

svært bra eller bra, 29 prosent vurderer skolens innsats på dette området til å være 

middels, mens 4 prosent oppgir at den var dårlig. Med hensyn til informasjonen 

veilederen møtte på skolen 16. oktober svarer 69 prosent at denne var svært bra eller 

bra. 

 

I forhold til selve gjennomføringen er det en jevnt god vurdering av de tre samlingene, 

hvor plenumssamlingene kommer noe bedre ut enn samtalen i klasserommet. 70 

prosent av veilederne svarer at første plenumssamling var svært bra eller bra, og  27 

prosent svarer at den var middels bra. For samlingen i klasserommet svarer 66 prosent 

av veilederne at denne var svært bra eller bra, og 31 prosent svarer at den var middels 
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bra. For andre plenumssamling svarer 72 prosent at denne var svært bra eller bra og 24 

prosent oppgir at den var middels bra.  

 

35 prosent av veilederne mener at elevene var godt forberedt, 47 prosent av 

veilederne mener at elevene var middels godt forberedt, mens 19,5 prosent av 

veilederne mener at elevene var svært dårlig eller dårlig forberedt. 71 prosent av 

veilederne svarer at samarbeidet med læreren var svært bra eller bra, 21 prosent 

svarer at det var middels bra. 

 

Eget læringsutbytte 
73 prosent av veilederne svarer at de hadde svært stor eller stor nytte av å delta, 23 

prosent i middels grad og 2 prosent svarer i liten grad. 79 prosent av veilederne 

opplever at deres innsats i stor eller svært stor grad ble satt pris på av skolen, 19 

prosent svarer i middels grad og 2 prosent opplever at innsatsen deres ikke ble satt pris 

på.   

 

76 prosent av veilederne svarer at de kan tenkte seg å delta igjen, 4 prosent svarer nei. 

19 prosent vet ikke.  
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Noen sitater fra veiledernes evaluering: 

Jeg er glad for at jeg ble med. Det er to aspekter, det ene at du stiller opp for skolen og 
gir mye av deg selv, men kanskje det aller viktigste er at jeg selv føler jeg lærte veldig 
mye. Det å kunne gi av sin tid på denne måten er veldig viktig og meningsfylt. 

 

På vår skole fikk vi i år lunsj påspandert - og det var svært trivelig å få en matbit og 
snakke om hvordan vi opplevde årets opplegg. Elevene var fantastiske, og det er herlig 
når stemningen bygges opp i verdighetshistoriene i klasserommet.  
 
Fin dag, med et viktig budskap! Da jeg spurte elevene om de forstod hvorfor vi hadde 
denne dagen så var det veldig tydelig og viktig for dem. Bra jobba! 
 
Dette er noe av det mest meningsfulle arbeidet jeg gjør hvert år. Det å skape trygg 
setting for ungdommen til å reflektere over sin og andres verdighet. Som igjen betyr 
faktisk å sette ord på livet og følelser på en følelsesmessig og ærlig måte. Det er alt for 
sjelden satt i fokus: Takk 
 
Generelt kunne skolen vært mer "påkoblet" og forberedt både ansatte og elever! 
 
Elevane burde få jobbe meir aktivt med verdigheit før dagen. Evt. begynne å tenke på 
kva verdigheit betyr for dei før sjølve dagen. 
 
- Avklaring av hovedveileder må gjøres tidligere. 
- Kontaktlærere i klasserommet må følge med under prosessen. 
- Elever kan være enda mer forberedt på GDD i forkant. 
- Følg opp elever som fortalte sine historier i plenum i etterkant 
- Ellers en herlig dag med gode historier, og skolen var godt organisert/koordinert. Takk, 
dette inspirerte meg også! 
 
… vgs hadde ikke plenumssamling til slutt. Både lærer og elever i klasserommet 
opplevde at de gikk glipp av noe da dette var tatt ut av skolens ledelse. Jeg som veileder 
visste ikke om dette i forkant og syns også dette var negativt, i tillegg ville jeg kanskje 
lagt opp opplegget noe annerledes om jeg hadde vært klar over dette 
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ENDRINGER FRA 2012 
I det store og hele er det gjennomgående liten forskjell i resultatene i år og tidligere år. 

Dette gjelder evalueringene for elever, skoleledelse og veiledere. Det er små forskjeller 

på 2 -3 prosentpoeng, både pluss og minus. 

 

Vi ser en oppgang fra 75 prosent til 82 prosent av elevene i år som svarer at GDD har 

gitt dem en bedre forståelse av begrepet verdighet.  

 

Når det gjelder forberedelse ser vi at det er en nedgang i hvorvidt elevene 

gjennomførte forberedelser. 35 prosent mot 50 i fjor, oppgir at de hadde et 

undervisningsopplegg om verdighet i forkant av GDD. Dette samsvarer med 

veiledernes oppfatning av at elevene var middels eller dårlig forberedt med 

svarprosent på henholdsvis 47 og 19,5 prosent. Skoleledelsen sier at 83 prosent av 

elevene ble forberedt faglig og praktisk i forkant av GDD. 

 

Vi finner også en liten nedgang i prosent på spørsmålet om hvilken grad verdighet er en 

del av hverdagen din der 50 prosent svarer i stor og svært stor grad. I 2012 var 

prosenten 61.  På spørsmålet om hvorvidt det er viktig å gjøre noe for å øke egen eller 

andres verdighet, svarte 57 prosent i stor eller svært stor grad, mot 62 prosent i fjor 

 

Brevskrivingen er den aktiviteten som oppnår lavest score, både fra veiledere og 

skoleledelse. Elevene som sier at de skrev brev i klasseromsøkten, svarte 17 prosent at 

de i stor eller svært stor grad skrev noe viktig, mot 43 prosent i fjor. Hvis brevet skal 

fungere er det viktig at elevene er godt forberedt. 

 

70 prosent, mot 83 prosent i fjor, svarte at håndbok for skolene i stor grad var et nyttig 

verktøy. Dette kan henge sammen med at ca. 80 prosent av skolene har arrangert GDD 

to eller tre ganger tidligere, og mener at de ”kan opplegget”. Veilederne var litt mer 

fornøyde i år med Håndbok for veiledere, 80 prosent av veilederne var i svært stor grad 

eller i stor grad fornøyd med håndboka mot 76 prosent i fjor. Når det gjelder Min side 

på nettet var det bare 20 prosent av veilederne som vurderte denne siden som nyttig 

eller svært nyttig. Her må det legges til at det ble ikke oppfordret fra sentralt hold om 

at denne skulle bruks aktivt. Vi valgte å hovedsakelig kommunisere med veilederne via 

e-post. 
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Veilederne er de som gir plenumssamling 2 høyest score på gjennomføringen av GDD.  

 

Det er en liten nedgang i skolens vurdering om hvor vidt GDD  oppleves som relevant 

for skolens visjon og læreplan. 72  mot 81 prosent i fjor svarte i stor og svært stor grad. 

    

Vi ser en liten økning i hvordan skolene vurderer nytten av å få inn eksterne veiledere 

der 94 prosent svarer at det var i stor eller svært stor grad nyttig, mot 90 prosent i 

2012.  79 prosent av veilederne opplever i svært stor grad og i stor grad at deres 

innsats ble satt pris på .   

 

I 2013 var det noe høyere gjenbruk av veiledere. 20 mot 17 prosent i fjor, har vært med 

en gang, og 7 prosent, mot 4 prosent i fjor,  har vært med tre ganger. I 2012 svarte 81 

prosent av veilederne at de kunne tenke seg å være med neste år. Dette tallet var 

høyere enn fra årets undersøkelse, der 76 kunne tenke seg dette.  

LES MER OM GLOBAL DIGNITY: 
Hjemmeside: www.globaldignity.no 

Facebook:  GlobalDignityNorge 

 


