
 

Tillögur að spurningum fyrir kosningapallborð 

 
Hér eru hugmyndir að spurningum fyrir kosningapallborðið, sem má útfæra og byggja 

á að vild. Best er að semja spurningarnar fyrirfram með virkri þátttöku nemenda. 

Einnig má óska eftir spurningum úr sal ef aðstæður leyfa. 

 

Hugmyndin er ekki sú að í pallborðinu verði farið gegnum allar spurningarnar í þessu 

skjali frá A til Ö, heldur eru þær fremur ætlaðar sem hjálpargögn við undirbúning 

spurninga. Spurningarnar eru annars vegar fljótlegar já/nei-spurningar og hins vegar 

víðtækari spurningar (athugið að það getur verið matsatriði í hvorn flokkinn tilteknar 

spurningar falla). Spurningarnar eru flokkaðar eru eftir þemum (t.d. Skólinn, Samfélag 

og umhverfi, Raddir ungmenna o.s.frv.). 

 

Frambjóðendurnir geta svarað fullyrðingum JÁTANDI eða NEITANDI með því að lyfta 

annað hvort grænu eða rauðu spjaldi. Þeim býðst að tjá sig frekar um einhver málefni 

ef þeir óska þess, í að hámarki eina mínútu á mann. 

 

Einnig er hægt að gera leik úr þessum hluta, þannig að „já“ verði t.d. hægra megin í 

salnum og „nei“ vinstra megin, og fulltrúar geti síðan tekið sér stöðu í samræmi við 

eigin skoðun á málefninu – ýmist öðru hvoru megin, eða einhvers staðar á bilinu þar á 

milli. 

 

Gott er að taka það fram í þessum fyrsta hluta að aðeins sé um upphitun að ræða – 

þátttakendum muni gefast færi á að skýra afstöðu sína betur í næsta hluta. 

 

 

Hraðaspurningar (svara skal ýmist játandi eða neitandi) 

 

SAMFÉLAG OG UMHVERFI 

● Er æskilegt að einkavæða grunnþjónustu? 

● Eiga Íslendingar að taka þátt í olíuleit ef við höfum tækifæri til? 



 

● Getur Ísland tekið við fleira flóttafólki en nú er? 

 

SKÓLI 

● Ungt fólk fær nægilega persónulega kennslu og námsráðgjöf í skólunum. 

● Nemendum í iðnskólum ætti að gera kleift að taka valáfanga í menntaskólum, 

og öfugt. 

● Það er nauðsynlegt að takmarka framhaldsskólamenntun við 25 ára aldur eins 

og nú er gert. 

● Það á að vera sjálfsagt að nemendur geti keypt grænmetisfæði í matsölum 

framhaldsskóla. 

● Námsráðgjöf ætti að miðast meira við framtíðaratvinnumöguleika og 

framhaldsnám heldur en nú er. 

● Á hverja 200 nemendur ætti að vera námsráðgjafi í fullu starfi. 

● Íslenska skólakerfið svarar þörfum vinnumarkaðarins. 

 

RADDIR UNGMENNA 

● Það ætti að styðja vel við starfsemi nemendafélaga. 

● Kosningarétt ætti að færa niður að sextán ára aldri. 

● Ungu fólki bjóðast fullnægjandi úrræði í geðheilbrigðisþjónustu. 

 

 

Víðtækari spurningar (svartími 1,5 mín) 

Eftir þessa upphitun er tilvalið að snúa sér að víðtækari spurningum, og hafa 

pallborðsþátttakendur eina og hálfa mínútu til að svara hverri. Gott er að 

þátttakendur svari ekki alltaf í sömu röð, þannig að sami frambjóðandi byrji ekki alltaf 

að svara. Vert er að halda tímamörk í heiðri og stoppa frambjóðanda kurteislega af ef 

hann er kominn fram yfir tímann. 

 

SAMFÉLAG OG UMHVERFI 

● Hvernig er hægt að fyrirbyggja og draga úr atvinnuleysi? 

● Hvernig er hægt að bregðast við þeirri þróun að í framtíðinni verði mun fleiri 

eldri borgarar í landinu, á framfæri færri skattgreiðenda? 



 

● Hvers konar aðgerða er þörf? 

● Felst svarið ef til vill að hluta í því að taka við fleiri innflytjendum, til að auka við 

vinnuaflið í landinu? 

 

RADDIR UNGMENNA 

● Er hlustað á raddir ungmenna í málum sem þau varða? 

● Með hvaða hætti er það gert? Mætti gera betur? Hvernig? 


