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Introduksjon 
 

Denne håndboken er utviklet for deg som skal være veileder på Global Dignity Day. Den 
inneholder informasjon om hva Global Dignity Day er, hva din rolle som veileder går ut på og et 
manus for gjennomføringen.  Av annet innhold finner du en utdyping av begrepet verdighet, 
eksempler på verdighetshistorier, Global Dignitys fem verdighetsprinsipper og informasjon om 

Global Dignity Norge. 
 
I tillegg til manuset har vi lagt ved gode råd og tips til gjennomføringen. Dette er tilleggsstoff for 
den som er interessert, og inneholder enkle pedagogiske grep som kan være nyttige for å 

stimulere til deltagelse, samt eksempler på situasjoner som kan oppstå. I tillegg har vi lagt ved 
øvelser som kan være nyttige dersom du skulle bli fort ferdig eller samtalen i klasserommet 
stopper opp.  
 

Takk for at du stiller som veileder på Global Dignity Day. Det er ingen tvil om at innsatsen din 
er viktig for ungdommene som er med på dagen. Forhåpentligvis vil dagen også bety noe for 
deg selv.  
 

 
 
Lykke til! 
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Global Dignity Day 
 
Global Dignity Day er en internasjonal dag for 

verdighet og arrangeres årlig den tredje 
onsdagen i oktober, i år onsdag 21. oktober 2015. 
Dagen markeres over hele verden, og i Norge 
gjennomføres et skolearrangement for elever i 

første klasse på videregående skoler. 
Skolearrangementet består av gruppeoppgaver 
og samtaler om verdighet, der elevene definerer 
hva verdighet er for dem og forteller 

egenopplevde historier om verdighet.  
 
I år gjennomføres Global Dignity Day for sjette 
året på rad som en landsomfattende kampanje i 

Norge. Rundt 120 videregående skoler deltar i 
årets markering, mer enn 1200 frivillige vil 
engasjere seg som veiledere, og i underkant av  
30 000 VG1-elever deltar.  

 

Mål 
Global Dignity Day har følgende mål: 

• Å fremme et godt skolemiljø preget av 
trygghet og trivsel 

• Å legge grunnlag for et godt psykososialt 
skolemiljø fritt for mobbing og trakassering 

• Elevene skal lære å uttrykke, med egne ord, 
hva verdighet betyr for dem og deres liv 

• Elevene skal lære om hvordan egen verdighet 
er gjensidig avhengig av andres verdighet  

• Elevene skal definere noe de vil gjøre det 
neste året for å styrke egen og andres 

verdighet og bidra til et bedre skolemiljø 
 

Innhold 
Global Dignity Day varer i to timer og består av to 
plenumssamlinger og en klasseromsøkt.  

1. Introduksjon i plenum  
–  20 minutter 
Rektor åpner dagen (3 min) 

• Hovedveileder introduserer Global Dignity 
Day, viser videohilsen fra Kronprinsen  og 

introduserer begrepet verdighet (10 min)  

• En elev ved skolen forteller en 
verdighetshistorie (3 min) 

• Hovedveileder takker elev og runder av 
plenum 1. (3 min) 

 

(4-6 minutter til forflytning) 
 

2. Samtale i klasserommene  
– 60 minutter 
• Kontaktlærer forteller om målet for timen og 

kort om opplegget (3 minutter) 

• Veileder introduserer seg selv (7 min) 

• Elevene definerer verdighet med egne ord (12 
min) 

• Elevene forteller hverandre 
verdighetshistorier (20 min)  

• Elevene jobber med en plakat der de 
beskriver noe konkret de vil gjøre for å bidra 
til et godt skolemiljø og øke andres verdighet 

(15 min) 

• Kontaktlærere oppsummerer timer og sier 
noe om videre arbeid (3 minutter) 

 
(4-6 minutter til forflytning) 

 

3. Verdighetshistorier i plenum  
– 25 minutter 
• Introduksjon av hovedveileder (1 min) 

• Utvalgte elever forteller sine 
verdighetshistorier til sine medelever (20 
min) 

• Rektor oppsummerer og avslutter dagen (4 
min) 
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Rollen som veileder 
 

På Global Dignity Day møter du elevene som 
veileder. Din oppgave er å lede gruppearbeidet og 
diskusjonen i den andre økten - ”Samtale i 
klasserommet”.   Du skal være en prosessdriver 

som får elevene til å reflektere rundt hva 
verdighet betyr for dem og dele egenopplevde 
historier og eksempler på verdighet 
(verdighetshistorier). Til dette arbeidet er det 

utviklet et utfyllende og detaljert manus (se side 
7-9).  
 
I rollen som veileder er du i utgangspunktet 

likeverdig med elevene i klassen du skal inn i. Som 
veileder kommer du ikke med fasitsvar eller 
moraliserende innspill, men legger til rette for en 
god samtale. Når det er sagt: veilederen skal være 

en trygg voksenperson i rommet, for eksempel 
ved å stoppe en deltaker som gjør det utrygt for 
en annen i gruppa. Veilederen skal også være 
tydelig på målet med opplegget, og at det skal 

gjennomføres.  
 
Å ta veilederrollen er en måte å skape samsvar 
mellom liv og lære på akkurat denne dagen: 

gjennom den likeverdige og involverende 
tilnærmingen bidrar du til at timen i 
klasserommet blir en verdig opplevelse for alle 
som er der, og at temaet blir behandlet på en 

verdig måte. Slik elevene ofte definerer 
verdighet, vil dette handle om respekt, omsorg, 
hjelpsomhet, stolthet og trygghet.  
 

Under følger et detaljert manus for Global 
Dignity Day. Det er viktig at du som veileder 
følger hovedpunktene i manuset, men at du 
samtidig gjør det til ditt. Ditt personlige 

engasjement for temaet og for elevene er ofte 
utslagsgivende for elevens opplevelse av 
opplegget.  
 

Detaljert manus for 
Global Dignity Day 
 
Dette manuset beskriver innholdet og gangen i 
det som skjer på Global Dignity Day. Som veileder 
har du ansvar for del 2 - ”Samtale i klasse-

rommene”. Del 1 og del 3 ledes av en 
konferansier som har fått tittelen hovedveileder.  
 

Del 1: Introduksjon i 
plenum – 20 minutter 
 
Rektor (3 min) åpner dagen med å hilse alle 

velkommen og forklarer hvorfor skolen 
gjennomfører Global Dignity Day.  
 
Hovedveileder (10 min) viser videohilsen fra 

Kronprins Haakon forklarer hva Global Dignity 
Day er, bakgrunnen for Global Dignity, 
introduserer veilederne og forteller om begrepet 
verdighet. Det viktigste budskapet er: 

 

• Verdighet henger sammen med 
menneskeverdet, som er medfødt og iboende 
alle mennesker 

• Alle kan styrke egen og andres verdighet 

gjennom valg og handlinger 

• Verdighet henger ikke bare sammen med 
rettigheter, men hvert enkelt menneskes 
muligheter og ansvar 

• I samfunnet trenger vi mer refleksjon og 
samtale om verdighet, men også handlinger 

 
 
En elev (3 min) på skolen forteller en forberedt 
historie om verdighet. Historien skal illustrere 

positiv verdighet, og være et eksempel på 
hvordan elevene/vi som mennesker kan styrke 
egen eller andres verdighet gjennom handlinger 
(den skal ikke gi eksempel på uverdighet eller 

mangel på verdighet uten at det skjer en positiv 
endring).  
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Hovedveilederen (4 min) avslutter med å takke 

eleven og forteller kort hva som skal skje i 
klasserommet og i plenum etterpå. 
Hovedveileder setter et tidspunkt for når alle skal 
være på plass igjen i plenum. 

NB. 5-7 minutter til forflytning fra plenum til 
klasserommene. 
 

Del 2: Samtale i 
klasserommene –  
60 minutter 
 

Kontaktlærer starter med å fortelle kort om 
opplegget, hva som er målet med timen og hvilke 
roller veileder og lærer har. Veileder introduser 
seg selv kort. Lag kjøreregler for timen sammen 

med gruppa, med utgangspunkt i spørsmålet: hva 
må vi passe på å ivareta i denne klassen for at 
dette skal bli en god time? Ta opp tråden fra 
første plenumsdel og gjenta hovedbudskapet om 

verdighet. Fortell en verdighetshistorie fra ditt 
liv. Det er viktig å bruke litt tid på å bli kjent med 
klassen, og sette tema, men hold dette likevel 
kort! Husk også at historien du forteller vil ha 

stor betydning for historiene elevene forteller 
etterpå. Pass derfor på at det du forteller verken 
er for banalt eller for alvorlig og privat. (10 min) 
 

1. Assosiasjonsoppgave om begrepet 
verdighet 
Be elevene skrive ned så mange ord som mulig 
som de forbinder med verdighet (definere 

verdighet med egne ord). La dem diskutere i 
grupper på 4-5 elever. Gå rundt sammen med 
læreren og hjelp gruppene i gang. Lytt etter gode 
innspill som du kan hente opp i diskusjonen med 

klassen (3 min) 
Fortsett diskusjonen med hele klassen. Noter 
elevenes ord/assosiasjoner på tavlen. (7 min) 
 

 
Hjelpespørsmål: 

• Hva betyr assosiasjonene? Gå i dybden av 
noen, slik at alle deler samme forståelse av 
dem (respekt, likeverd, mot). Be elevene 
komme med eksempler. Hvilke ord er 

handlinger? 

• Hvordan kan disse handlingene bidra til å 
styrke andres verdighet? På hvilken måte 
henger vår egen verdighet gjensidig sammen 
med andres? 

 

2. Deling av verdighetshistorier 
Begynn med å referere til din egenopplevde 
historie eller til elevhistorien som ble fortalt i 

plenum, eller om du har god tid, fortell en ny 
historie. Bruk gjerne eksempel der temaet er det 
psykososiale miljøet, gjerne fra egen skolegang 
eller jobb. Vi ønsker å inspirere elevene til å bruke 

GDD til også å dele historier om sin skolehverdag. 
Be elevene om individuelt tenke gjennom egne 
opplevelser eller hendelser som handler om 
verdighet. Her er poenget å få fram eksempler på 

at noen har blitt hjulpet fram og fått styrket 
verdigheten sin (1 min)  
 
Sett elevene i gang med å fortelle hverandre 

historier i gruppene på 4-5 elever (9 min) 
Sørg for at du og læreren, og eventuelt andre 
veiledere, sitter ned med elevene og lytter aktivt 
til historiene som fortelles. Det er viktig med stor 

takhøyde. Det krever mot å fortelle om enkelte 
personlige opplevelser og det er viktig å komme 
med oppmuntring og støtte.  
 

Oppfordre elevene til å lytte aktivt til historiene: 
”Er det noe dere får lyst til å spørre X om når dere 
hører denne historien?” ”Hva er det som gjør 
sterkest inntrykk?” ”Hvilke av ordene på tavla 

beskriver historien?”  
Hjelp elevene med å fordele ordet. Snakkes det 
mye allerede, foreslå å gå videre til neste, slik at 
flere får fortelle. 
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Det er alltid risiko for at enkelte av historiene kan 
bli veldig personlige og sterke. Noen kan ha godt 

av å fortelle om vanskelige opplevelser, mens for 
andre kan det være mindre bra. Vær forberedt på 
dette og snakk med læreren om det på forhånd så 
dere er enige om hvordan dette kan tas hånd om.  

Merk deg de historiene du syns kan egne seg til å 
bli fortalt i klasserommet og i plenumsøkten til 
slutt.  
Fortsett med en runde i klassen, hvor de som vil, 

gjerne en fra hver gruppe, deler sin historie med 
resten av klassen (10 min) 

3. Skrive lapper til plakat 
Del ut snakkebobler,  ett klistremerke til hver, og 

be elevene skrive hva de vil gjøre det neste året 
for å bidra til å skape et godt skolemiljø, øke 
andres og derigjennom egen verdighet 
(løfte/hjelpe noen). (12 min) 

Snakkeboblen skal klistres opp på plakaten som 
skolen har mottatt, og henges opp i klasse-
rommet. Det er viktig å oppfordre elevene til å 
være så konkrete som mulig i sine formuleringer.  

Eksempler på konkrete formuleringer: 
- Jeg skal hilse på alle i klassen når jeg møter dem. 
- Jeg skal gi komplementer. 
- Jeg skal konsentrere meg om fagene. 

 
Mens elevene jobber med lapper og plakat, 
diskuter først med læreren, og ta deretter 
kontakt med den eller de elevene som har fortalt 

verdighetshistorier som kan egne seg for plenum. 
Be elevene om å dele historien med de andre 
elevene i plenum. Forsøk å få 1-3 historier fra 
hver klasse (alt ettersom hvor mange klasser som 

er med totalt). 8-15 verdighetshistorier i plenum 
pleier å fungere bra, alt avhengig av hvor stor 
skole det er.  Følg den eller de utvalgte elevene 
bort til scenen, der alle som skal fortelle 

historiene sine, stiller seg i kø. 
 
Viktig: Husk imidlertid på at du ikke skal ha med 
historier i plenum for enhver pris. Det er 

avgjørende er at historien dreier seg om noe 
vesentlig og er til inspirasjon. Samtidig er det 

viktig at ikke elevene oppmuntres til å fortelle for 
private og vanskelig historier som de kanskje vil 

angre på senere. 
Kontaktlærer oppsummerer timen og sier noe om 
videre arbeid. (3 minutter) 
 

NB. 7-8 minutter til forflytning fra klasse-
rommene til plenum. 
 

Del 3: 
Verdighetshistorier i 
plenum – 25 minutter 
 

Hovedveilederen ønsker velkommen tilbake  og 
introduserer delingen av elevenes verdighets-
historier (21 min)  
Historiene står for seg selv uten kommentarer. 

Hver elev sier navnet sitt, forteller historien, tar 
hovedveilederen i hånden, får applaus og går ned 
av scenen igjen.  Hovedveileder takker for 
historiene med en kort avslutning. 

Rektor (4 min) oppsummerer dagen og takker alle 
elevene, lærerne og veilederne for dagen. 
 

Praktiske forhold 

Opplæring 
Alle veiledere må gjennom en opplæring før de 

kan delta på Global Dignity Day. Opplæringen 
består av en gjennomgang av manus og vil være 
praktisk og oppgavebasert, slik at du som veileder 
vil få mulighet til å gjennomgå de konkrete 

aktivitetene. Opplæringen skal styrke deg i rollen 
som veileder og prosessdriver. Opplæringen 
foregår lokalt og regionalt og er planlagt til de to 
første ukene av oktober. Alle veiledere vil etter 

påmelding bli tilsendt opplæringstidspunkt.  
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Praktisk tilrettelegging og 
forberedelse 
Alle deltagende skoler har utpekt en 
skolekoordinator som har det praktiske ansvaret 

på sin skole. Alt utstyr som er nødvendig for 
gjennomføringen skal skolekoordinatoren ha 
ordnet på forhånd. Dette betyr at klasserommene 
er utstyrt med 

• Tavle/flip-over 

• Penner, tilsendt materiell som plakat og 
klistrelapper/snakkebobler 

• Det skal være gruppeinndeling av bordene 
med plass til 4-6 elever per gruppe 

 

I tillegg er plenumsalen ferdigstilt med skilting og 
nok stoler til alle deltagende klasser, samt 
nødvendig teknisk utstyr.  
Elevene skal på forhånd ha blitt faglig forberedt 

på innholdet, slik at de fleste har begynt å tenke 
på hva verdighet er.  

Våre forventninger  
 

Som veileder forventer vi at du: 

• Forbereder deg til Global Dignity Day (deltar 
på opplæringssamling og egen forberedelse) 

• Forbereder 1-2 ”verdighetshistorier”  som 
deles med elevene i klassen for å inspirere 

dem til å dele sine egne historier  

• Møte opp på skolen i forkant av opplegget for 
å treffe skolekoordinator, de andre veilederne 
og lærerne.  

• Delta på en oppsummering rett etter GDD 

med skolekoordinator, de andre veilederne og 
eventuelt helsesøster, miljøarbeidere eller 
andre ressurspersoner 

• Svarer på en enkel evaluering som sendes til 
deg via Min Side i etterkant av Global Dignity 

Day 

• Sprer det glade budskap på sosiale medier! – 
Facebook, LinkedIn, Twitter og lignende. 

 

Verdighetshistorier 
 

Verdighetshistoriene spiller en viktig rolle på 
Global Dignity Day. For det første gjør de 
diskusjonen om verdighet mer håndgripelig og 
konkret enn en akademisk og abstrakt debatt. For 

det andre er de 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 opplevelse eller 
hendelse som viser hvordan verdighet kan være 
et styrende prinsipp for våre handlinger. 
Verdighetshistoriene er eksempler på hvordan du 

selv eller ved hjelp av andre har fått løftet din 
egen verdighet, eller om hvordan du har løftet 
andres verdighet. Hensikten er å vise at verdighet 
angår oss hver dag, og er noe vi kan påvirke i 

måten vi oppfører oss på, mot oss selv og mot 
andre.  
I NOU rapporten til Djupedalsutvalget, Å høre til, 
konkluderes det med at det må rettet målrettet 

innsats mot mobbing, krenkelser, trakassering og 
diskriminering.  Vi ønsker et større fokus på 
deling av verdighetshistorier som handler om 
elevenes psykososiale skolemiljø.  Les eller se 

verdighetshistorier på globaldignity.no, eller på 
YouTube – Global Dignity Norge. 
 

Om verdighet 
 

Hver dag tar vi valg som former oss selv og 
omgivelsene våre. Barn. Voksne. I skolegården og 
på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt. 
Gjennom handlingene våre og måten vi bruker 

våre ressurser på, kan vi styrke vår egen og 
andres verdighet. Lar vi verdighet være et 
styrende prinsipp for våre handlinger, kan vi alle 
bidra til en positiv verdensutvikling – på ulike 

plan i samfunnet. 
 
Begrepet ”verdighet” 
stammer fra prinsippet 
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om at alle mennesker har sitt iboende, medfødte 
menneskeverd. Denne umistelige verdien har 

man utelukkende i kraft av å være et menneske. 
Vår verdighet kan styrkes når vi opplever at våre 
rettigheter og frihet respekteres og når vi lever i 
en situasjon der vi kan gjøre valg og handlinger 

som bygger opp vår selvrespekt, integritet og 
nestekjærlighet.   
 

Oppsummert kan vi si at verdighet 
dreier seg om tre ting: 

 
 Iboende verdighet i kraft av å det å være 1.

menneske 
 Menneskerettighetene – altså hvordan vi har 2.

krav på å bli behandlet 
 Opplevelsen av verdighet som påvirkes av 3.

hvordan vi er mot hverandre – altså hva vi 
selv kan gjøre for å styrke egen og andres 
verdighet 

 

 
For Global Dignity Day er hovedfokuset på punkt 
3; ”elevens opplevelse av verdighet, og hvordan 
verdighet påvirkes av hvordan vi er mot oss selv, 

mot andre og hvordan andre er mot oss”. 
 

Andre begreper 

Respekt 
Ordet respekt kommer fra det latinske spectare 
som har betydningen «å se, å skue noe fremfor 

seg». Med «re-» foran verbet får vi «respectare». 
Det norske verbet «respektere», kan bety: «å se 
om igjen, se på ny».  
 

I dagens bruk av ordet finnes det forskjellige 
former for respekt, og ordet har flere 
konnotasjoner: 

• Respekt for alle mennesker ut fra deres 

menneskeverd 

• Fryktdrevet respekt eller respekt for 
autoriteter  

• Respekt drevet av beundring 

• Selvrespekt 
 
Ordet respekt blir nevnt i de aller fleste klasser 
når elevene blir bedt om å assosiere rundt 
verdighet. Dette er et ord de fleste 16-åringer 

kjenner godt. Men ofte legger elevene forskjellig 
verdi i ordet. Få derfor elevene til å tenke på 
hvilke forskjellige former for respekt som finnes. 
Be også elevene reflektere rundt hvordan å se på 

ny henger sammen med deres forståelse av 
respekt. 

Menneskerettigheter 
FNs verdenserklæring om menneskerettigheter 

definerer alle menneskers sivile, politiske, 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 
Menneskerettighetene skal garantere et 
minimum av levestandard og demokratiske 

friheter.  I innledningen heter det blant annet: 
”…anerkjennelse av menneskeverd og like og 
umistelige rettigheter for alle medlemmer av 
menneskeslekten er grunnlaget for frihet, 

rettferdighet og fred i verden…”.  
De aller fleste vil enes i at verdighet og 
menneskerettighetene henger sammen. Det kan 
samtidig være greit å be elevene komme med 

eksempler på hvordan, slik at relasjonen blir mer 
tydelig og konkret.  

Ære 
Ære kan ha flere betydninger. En er knyttet til 

anseelse, berømmelse, beundring og respekt. Det 
å sette sin ære i noe, eller høste ære for en 
prestasjon. En annen form er knyttet til 
anstendighet, sømmelighet og verdighet. Det å 

styrke eller krenke noens ære. Professor i 
sosialantropologi Julian Pitt-Rivers definerer ære 
som ”en persons verdi i egne, men også i andres 
øyne», eller «Ære er en egenverdi personen eller 

gruppen gjør krav på, men samtidig den verdien 
andre personer eller grupper er villige til å gi”. 
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Spørsmål til elevene:  

• I hvilke sammenhenger bruker man ordet 

ære? (Knyttet til status, posisjon eller noe 
man har oppnådd?) 

• Hva er sammenhengen mellom ære og 
verdighet? 

• Hva er det motsatte av ære? (Vanære, skam, 
knyttet til en form for krenkelse. Krenkelse er 

ofte forbundet med mangel på verdighet) 
 

Verdighetsprinsippene 
Global Dignity har utviklet fem verdighets-

prinsipp. Prinsippene er ikke ment som en 
definisjon av begrepet verdighet, men som et 
utgangspunkt for refleksjon og samtale om hva 
verdighet betyr for hver enkelt av oss og hvordan 

vi kan omsette dette i konkrete valg og 
handlinger.  
 

 Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv. 1.

 Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser 2.
som menneske. En forutsetning for dette er å 
ha tilgang til helsetjenester, utdanning, 
inntekt og sikkerhet. 

 Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og 3.
treffe valg som berører eget liv – og oppleve 
at denne rettigheten blir møtt med respekt.  

 Verdighet bør være det styrende prinsipp for 4.

alle handlinger.   
 Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av 5.

andres verdighet.   

 

Om Global Dignity 

Global Dignity 
Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H. 

Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen 
(Finland) og leder av Operation Hope, John 
Bryant (USA). Alle tre er medlemmer av 
nettverket Young Global Leaders, som springer 

ut fra World Economic Forum. Global Dignity er 
et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ. 

Visjonen til Global Dignity er å fremme 
verdighetsbasert lederskap, stimulere til en 

global samtale om verdighet og engasjere 
ungdom i betydningen av verdighet.  
 

Global Dignity Norge 
Global Dignity Norge ble stiftet som uavhengig 
organisasjon høsten 2011 etter at Global Dignity 
Day hadde blitt gjennomført som pilotprosjekt i 
2010. Kronprins Haakon er stifter av 

organisasjonen og sitter selv i styret. Styreleder 
er Sven Mollekleiv (Norges Røde Kors), og de 
øvrige styremedlemmene er Inge Andersen 
(Norges idrettsforbund), Birgitte Brekke 

(Frivillighet Norge) og Gry Mølleskog (Det 
kongelige sekretariat). 
 
Styret har utpekt en ressursgruppe som er 

rådgivende organ for planlegging og gjennom-
føring av Global Dignity Day. Denne gruppen 
består av representanter fra Elevorganisasjonen, 
Operasjon Dagsverk, Utdanningsetaten i Oslo, 

Utdanningsforbundet, samt øvrige frivillige 
organisasjoner og næringslivet. 
 
For gjennomføring av Global Dignity Day lokalt 

har Global Dignity Norge inngått strategiske 
samarbeidsavtaler med Norges Røde Kors, 
Norges idrettsforbund, Aktive Fredsreiser, Hvite 
busser og Barnas Fredsverden, som tar en aktiv 

rolle i planleggingen og gjennomføringen av 
prosjektet.   
 
I tillegg har Global Dignity Norge inngått 

rekrutteringsavtaler med flere andre 
organisasjoner og studiesteder, som både på 
landsbasis og regionalt har forpliktet seg til å 
bidra i rekrutteringen av veiledere. De siste årene 

har det stilt opp frivillige med tilknytning til flere 
enn 80 ulike organisasjoner. 
 
Global Dignity Norge støttes av Gjensidige-

stiftelsen, Aberia Healthcare A/S,  Avinor, CISCO, 
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Dentsu Aegis Network Norge,  DLA Piper og 
Norlandia Care Group. 
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Vedlegg 1: Mer om veilederrollen  

Generelle råd 

Kjøreregler  
Å starte opplegget i klasserommet med å definere 
hva som bidrar til at gruppa jobber godt sammen, 
skaper trygghet og rom for deltakelse og åpenhet. 
Et godt utgangspunkt er spørsmålet: Hva trenger 

dere for at dette skal bli en time der dere har det 
bra og samtidig får et utbytte? Dersom det 
trengs, kan neste spørsmål være: Hva må dere 
være bevisste på å ivareta i denne klassen (f.eks. 

regler) for å ivareta disse behovene? Dersom 
klassen har kjøre- / klasseregler fra før, spør om 
de er gode regler for denne timen. Er det noen av 
disse som er ekstra viktige i denne 

sammenhengen?  

Å stimulere til deltakelse for alle 
Global Dignity Day blir ofte en dag med 
engasjerte elever og sterke historier. Det er også 
sannsynlig at du møter elever som har 

oppmerksomheten et annet sted, slik at 
deltakelsen sitter lenger inne. (Du husker sikkert 
hvordan det var å være seksten år! Forelskelser, 
behovet for å skaffe ekstrajobb, eller skuffelsen 

over at det ikke ble gym i dag, kan ta mye plass!) 
Det er din utfordring som veileder å sørge for et 
rom der det er plass til alle, uansett utgangspunkt, 
og stimulere og ansvarliggjøre til deltakelse i 

dagen. 
 
Det er blitt sagt om veilederens rolle at den 
handler om å undre seg sammen med gruppa. 

Nedenfor følger noen gode veileder-
formuleringer, som stimulerer til undring, og til 
refleksjon deltakerne imellom: 
 

• Konkretisere: En elev har for eksempel nevnt 
ordet respekt. Spør videre klassen: Hva legger 
dere i det ordet? Har noen konkrete 
eksempler? 

• Involvere flere: Hva tenker dere andre i 
gruppa om dette? 

• Se etter enighet, støtte i gruppa: Er det noen 
som kjenner seg igjen i dette? 

• Nyansere: Kan dere komme på situasjoner 
der dette ikke blir oppfattet som respekt?  

• Gjøre temaet umiddelbart relevant: Hvordan 
viser dette seg i forholdet dere elever 
imellom? 

 

”Hva hvis…” 
 
Av og til kan det oppstå situasjoner som utfordrer 
arbeidsprosessen eller påvirker stemningen 
negativt. Det kan dreie seg om uro og 

forstyrrelser av arbeidet, negative reaksjoner på 
opplegget, passivitet eller at noen gjør noe 
negativt mot en annen.  
  

Siden hver situasjon er forskjellig, er det 
vanskelig å gi noen fasitsvar på hva en bør si eller 
gjøre når en møter slik motstand. Veiledere har 
også ulike fremtoninger og egenskaper, og må 

håndtere situasjonen på en måte som oppleves 
naturlig. Det nærmeste vi kommer, blir en slags 
”kompassnål” å styre etter, og noen generelle tips, 
som er i tråd med veilederens rolle:  

 

• På Global Dignity Day skal kompassnåla 
peke mot verdighet: Din måte å møte elevene 
på skal bidra til å ivareta verdigheten i 
situasjonen, for elevene og for deg selv. Elever 

fyller ofte verdighetsbegrepet med ord som 
respekt, trygghet, omsorg, stolthet – forsøk å 
vise dette i praksis, både når opplegget går 
etter planen og når du møter motstand.  

• Ikke plukk opp hansken hvis du ikke må: Er 
motstanden av den ”harmløse” typen, 
kommer du ofte langt med å ignorere den. 
Overhør første tegn på motstand. Skjer det 

igjen, si ifra, men prøv å hold på vennligheten 
og varmen din, vis at du ønsker å spille på lag. 
Bruk gjerne humor, men ikke ironi. 

• Det har mye for seg å undre seg litt: Hvor 
kommer motstanden fra? Er den reell, eller er 
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den en tolkning du gjør? Spør hva som skjer, 
om det var riktig det du hørte. 

• Dersom det blir nødvendig å sette grenser: 
Vær tydelig på forskjellen mellom sak og 
person: F.eks.: ”Jeg ønsker at du sitter 
sammen med gruppa di”, heller enn ”Greier du 

ikke å sitte stille?” 

• Vær konkret på handling : For eksempel: ”Jeg 
trenger at dere sitter rolig til jeg er ferdig å 
forklare.” Unngå å generalisere: ”Nå er det 
mye bråk her”.  

• Vær konkret på hva du ønsker: ”Kan dere…”, 
istedenfor hva du ikke ønsker (”Kan dere 
slutte med…”)  

• Ydmykhet og tydelighet: Som veileder på 
Global Dignity Day, er det viktig at du er åpen 

og ydmyk. Når det er sagt, en trygg veileder er 
en tydelig veileder. Du skal stoppe det dersom 
du oppfatter at det skjer ting i gruppa som 
krenker noens verdighet.   

 

Fra dette utgangspunktet utleder vi 
noen forslag til grep i et utvalg 
situasjoner. 
 

• Mindre forstyrrelser, noen som går rundt, 
fjaser og fniser, slenger en harmløs, useriøs 

kommentar.  
 
Forslag: Ikke gjør noe stort nummer ut av det, 
men sørg for å få vennlig øyekontakt med 

vedkommende. En god arbeidsprosess krever 
også god stemning, sannsynligvis er dette verdt å 
ignorere.  
 

• Forstyrrelsen skjer igjen, den kommer fra 
samme person, og du opplever at det påvirker 
arbeidsprosessen eller skaper utrygghet. 

 
Forslag: Still vedkommende et spørsmål om hva 

som skjer. Dersom dette skjer under 
gruppearbeid, gå helt bort til vedkommende og 
isoler samtalen fra resten av gruppa.   

Unngå å tolke eller dømme den som forårsaker 
det du tar det opp, men si hva du konkret 

ser/hører, og hva du tenker at det gjør med 
arbeidsro og stemning. Lytt skikkelig til svaret du 
får. Kanskje løsningen gir seg naturlig? Spør 
eventuelt om det er noe du kan gjøre for at 

vedkommende skal kunne gå inn i oppgaven igjen 
- for selv om du er ydmyk i forhold til hensikten 
og innholdet i forstyrrelsen, bør du være tydelig 
på at arbeidsprosessen skal fortsette. 

 

• Gruppa ”tar av”, mange går rundt eller sporer 
av fra oppgaven. 

 

Forslag: Ta en ”time out”,  begrunn med det du 
ser/hører som du reagerer på, vis til kjørereglene, 
og spør hva som skal til for at gruppa skal greie å 
følge dem. Som regel vil denne refleksjonen i seg 

selv hjelpe. Pass på at du ikke blir sittende å 
argumentere alene. Bruk gruppa, spør flere 
elever hva som skal til. Igjen tilbake til årsaken til 
motstanden.  

Når du først har hele gruppas oppmerksomhet, 
kan du også spørre hvor uroen kommer fra. Er det 
vanskelig å forstå begrepene, eller finne 
historier/eksempler på verdighet? 

 

• Negativitet til opplegget (”Ååååå, dette er så 
kjedelig”).  

 
Forslag: Igjen, ta opp saken med den det gjelder. 

Spør hva det er ved situasjonen som 
vedkommende ikke liker. Lytt godt til svaret. Vær 
tydelig på at nå er det jo slik at Global Dignity Day 
er i gang og skal gjennomføres, men er det noe 

som kan hjelpe vedkommende til å delta, innenfor 
de rammene som er satt? Du kan også si noe om 
hva slags effekt du tenker slike kommentarer ha 
på resten av gruppa, og be personen holde dem 

for seg selv.  Si at det er verdifullt dersom 
vedkommende kan gi deg en tilbakemelding etter 
timen, slik at den kan brukes i videre utvikling av 
konseptet. 
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• Alle blir stille når spørsmål blir stilt, ingen 
aktivitet i gruppene. 

 
Forslag: Stillhet kan være mye forskjellig. Kanskje 
elevene trenger tid til å tenke? La klassen kjenne 
litt på stillheten. Varer stillheten lenge, spør om 

du har greid å være tydelig så de forsto hva du 
mente. Prøv gjerne å omformulere, eller legge til 
eksempler.  
Dersom arbeidsprosessen er så seig at det ikke 

kommer noe ut av den, kan du bruke en av 
aktivitetene som er foreslått nedenfor, og så gå 
tilbake til programmet igjen etterpå.  
 

• Krenkelser.  
 
Forslag: En veileder skal gjøre det trygt å være i 
gruppa, og skal sette tydelige grenser for 
krenkende ord eller handlinger. Dette gjelder 

både krenkelser overfor andre i gruppa, overfor 
veilederen, og når elever krenker eller 
degraderer seg selv. Faller det rasistiske, 
kjønnsdiskriminerende eller andre bemerkninger, 

bør du som veileder først sjekke om du hørte 
riktig, og så si hvordan du selv oppfatter en slik 
bemerkning som krenkende, og at du ikke godtar 
at slikt blir sagt mellom deltakerne. Du bør si 

dette med en gang, og på en slik måte at de som 
hørte bemerkningen, også hører din reaksjon.    
 

• Elevene deler veldig private ting, for eksempel 
om at han/hun blir slått hjemme.  

 
Forslag: Vær rask til å stoppe historien. Si for 
eksempel ”Nå deler du noe veldig personlig med 
oss, og slike historier trenger ofte å lyttes enda 

grundigere til enn det vi har anledning til her. Kan 
du tenke deg å holde på den til etter timen, og 
eventuelt fortelle den til læreren din da?  
 

• ”Feil svar”, for eksempel at en elev forteller 
en historie der noen blir krenket istedenfor en 
verdighetshistorie.  

 

Forslag: Forsikre deg først om du selv har 
oppfattet historien riktig. Hvis du har det, takk 

eleven for historien, og anerkjenn den. Samtidig 
som du tydeliggjør oppgaven for gruppen og 
sporer dem inn på rett verdighetshistorie-spor. 
 

Andre 
verdighetsaktiviteter 
 
Stort sett fungerer manuset for Global Dignity 
Day godt. Elevene deltar aktivt og kommer både 

med assosiasjoner til begrepet verdighet og 
verdighetshistorier. I unntakstilfeller, der 
arbeidsprosessen går tregt eller gruppa trenger 
hjelp med fokus og samarbeid, er det greit for 

veilederen å ha noen kort i ermet. Nedenfor 
foreslår vi et utvalg aktiviteter som kan brukes i 
starten av eller underveis i klasseromsøkten. Vi 
kaller dem verdighetsaktiviteter, fordi de 

fremmer trygghet, samarbeid, selvhevdelse, mot 
og respekt – viktige forutsetninger for verdighet. 

Igangsetter / Icebreaker 
Tid: ca. 5 min 

Hensikt: Starte refleksjon. Egner seg best i 
gruppene som en hjelp til å assosiere egne 
verdighetshistorier. 
Beskrivelse:  Veileder stiller spørsmål til elevene: 

• Hva var din beste dag , og hvorfor? 

• Hva vil du helst bli husket for når du blir 
gammel? 

• Hva, ved din personlighet, gir mest verdi til 
verden? 

• Hvis du kan forandre en ting med deg selv, 
hva ville det vært? 

• Hvis du kunne velge en person, levende eller 
død, hvem ville du vært? 

• Hvem har hatt mest å si for valgene du har 
tatt i din oppvekst? 

• Hva, eller hvem, trøster deg når du er trist og 
lei deg? 

• Hvilket talent har du? 
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• Hvilke tre ting ville du endret rundt deg for at 
du skal oppnå dine drømmer? 

Runder  
Tid: 1-5 min 
Hensikt: Bli bedre kjent, få praten i gang ved at 
alle får ordet, spore inn på undervisningstemaet. 
Beskrivelse: En runde betyr at ordet går fra 

deltaker til deltaker til alle har sagt noe. Runden 
kan gå i en gruppe, eller i plenum. Det må 
presiseres at kommentaren fra hver deltaker skal 
være kort!  

 
Utgangspunktet for runden er at veilederen 
bringer opp et tema som alle svarer på. Det er 
viktig at alle deltakerne får sin tur. Dersom en 

deltaker ikke finner på noe å si, bør 
vedkommende få en ny sjanse på slutten av 
runden. 
Veiledere kan velge et tema som ikke har 

relevans for undervisningen. I så fall er det en god 
måte å fokusere på det hele mennesket på – ikke 
bare det faglige.  
Temaet kan ha relevans for undervisningstemaet, 

og da vil det være en måte å spore inn på dette. 
 
Eksempler på spørsmål til runder: 

• Noe positivt ved meg som de andre her ikke 

vet fra før  

• Noe jeg er stolt av 

• En egenskap en god venn bør ha 

• En person jeg setter stor pris på 

• Et ord som beskriver verdighet for meg 
 
 

Opp og stå!  
Tid: ca 5 min 
Hensikt: Få i gang engasjement og refleksjon.  

Beskrivelse: Elevene sitter på plassene sine og 
veilederen leser opp åtte påstander. Om elevene 
er enige i påstanden, reiser de seg. Om uenig, blir 
de sittende. De setter seg ned igjen før neste 

spørsmål. 
 

• Jeg like å høre på musikk (prøve spørsmål) 

• Jeg ønsker å være en god venn 

• Jeg bryr meg om hva andre tenker og sier om 
meg 

• Jeg er villig til å sette vennskap til side for å 
gjøre det som er riktig 

• Jeg er trygg på meg selv i alle situasjoner  

• Jeg tar et nei for et nei 

• Jeg står for meningene mine selv om de rundt 
meg er uenig 

• Det er greit for meg å være den eneste som 
reiser seg 

 

Refleksjonsspørsmål  
Som en overgang til temaet verdighet, kan 

veilederen gjerne ta tak i det som skjer under 
øvelsen, og stille spørsmål. Spørsmålet kan godt 
ha utgangspunkt i elevenes reaksjoner underveis, 
men la det være åpning for at hele gruppa kan 

være med å svare. 
 
Eksempler: 

• Det tok litt tid før flere av dere reiste dere. Og 
det så ut som om det var lettere å reise seg 

etter at et par andre hadde gjort det. Noen 
som kjenner seg igjen og vil si noe om det? 

•  (X), du spratt opp ved påstanden om å ta et 
nei for et nei, og forsøkte til og med å dra med 

deg (Y). Lyst til å kommentere dette?  

• Hva slags situasjoner kan det handle om når 
det er snakk om å sette vennskap til side for  

• å gjøre det som er viktig? 
 

 


