
 

   

Leiðbeiningar fyrir 

fundarstjóra pallborðsins 
 

Áður en pallborðsumræður hefjast 

Gakktu úr skugga um að þú hafir allt sem þú þarfnast: skriffæri, spurningalista, þessar 

leiðbeiningar útprentaðar, skeiðklukku, bjöllu eða annað til að hringja þegar tíminn er 

úti (nema það sé í höndum sérstaks tímavarðar), og gættu þess að þú sjáir á 

armbandsúr eða klukku svo þú vitir hvað tímanum líður. 

 

Í byrjun 

Kynntu þig og segðu stuttlega frá aðdraganda viðburðarins. Til dæmis er vert að nefna 

eftirfarandi atriði: 

– þetta er vettvangur fyrir frambjóðendur til að kynna sig og sitja fyrir svörum um 

málefni sem ungu fólki eru hugleikin 

– ef búið er að semja spurningar eða safna þeim saman fyrirfram í skólanum, skaltu 

taka fram að þær spurningar sem verði lagðar fyrir pallborðið séu afurð samvinnu á 

milli nemenda. 

Næst skaltu segja frá því hvernig umræðurnar fara fram. Til upphitunar verða lagðar 

fram hraðaspurningar/fullyrðingar sem svara skal játandi eða neitandi, en því næst 

verða víðfeðmari málefni tekin fyrir. Taktu líka fram að áhorfendum muni gefast færi á 

að spyrja úr sal. 

Svarrétturinn gengur á milli pallborðsþátttakenda, allir fá jafnlangan tíma til að svara, 

og fundarstjóri/tímaverðir taka tímann á svörunum. Til dæmis er hægt að hafa það 



 

   

þannig að klukkunni sé hringt einu sinni þegar mínúta er eftir af 

svartímanum, og nokkrum sinnum þegar svartíma er lokið. 

Kynntu að lokum pallborðsþátttakendur með nafni og biddu þá að kynna sig, 

bakgrunn sinn og markmið, á að hámarki tveimur mínútum. 

 

Upphitun 

Tilkynntu að nú hefjist upphitunarhlutinn. Leggðu fram hraðaspurningar/fullyrðingar 

sem svara skal játandi eða neitandi með grænum eða rauðum spjöldum – ekki er í 

boði að sitja hjá eða svara „kannski“. Taktu skýrt fram hvað svartíminn er langur. 

Segðu að biðji pallborðsþátttakendur eða áhorfendur um það sérstaklega, gefist 

þátttakendum færi á að lýsa afstöðu sinni betur og hafi þeir þá til þess mínútu í senn 

að hámarki. 

Mundu að taka tímann vandlega. Ef einhver hættir ekki á réttum tíma skaltu stoppa 

viðkomandi kurteislega af og halda dagskránni svo áfram. 

Upphitunarhlutinn á að vera stuttur og líflegur – aðeins forsmekkurinn að víðtækari 

spurningum. 

Gætið því þess að umræðan festist ekki í hraðaspurningunum. 

 

Víðtækari spurningar 

Áður en þessi hluti hefst skaltu skýra pallborðsþátttakendum og áhorfendum frá þeim 

reglum sem nú taka gildi. Hver og einn hefur eina og hálfa mínútu til að svara hverri 

fullyrðingu eða spurningu. 

Haltu skrá yfir þá þátttakendur sem eru búnir að svara. Það gerir ekkert til þó að þeir 

svari ekki alltaf í sömu röð – aðalatriðið er að allir svari og fái til þess jafnlangan tíma. 



 

   

Meðan á þessu stendur skaltu muna að bjóða áhorfendum að 

spyrja úr sal með reglulegu millibili. 

Gæta skal jafnræðis þegar áhorfendum er réttur hljóðnemi til að spyrja (þ.e. að ekki sé 

alltaf sami einstaklingur að spyrja aftur og aftur). Áhorfendur þurfa að rétta upp hönd 

til að fá hljóðnemann. 

Í lokin geturðu borið upp fáeinar já/nei-spurningar til viðbótar, ef þú telur gagnlegt að 

fá fram frekari samantekt eða skoðanamun um eitthvert málefni. 

 

Að lokum: Þátttakendur fá orðið 

Þakkaðu öllum pallborðsþátttakendum fyrir komuna og segðu að nú hafi hver og einn 

eina mínútu til að tjá sig að lokum, segja frá þeim kosningamálum sem viðkomandi 

telji mikilvægust og hvers vegna áhorfendur ættu að kjósa viðkomandi. 

Þakkaðu áhorfendum og þátttakendum og taktu frumkvæði að því að klappa fyrir 

þeim. 

Ef búið er að taka frá rými fyrir frekari, óformlegri umræður fyrir áhugasama skaltu muna að 

segja viðstöddum frá því. 


