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SAMMENDRAG
Elever, skoleledelse og veiledere har blitt bedt å evaluere gjennomføringen av Global Dignity Day (GDD).
Overordnet er hovedfunnene i evalueringen positive.
Elevene opplever dagen som meningsfull, og mange har skrevet at dette er noe som burte vært gjort for
hele trinnet.

83 prosent av elevene mener at skolen bør arrangere GDD hvert år for 1. klasse

videregående.
Skolelederne oppgir at opplegget er svært relevant for arbeidet med den generelle delen av læreplanen,
og at temaet som tas opp er viktig. 82 prosent av besvarelsene kategoriserer Global Dignity Day som
positivt, ved å gi score 4, 5 og 6 av 6 poeng.
Veilederne setter stor pris på at skolene bruker tid på GDD. Rundt 70 prosent sier at de vil delta igjen, og
litt over 70 prosent at de opplever at de har hatt svært stor eller stor nytte av å delta som veileder.
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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.
Hovedaktiviteten er å arrangere 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.
Global Dignity Day handler om gjensidig
respekt, om det å bli sett og verdsatt for
den man er og om å stille opp for
hverandre. Vi har et tydelig fokus på
skolemiljøet, og elevene skal konkret
skrive noe de vil gjøre for å bidra til et godt
skolemiljø. Det er ungdommene selv som
bokstavelig talt får mikrofonen, og det er
dette som gjør dagen relevant, konkret og
inspirerende for elevene.
GDD har gitt elevene en bedre forståelse
av begrepet verdighet.

64 prosent av

elevene har svart at de har blitt inspirert
til å gjøre noe bra for menneskene rundt
seg. 83 prosent av elevene anbefaler at
skolen arrangerer GDD hvert år.

HVORFOR GLOBAL DIGNITY DAY?
Skolen er en av de viktigste dannelsesarenaene vi har i vårt samfunn - der alle samfunnslag,
mennesketyper, og både positive og negative egenskaper er representert. Gjennom 13 års skolegang har
skolen et stort ansvar for å dyrke frem gode verdier og holdninger hos fremtidens samfunnsborgere.
Dette er en åpenbar utfordring, men også en fantastisk mulighet.
Dette ansvaret er ikke skolens alene, men skolen er lovpålagt å være et arbeidsfellesskap 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.”
I Kunnskapsløftet, i den generelle delen, uttrykkes det at skolen skal arbeide med å utvikle elevenes
sosiale ferdigheter. Skolen skal ikke kun handle om faglig kunnskap, men også bidra til at elevene utvikler
seg sosialt og personlig. Ansvar og empati er to sosiale ferdigheter som er spesifikt nevnt.
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En viktig NOU-rapport ble lagt frem i 2015, ”Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø”.
Her vises det til en av de grunnleggende menneskeretter alle barn har - at alle elevene i norsk skole skal
ha et trygt psykososialt miljø uten mobbing, diskriminering og krenkelser. Alle elever som opplever at de
blir krenket skal tas på alvor og det er elevens subjektive opplevelse skal ligge til grunn for dette.
Skolen har et spesielt ansvar for at elevene har et godt psykososialt miljø og de skal gripe inn dersom noe
skjer. Ansatte har en plikt til å undersøke om elever blir utsatt for krenkelser eller mobbing og eventuelt
varsle skoleleder.
Gjennom at elevene selv får fortelle hvordan de vil ha det, om hva som gjør at de trives i skolemiljøet og
hverdagen, bidrar Global Dignity Day til å styrke dette arbeidet. GDD tilbys til førsteklassinger på
videregående skoler. Deltakelse på GDD styrker skolenes arbeid med det psykososiale miljøet og gir et
grunnlag for et godt læringsmiljø.

ORGANISERING
Organiseringen av GDD 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 GDD på sin skole.
For å nå målet om å rekruttere eksterne veiledere til gjennomføringen på skolene, jobber Global Dignity
Norge med flere organisasjoner, bedrifter og offentlige etater. For 2015 hadde Norges Røde Kors,
Norges idrettsforbund, Aktive Fredsreiser og Hvite Busser fylkesansvar sammen med GDN. I Troms og
Hordaland har det vært engasjerte enkeltpersoner som har påtatt seg å være fylkesledere.
Fylkeslederne våre har bidratt til en god dekning av veiledere i 2015. Veldig få skoler manglet veiledere
og tilbakemeldingene fra skolene viser at de var godt fornøyde med de rekrutterte veilederne.
I tillegg har Global Dignity Norge løpende intensjonsavtaler med utvalgte organisasjoner og læresteder
som ønsker å bistå i rekrutteringen av veiledere. Disse er Amnesty International, Norske Kvinners
Sanitetsforening, Norsk Sykepleieforbund Student, Pedagogstudentene, FO-studentene, Kirkens
Bymisjon, ISFIT 2015, Norges Idrettshøgskole, Minotenk, Rotary og Lions.
Vår hovedsamarbeidspartner er Gjensidigestiftelsen, som har støttet GDD siden 2010. Andre
samarbeidspartnere er Avinor, CISCO Norge, Dentsu Aegis Media A/S, Norlandia Care Group, Aberia
Healthcare, og DLA Piper som alle bidro med veiledere.
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TALL OG FAKTA
Antall skoler pr. fylke

Global Dignity Day ble for første gang arrangert i 2010 som en landsomfattende kampanje for 1. klasse
videregående skole. 102 videregående skoler over hele landet, og ca. 25.000 elever gjennomførte GDD i
2015. På landsbasis deltok over 800 frivillige som veiledere og ledet skoleopplegget i hver sin
skoleklasse. Globalt ble dagen markert i over 60 land for tilsammen 450 000 ungdom. Med unntak av
seks skoler som markerte GDD på andre datoer, gjennomførte skolene GDD onsdag 21. oktober 2015.

EVALUERING ELEVER
I overkant av 1800 elever har svart på evalueringen av Global Dignity Day.

Relevans og betydning
På spørsmålet om Global Dignity Day har gitt dem en bedre forståelse av begrepet verdighet, gir 34
prosent svarene ”veldig stor” og ”stor”. 45 prosent svarer middels, mens de resterende 22 prosentene
fordeler seg likt på ”liten” og ”svært liten” forståelse.
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71 prosent av elevene velger ordet respekt når de blir bedt om å velge tre ord de mener beskriver ordet
verdighet best. Andre ord elevene trekker fram er likeverd, menneskerettigheter og inkludering. På
spørsmål om elevene synes skolen skal arrangere GDD for 1. klasse videregående hvert år, svarer 83
prosent ja.
“ Fortsett med global dignity day for hjelper å sette ting i perspektiv, spesielt når det gjelder selvrespekt”
” Synes Global Dignity Day er en fin måte å belyse et viktig tema på, men synes det er litt trist at vi trenger
en dag for å bli minnet på hvor viktig det er å vise verdighet overfor andre og seg selv. Dette burde
egentlig være en selvfølge!”

Om verdighet og handlinger
1359 elever svarte et eget
tekstfelt på spørsmålet om hva
verdighet betyr for dem, og i 441
svar blir ordet respekt nevnt.
Rundt 1200 elever elever svarer
i kommentarfelt om de har gjort
noe for å øke noens verdighet
den siste måneden, og 72 prosent svarer positivt på dette.
44 prosent mener at det er viktig og svært viktig, score 5 og 6, at skolen jobber videre med aktiviteter
som er knyttet til GDD.

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 deling av historier i klasserom og det å få inn en ekstern veileder i
klasserommet som scorer høyest. Det er i det hele tatt små forskjeller i hvordan de ulike aktivitetene
scorer.
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Verdighetshistorier
Et sentralt element i GDD er deling av verdighetshistorier. Et av målene med å bruke verdighetshistorier
som pedagogisk metode er å gjøre 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 historiene ofte er personlige gjør også at samtalen blir langt mer engasjerende og
virkelig 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 å vise gjennom handling
at man har vært med på å styrke noens eller egen
verdighet.
63 prosent av elevene som oppgir at de fortalte en

Er det viktig for deg å følge opp det du skrev i
plakatoppgaven (på en skala fra 1 til 6, der 1 er
svært liten grad og 6 er svært stor grad)?

verdighetshistorie på GDD svarer at det var en god
opplevelse å fortelle historien, sum score 4,5 og 6 av
6. Mens 79 prosent gir de samme scorene på om de
likte å høre andres verdighetshistorier.
88 prosent av elevene oppgir at de skrev lapp til
plakatoppgaven om hva de ville gjøre det neste året
for å bidra til et godt skolemiljø. 77 prosent av
elevene sier at de synes det er viktig å følge opp det
de skrev på plakaten .
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EVALUERING SKOLELEDELSE
Vi har hatt 102 deltakende skoler og mottatt 106 svar på evalueringen ved skolekoordinator, rektor
eller begge. 10 prosent av disse skolene har ikke gjennomført GDD tidligere. Vi har fått flere
tilbakemeldinger på at skoler har vært godt fornøyde med veilederne i 2014.

Relevans og betydning
På en skala fra 1-6 der 6 er svært positivt, gir 57 prosent score 5 og 6 på spørsmålet om hvordan de vil
vurdere GDD. 25 prosent gir score 4. En skole gir laveste score, 1.

Hvordan vil du vurdere Global Dignity Day (på
en skala fra 1 - 6 der er 1 er svært lite positivt
og 6 er svært positivt):

Noen utvalgte kommentarer fra skoler:
” Stå på, dette er ikke ment å skulle være en pedagogisk time, men noe bra utenfra. GGD er helt på linje
med mandatet skolen har i vår generelle del av læreplanen. Skolefolk fra Europa kommer til Norge for å
lære om den.”
“Vi blir liksom aldri ferdig med det og det er nye elever hvert år så derfor er det viktig.”
59 prosent av skolene svarer at GDD i svært stor grad eller stor grad oppleves som relevant for skolens
visjon og læreplan. 20 prosent gir score 4 på spørsmålet om GDD oppleves som relevant.
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I hvilken grad oppleves Global Dignity Day som relevant
for skolens visjon og læreplan (på en skala fra 1 til 6, der 1
er svært lite relevant og 6 er svært relevant)?

Videre er det 31 prosent av skolene som oppgir at de i stor og svært stor grad ved score 6 og 5, og 38
prosent som gir score 4 i spørsmålet om skolen vil bruke Global Dignity Day videre i skolens
holdningsarbeid, til sammen 69% som gir score fra 4-6.
53 prosent av skolene er positive til å gjennomføre
GDD igjen i 2016, ni prosent svarer at de ikke ønsker
å gjennomføre GDD i 2015, mens 38 prosent har ennå
ikke bestemt seg.

Informasjon til skolene
91 prosent av skolene svarer at de fikk tilstrekkelig informasjon om planlegging og gjennomføring i
forkant av GDD. 80 prosent av skolene brukte informasjonsverktøyet ”Håndbok for skolene”.

Forberedelse og involvering av elevene
83 prosent av skolene oppgir at elevene
ble faglig og praktisk forberedt i forkant
av GDD. Det er fortsatt en utfordring å
få skolene til å involvere elevrådene i
planleggingen og forberedelsen til GDD
Kun 44 prosent av skolene oppgir at de
aktivt har involvert elevene/elevrådet i
planleggingen. 27 av skolene, svarer i
kommentarfeltet at det er varierende
hva den enkelte lærer gjør i forhold til
forberedelse.
Av de tre forberedelsesfilmene, er det
film 1, som handler om mobbing som får
best score, mens mange skoler ikke har
brukt

filmene

i

det

hele

tatt.

Av filmmateriell scorer Kronprinsens hilsen til elevene høyest med en score på 4,6 av 6.
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Når det gjelder lærernes motivasjon for å gjennomføre GDD oppgir 13 prosent at de opplevde at
lærerne i svært stor grad var motivert, og 57 prosent ga score 4 og5. 8 prosent oppgir score 2 på om de
opplevde at lærerne var motivert.

Vurdering av aktiviteter
På spørsmålet om å gi en vurdering
av

de

forskjellige

delene

av

programmet på GDD, på en skala fra
1 til 6, der 1 er svært lite viktig og 6
er

svært

viktig,

vurderer

skoleledelsen det å få en veileder inn
i klasserommet høyest, så kommer
første plenumssamling og oppgaven
om tankekartet hakk i hæl. Som i fjor
får plakatoppgaven dårligst score av
aktivitetene.

Det er blant de fire

siste aktivitetene vi i det hele tatt får en score på 1 og 2. Sju prosent av skolene vurderte andre
plenumsdel til score 2, noe som utgjør seks skoler, og to skoler vurderte denne delen til 1.

Utbytte av eksterne som veiledere
Høyest enkeltscore gir skolene til det å få inn en ekstern veileder. 43 prosent gir score 6, og 30 prosent
gir score 5 på dette. Skolene gir uttrykk for at om GDD skal fungere er de avhengig av de eksterne
veilederne.
”Flinke veiledere gjør at lærerne blir mer positive.”
89 prosent av skolene oppgir at de fikk nok veiledere til gjennomføringen. Av skolene som ikke fikk nok
veiledere oppgir tre skoler at de manglet 2 veiledere, mens en skole manglet en, en skole manglet tre, og
to skoler manglet henholdsvis fire og fem veiledere.

Vurdering av egen innsats
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Skolene har også vurdert egen innsats i planleggingen og gjennomføringen av GDD. 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 3,7 poeng.

Annet
Vi fikk et par avmeldinger i år på grunn av endringer i ledelsen. Skolene valgte da å avlyse GDD. En skole
valgte å trekke seg da de mente de ikke hadde fått nok informasjon om GDD, til tross for at skolen på et
tidlig tidspunkt hadde full dekning av veiledere. En skole mener at forarbeidet med GDD burde starte
tidligere, fra september.
Noen skoler ser fortsatt på GDD som en tidstyv og prioriterer heller OD, Internasjonal Uke og andre
tiltak skolene gjør for det psykososiale miljøet i forbindelse med oppstart av nye elever.
Det er fortsatt utfordringer ved enkelte skoler med forankring og organisering, med tilfeller av
uengasjerte ledere og lærere, samt dårlig praktisk og faglig forberedelse.

EVALUERING VEILEDERE
I databasen vår har vi registrert 818
frivillige fra mer enn 90 organisasjoner
som ble rekruttert som veiledere til
GDD 2015 (i tillegg er det rundt 70
veiledere blant annet fra sjøkrigsskolen
som ikke er registrert). 337 av disse har
deltatt i evalueringen av dagen. Rundt
50 prosent av veilederne ble rekruttert
fra organisasjonene Global Dignity
Norge har et samarbeid med.
20

prosent

av

veilederne

var

i

aldersgruppen 18-24 år, 15 prosent i
aldersgruppen 25-34 år, 18 prosent i
aldersgruppen 35-44 år, 21 prosent i aldersgruppen 45-54 år, 11 prosent i aldersgruppen 55-64 år, 12
prosent i aldersgruppen 65-74 år og 2 prosent over 75 år.
43 prosent av veilederne har vært med tidligere. 20 prosent av veilederne har vært med en gang, 9
prosent har vært med to ganger, 14 prosent har vært med tre ganger.
På spørsmål om veilederne opplevde at deres deltakelse ble satt pris på, ga 75 prosent en score på 5 og 6
av 6, og 23 prosent ga middels score med 3 og 4. To prosent ga score to noe som antyder at de i liten
grad ble satt pris på.
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Verktøy og opplæring

Veilederne opplever at informasjonen i forkant av GDD har vært god. 76 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. 18 prosent ga
score 4. 65 prosent av veilederne oppgir at de ville hatt mer praktisk informasjon om gjennomføringen
ved sin skole, og 30 prosent ønsket mer informasjon om de andre frivillige på skolen.
64 prosent av veilederne gjennomgikk
opplæring i forkant av Global Dignity
Day. 28 prosent av veilederne oppga at
de ikke deltok på opplæringssamling
fordi de hadde deltatt som veiledere

Hva ville du
eventuelt hatt mer
informasjon om:

tidligere og 8 prosent brukte selvstudium
som eneste form for opplæring. 72
prosent

av

veilederne

oppgir

at

opplæringen var svært bra eller bra, 19
prosent gir score 4. 2 prosent synes den
var dårlig, eller svært dårlig.
Av verktøyene Global Dignity Norge har utviklet for veilederne var 79 prosent av veilederne i svært stor
grad eller i stor grad fornøyd med ”Håndbok for veiledere”.

Vurdering av gjennomføringen
Veilederne er godt fornøyde med gjennomføringen av GDD. Mest fornøyd er veilederne med
samarbeidet med læreren og samlingen i klasserommet. Her gis det en score på 5 og 6 av henholdsvis 72
og 68 prosent. Det som gir dårligst score er forberedelsen av elevene der 20 prosent gir dette punktet
en score på 1 og 2 av 6. Dette gjenspeiler seg også i figuren til høyre som viser et vektet gjennomsnitt.
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Veilederne gir en jevnt god vurdering
av de tre samlingene, hvor plenumssamlingene kommer noe bedre ut enn
samtalen i klasserommet. 64 prosent
av

veilederne

svarer

at

første

plenumssamling var svært bra eller bra,
og

22 prosent svarer at den var

middels

bra.

For

samlingen

i

klasserommet svarer 68 prosent av
veilederne at denne var svært bra eller
bra, og 21 prosent svarer at den var
middels bra. For andre plenumssamling
svarer 67 prosent at denne var svært
bra eller bra og 19 prosent oppgir at den var middels bra.
51 prosent synes responsen fra elvene var bra eller svært bra, ved score 5 og 6 av 6, og 25 prosent gav
responsen en score på 4.

Eget læringsutbytte
72 prosent av veilederne svarer at de hadde svært stor eller stor nytte av å delta, 25 prosent i middels
grad ved score 4 og 3 mens 2 prosent svarer i liten grad. 75 prosent av veilederne opplever at deres
innsats i stor eller svært stor grad ble satt pris på av skolen ved score 6 og 5, 19 prosent gir score 4 og 6
prosent opplever at innsatsen deres ikke ble satt pris på ved å gi score 3 og 2.
70 prosent av veilederne svarer at de kan tenkte seg å delta igjen, 5 prosent svarer nei. 26 prosent vet
ikke.
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Noen sitater fra veiledernes evaluering:
” Satte stor pris på at rektor så klart ga uttrykk for at dette var viktig for skolens arbeid med et bedre
skolemiljø.”
” Virket som om lærerne og elevene var dårlig informert om hva som skulle skje. Ellers bra opplegg.”
”Elevene og læreren var fantastisk entusiastiske og flinke til å definere verdighet, til å komme med egne
fortellinger om verdighet, til å presentere dem for klassen, og til å presentere dem i plenum. Snakkebobler
med tanke på godt klasse- og skolemiljø ble fylt ut med svært godt resultat. Det hele var en fin,
oppløftende og energigivende opplevelse for meg.”
” …Har brukt tid på å reflektere rundt verdighet på en måte som jeg sannsynligvis ikke hadde gjort ellers.”

ENDRINGER FRA 2014
Vi har mottatt relativt flere svar på evalueringen enn vi har hadde i fjor. Det var rundt 1500 elevsvar i
fjor, og i år var det 1800. Også fra skoler og veiledere har svarandelen økt.
Sammenliknet med tidligere år, ser vi at det er små endringer i evalueringen. Det er gjennomgående i
besvarelsene, for elever, skoleledelse og veiledere at evalueringen er veldig positiv, men med en
marginalt lavere score i gjennomsnitt.
Den mest markante endringen er i evalueringen fra skoleledelsen på spørsmålet om hvorvidt de ønsker å
arrangere GDD neste skoleår. 53 prosent sier at de er positive til å gjennomføre i 2016. 38 prosent
svarer ”vet ikke”., og 9 prosent svarer ”nei”. I fjor var tallene henholdsvis 81 prosent, 19 prosent og 0.
Vi kan lese ut fra noen av kommentarene at den negative pressedekningen som kom rett i forkant av
GDD i år, kan ha påvirket evalueringen. En skole skriver: ”Ledelsen er usikker på om de ønsker å
gjennomføre GDD neste år, mye pga. av argumentene som kom fram under medieoppmerksomheten rundt
GDD.”
I de tre siste årenes evalueringer har tallet på hvor mange som synes at skolen skal arrangere GDD hvert
år for 1. klasse vgs. vært konstant på 87 prosent. I år mente 83 prosent av elevene at GDD bør være et
årlig arrangement.
Det er en markant endring i det som blir oppgitt om lærernes motivasjon. På den ene siden er det langt
flere skoler som oppgir at læreren i svært stor grad var motiverte, 13 prosent mot 3 i fjor. Samtidig ser vi
at i år oppgir 17 prosent at læreren i stor grad var motivert, mot 42 prosent i 2014. Så flere lærere var
svært motivert, mens det ellers var en forskyvning mot middels motivert for 2015.
Generelt gir elevene noe lavere score på alle aktivitetene på Global Dignity Day i år, men vektingen av
aktivitetene er lik. Som i fjor scoret plakatoppgaven dårligst av de forskjellige aktivitetene og fikk en
score på 3,7 av 6 mot 3,9 i fjor. Likevel sier 88 prosent av elevene at de skrev noe til plakaten, og noen
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flere prosentpoeng av elevene sier i år at det er viktig for dem å følge opp det som ble skrevet, 77 mot 75
prosent i fjor.

Færre oppgir i år at de brukte ”Håndbok for videregående skole”. 92 prosent av skolene i fjor svarte
bekreftende på dette, mens det i år er bare 80 prosent av skolene som sier de har brukt denne. Nå har 73
prosent av skolene deltatt tre ganger eller mer, og kan nok føle seg godt rutinerte. Til tross for dette og
en nøye beskrevet tidsplan og ansvarsfordeling, ser vi at det fortsatt er utfordringer i forhold til skolenes
håndtering av kommunikasjonen med veilederne. En skole kommenterte at det er :” Utenfrastyrt - alt for
mange eposter og mas om opplegget. ”
I år har vi hatt ny webløsning for administrering av veilederne. Dette har
gjort at veilederne ikke har kunnet logge seg inn på Min side, der de
tidligere har kunnet hente informasjon. Vi så at dette ikke ble brukt i
særlig grad av verken veiledere eller fylkesledere, og valgte heller å legge
ut all relevant informasjon på www.globladignity.no. 76 prosent av
veilederne en score på 5 og 6 på spørsmålet om de var førnøyde med
informasjonen i forkant av GDD, og 18 prosent ga score 4.
Veilederne var litt mindre fornøyde i år med ”Håndbok for veiledere”, 79
mot 83 prosent av veilederne gir håndboka en score på 5 og 6. 4 prosent
gav score 2 og 3, mens i fjor var det kun 1,3 prosent gir denne score 1, 2
eller 3.
Vi ser også en liten negativ endring i hvordan veilederne vurderer at deres deltakelse ble satt pris på. I
fjor ga 80 prosent av veilederne dette score 6 og 5, mens det i år var en nedgang på fem prosent til 75
prosent.
Til sammen var det i år en noe høyere prosent deltakelse av veiledere som har vært med tidligere, 43
prosent i år, mot 34 prosent i 2014, og det var også en økning av rekruttering av veiledere som var med
for første gang. I år var 20 prosent av veilederne med for første gang mot 14 prosent i fjor, og som i 2014
var 9 prosent med for andre gang. 14 mot 11 prosent var i år med for tredje gang. Vi ser en liten nedgang
i veilederne som sier at de kunne tenke seg å være med som veiledere neste år også, 70 mot 76 prosent i
fjor.
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KRITIKK MOT GLOBAL DIGNITY DAY
I perioden rett før Global Dignity Day kom det frem kritikk fra enkelte kommentatorer, lærere og elever
om at opplegget var pedagogisk uheldig, samt at dagen presset Operasjon Dagsverk og FN-dagen ut av
skolen.
Mest alvorlig var påstanden om at
arrangementet

er

et

slags

vekkelsesmøte der vi får ungdom opp på
scenen for å fortelle sine vonde og
innerste opplevelser, filmer det og
legger det ut på Youtube. Påstanden er
selvsagt feil.
Tvert imot skal historiene være enkle,
positive og konkrete eksempler på
hvordan man kan styrke hverandres
følelse av å bli sett og verdsatt i
hverdagen. Kun i noen ytterst få tilfeller
har vi filmet elevenes historier i plenum
og delt disse på sosiale medier, selvsagt
med samtykke fra elevene og etter
grundig vurdering fra kontaktlærer og
skoleledelsen.
Målet med Global Dignity Day er å bidra til et godt skolemiljø, som kjennetegnes nettopp av at hver
enkelt elev føler seg sett og verdsatt av sine medelever og skolens ansatte. Vi har eksempler på at
elevundersøkelsene dokumenterer at mobbingen er redusert, og at motivasjonen for å gå på skolen har
økt betraktelig etter at de ble med på Global Dignity Day.
En annen usannhet er at Global Dignity Day presser Operasjon Dagsverk og FN-dagen ut av skolen. Det
faller på sin egen urimelighet når Global Dignity Day utgjør et totimers opplegg som kun arrangeres for
førsteklasse på videregående skole – altså to klokketimer i løpet av 13 års skolegang.
Alle skolene som er med på Global Dignity Day, gjennomfører Operasjon Dagsverk eller et eget
solidaritetsprosjekt. FN-dagen, på sin side, er en markering som først og fremst skjer på barne- og
ungdomstrinnene, mens FN er et sentralt tema i enkeltfag og Internasjonal Uke på videregående.
Skolene gir oss tvert imot tilbakemelding om at engasjementet for Internasjonal Uke og Operasjon
Dagsverk har økt etter at de begynte med Global Dignity Day.
Det er hyggelig å lese evalueringene fra våre frivillige. De rapporterer om ungdom som er engasjerte,
viser hverandre omtanke og deler interessante tanker og historier om temaet verdighet. De forteller
også om lærere som tar oppgaven sin på alvor og brenner både for elevenes faglige og personlige
utvikling.
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Dette er også vår oppfatning. Det er riktig at forventningene til skolen er enorme, men det er helt feil at
de føler seg presset til å jobbe med verdier, holdninger og skolemiljø. Vi har stor tiltro til norske
skoleledere og er overbevist om at de på faglig og profesjonelt grunnlag avgjør om de skal være med på
Global Dignity Day eller ikke.
LES MER OM GLOBAL DIGNITY:
Hjemmeside: www.globaldignity.no
Facebook: GlobalDignityNorge
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