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Landssamband ungmennafélaga (LUF), áður Landssamband æskulýðsfélaga (LÆF) er regnhlífa- 
samtök fyrir félagasamtök ungs fólks á Íslandi og þeim tilheyra 30 aðildarfélög. LUF er sameign 
aðildarfélaganna, veitir þeim ekki samkeppni í starfi, heldur vinnur samkvæmt þeim. Aðildarfélög LUF 
eiga það sameiginlegt að vera lýðræðisleg, frjáls félagasamtök, sem starfa á landsvísu, stýrð af ungu fólki 
og starfa með hagsmuni ungs fólks að leiðarljósi. LUF er þverpólitískur samstarfs- og samráðsvettvangur, 
málsvari ungs fólks gagnvart íslenskum stjórnvöldum, talar fyrir hagsmunum ungra Íslendinga á 
alþjóðavettvangi og hefur upplýsingaskyldu að gegna gangvart aðildarfélögunum sínum auk þess að 
þjónusta þau á margvíslegan hátt. LUF hefur það að markmiði að vernda og efla réttindi ungs fólks, 
stuðla að valdeflingu ungs fólks í samfélaginu, efla samstarf félagasamtaka ungs fólks, stuðla að umræðu 
sem og þekkingarsköpun um málefni ungs fólks og hvetja til virkrar samfélagsþátttöku þeirra. Þá er LUF 
aðili að Evrópska ungmennavettvangnum (e. European Youth Forum - YFJ).

Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) er hagsmunasamtök framhaldsskólanema á Íslandi. Öll 
nemendafélög framhaldsskólanna, 31 talsins, eiga aðild að sambandinu og hefur SÍF ríflega 20.000 
félagsmenn. Hlutverk þess er að vera kröftugt þrýstiafl í samfélaginu og helsti tengiliður framhalds- 
skólanema við stjórnvöld og fleiri hagsmunaaðila. SÍF á fulltrúa í ýmsum ráðum og nefndum,  m.a. á 
vegum ríkisins, sem fjalla um málefni tengd framhaldsskólanemum. Þannig tekur SÍF þátt í 
ákvörðanatökum og gætir hagsmuna nemenda. Þá er SÍF fjölmennasta aðildarfélag LUF og einnig aðili 
að Evrópsku regnhlífasamtökum framhaldsskólanema (e. Organising Bureau of European School 
Student Unions - OBESSU). 



Formáli höfunda 
 
Lagður hefur verið grunnur að mikilvægu verkefni sem miðar að aukinni           
lýðræðisþátttöku ungs fólks. Aðferðir þess hafa borið árangur í nágrannaríkjum          
Íslands, sem búa yfir margra ára reynslu í þeim efnum. Því vorum við ekki að finna                
upp hjólið, heldur litum við út fyrir landsteinanna og sóttumst eftir ráðum frá erlendum              
sérfræðingum. Þeir eru til og reiðubúnir að aðstoða því lýðræðisleg borgaravitund           
varðar almannahag og samvinnu alþjóðasamfélagsins í átt að sameiginlegum         
heimsmarkmiðum. Dvínandi kosningaþátttaka ungs fólks er ekki einsdæmi fyrir         
Ísland,  vandamálið er alþjóðlegt og ógnar lýðræðinu.  
 
Ungt fólk sem nú vex úr grasi þarf að hafa burði til að taka við stjórnartaumunum í                 
framtíðinni. Eftir að kosningaaldri er náð þurfum við í sameiningu að halda í þá              
tauma. Það krefst getu til virkrar þátttöku í pólitískri umræðu, til að standa undir þeirri               
ábyrgð sem því fylgir að vera borgari í lýðræðissamfélagi. Ef samfélaginu mistekst            
að tryggja þann samtakamátt hafa stjórnvöld ekki lýðræðislegt umboð fólksins í           
landinu. Þannig brestur lýðræðið og samfélagið um leið. Formleg lýðræðisfræðsla í           
skólakerfinu, uppeldishlutverk foreldra og óformleg lýðræðisþjálfun frjálsra       
ungmennafélaga spila saman lykilhlutverk - til að hjól samfélagsins megi halda áfram            
að snúast með komandi kynslóðum. Það er tímabært að við horfumst raunverulega í             
augu við það að við fæðumst ekki virkir og meðvitaðir lýðræðisþegnar og þeir             
eiginleikar birtast ekki ungu fólki með yfirskilvitlegum hætti á 18 ára afmælisdaginn.            
Því er ótækt að saka ungt fólk með neikvæðri umfjöllun um dræma kosningaþátttöku             
heldur skal þeirri umfjöllun beint að ábyrgðarleysi stjórnvalda sem eiga að tryggja            
viðunandi  lýðræðisfræðslu.  
 
Ísland er fámenn þjóð og þar liggur styrkleiki hennar. Lífsskilyrði okkar eru jafnframt             
hátt yfir meðallagi og okkur hefur tekist að tróna á toppnum þegar kemur að jafnrétti               
og hagsæld. Við þurfum ekki að vera eftirbátar samanburðarlanda okkar í           
lýðræðisþátttöku og það ætti að vera auðvelt að setja okkur stefnu í málefnum ungs              
fólks og fylgja henni eftir. Viljum við ekki vera fyrirmynd alþjóðasamfélagsins og í             
fararbroddi í málefnum ungs fólks? Getan er til staðar og pólitíski viljinn hefur verið              
að kvikna að undanförnu. Krafan um að byggt verði á þeim grunni sem nú hefur verið                
lagður  er í hið minnsta skýr, það hafa viðbrögðin við #ÉgKýs undirstrikað. 
 
 
 

Tinna Isebarn Hildur Björgvinsdóttir 
    Framkvæmdastjóri LUF Framkvæmdastjóri SÍF 
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Þakkir 
 
Landssamband ungmennafélaga og Samband íslenskra framhaldsskólanema þakka styrktaraðilum 
#ÉgKýs fyrir stuðninginn. Þeim framhaldsskólum sem tóku þátt, sérstaklega þeim nemendum og 
starfsfólki sem framkvæmdu verkefnið er þakkað innilega fyrir þátttökuna. Aðrir samstarfsaðilar, bæði 
félög, stofnanir og einstaklingar eiga skilið bestu þakkir. Hvílík samvinna! 
 

Sigurður Helgi Birgisson, formaður LUF og  
Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir, formaður SÍF 

 



 

1.  Inngangur 

Lýðræðisverkefnið #ÉgKýs var tilraun til að efla lýðræðisvitund og hvetja ungt fólk til             
að kjósa eftir upplýstri ákvörðun. Átakið fólst í fjölbreyttum verkefnum sem ástæða            
var til að ætla að gætu aukið kosningaþátttöku og lýðræðislega ábyrgð ungs fólks.             
Haldnir voru fundir með frambjóðendum, staðið var fyrir netherferð, myndböndum          
dreift og haldin lýðræðisvika sem endaði með skuggakosningum í framhaldsskólum          
landsins. 
 
Landssamband ungmennafélaga (LUF) og Samband íslenskra framhaldsskólanema       
(SÍF) stóðu fyrir verkefninu en #ÉgKýs var samstarf margra hagsmunaaðila sem           
komu að því með einum eða öðrum hætti. Verkefnið var styrkt af innanríkis-             
ráðuneytinu, mennta- og menningarmálaráðuneytinu og Sambandi íslenskra sveitar-        
félaga. Eimskip styrkti jafnframt verkefnið með flutningi kjörgagna á landsbyggðina,          
án  endurgjalds. 
 
Markmiðið með þessari skýrslu er að veita samantekt um verkefnið; mikilvægi þess,            
aðdraganda, markmið, aðferðir, undirbúning, framkvæmd og árangursmat. Síðast en         
ekki síst verða lagðar fram tillögur til framtíðar. Þetta er gert í því skyni að varðveita                
þær upplýsingar og þá reynslu sem #ÉgKýs verkefnið hefur skapað um lýðræðis-            
þátttöku  og kosningahegðun ungs fólks á Íslandi.  

2.  Lýðræðisfræðsla 

Í 12 gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að aðildarríkin „skulu tryggja barni            
sem myndað getur sér eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum                 
sem það varðar, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur               
þess  og þroska.“ (United Nations, 1989).  
 
Ísland hefur ekki unnið eftir gildandi stefnu um málefni ungs fólks fyrr en nýlega en               1 2

til eru ákvæði í aðalnámskrám leik-, grunn-, og framhaldsskóla um lýðræði og            
mannréttindi, sem mótast hafa í anda gildandi alþjóðasamninga og er „lýðræði“ einn            
af grunnþáttunum sex sem mynda kjarna menntastefnunnar. Í henni kemur jafnframt           
fram að miklu máli skiptir að rækta þekkingu ungmenna og styrkja þau til þess að               
verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í lýðræðissamfélagi (Mennta- og          
menningarmálaráðuneytið,  2011).  

1  Sjá umfjöllun Rúv um stefnuleysi stjórnvalda í málefnum ungs fólks (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016). 
2 Stefnumótunarvinna í málefnum ungmenna hófst árið 2012. Sú stefna var gefin út opinberlega árið               
2014 og átti að gilda frá 2014 til 2018, en tók aldrei formlega gildi. Það var ekki fyrr en árið 2017 þegar                      
Kristján Þór Júlíusson mennta- og menningarmálaráðherra samþykkti tillögur Æskulýðsráðs um          
„Framkvæmd stefnumótunar Æskulýðsráðs í æskulýðsmálum“ að einhver bót varð á stefnuleysi           
stjórnvalda í málaflokknum. Er það skref fram á við þrátt fyrir að framkvæmdaáætlunin sé byggð á                
fimm ára gamalli stefnumótunarvinnu. 

 
 
 

1 

http://www.ruv.is/frett/aeskulydsmal-tvaer-regnhlifar-en-engin-stefna
https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2015/Stefnumotun-i-aeskulydsmalum2014.pdf
https://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/SearchResult.xsp?documentId=BE74F9CB64419EAE0025811C005A995D&action=openDocument


 

 
Jafnvel þótt 1. gr. æskulýðslaga (nr. 70/2007) kveði á um að „skipulagt æskulýðs-             
starf“ skuli hafa í huga gildi sem miði að því að auka lýðræðisvitund þátttakenda eru               
skólar í raun einu formlega viðurkenndu aðilarnir á Íslandi þegar kemur að því             
hlutverki að tryggja öllum einstaklingum tækifæri til að þjálfa gagnrýna hugsun og            
lýðræðisþátttöku. Ef tölur Hagstofunnar (2016) um kosningaþátttöku eru skoðaðar         
gefa þær til kynna að ungt fólk mæti síður á kjörstað í samanburði við aðra               
aldurshópa og þegar litið er til „Global Youth Development Index“ er Ísland eftirbátur             
nágrannaríkjanna á sviði pólitískrar og borgaralegrar þátttöku ungs fólks (The          
Commonwealth, 2016). Því er ljóst að menntakerfið nægir ekki eitt og sér þegar             
kemur  að því að auka lýðræðisvitund ungs fólks. 
 
Í sáttmála Evrópuráðsins um lýðræðis- og mannréttindafræðslu (e. Council of Europe           
Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education) er           
lögð áhersla á að viðurkenna þátt frjálsra félagasamtaka í að veita ungmennum            
óformlega menntun sem stuðlar að styrkingu þessara þátta. Þá er hlutverk           
ungmennafélaga sérstaklega viðurkennt sem verðmætt framlag sem stuðlar að         
mannréttindafræðslu og eflingu lýðræðislegrar borgaravitundar (Council of Europe,        
2010). Rannsóknir hafa einnig bent til þess að þátttaka í ungmennastarfi hafi bein og              
jákvæð áhrif á stjórnmálaþátttöku og kjörsókn ungs fólks (McFarland og Thomas,           
2006). Engin lög, framkvæmdaráætlun eða stefna stjórnvalda á Íslandi tekur undir           
viðurkenningu Evrópuráðsins með viðunandi hætti. Því hefur reynst torvelt fyrir          
ungmennafélög á Íslandi að sinna þessum hlutverkum, einkum vegna fjárskorts          
(Landssamband  ungmennafélaga [LUF], 2012; Ríkisendurskoðun, 2013).  
 
Í nágrannaríkjum Íslands er gömul hefð fyrir óformlegri lýðræðisfræðslu, sem leidd er            
af systursamtökum LUF í hverju landi fyrir sig (Estonian National Youth Council            
[ENL], e.d.) ásamt aðildarfélögum þeirra - með öðrum orðum, af ungu fólki. Segir það              
sitt um viðurkenningu á samfélagslegri verðmætasköpun ungs fólks í þeim löndum.           
Aðferðirnar sem hafa verið notaðar eru af ýmsu tagi, allt frá hefðbundinni lýðræðis-             
fræðslu, þar sem framkvæmdin er æfð, til netherferða sem felast í að hvetja ungt fólk               
á kjörstað með margvíslegum hætti. Sem dæmi má nefna hafa Svíar staðið fyrir             
herferðinni „The power is yours“ sem náði til 8 milljóna manna í gegnum 400 þjálfaða               
fulltrúa sem breiddu út boðskapinn. Danir hafa staðið fyrir álíka herferðum með            
yfirskriftum eins og „Get out the vote“ og „Think before you vote“. Eistar eru komnir               
skrefinu lengra með þau áform að lækka kosingaaldurinn niður í 16 ára og hefur sú               
herferð haft jákvæð áhrif í för með sér. Þá er jafnframt mikil reynsla komin á               
svokallaðar skóla- eða skuggakosningar á Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum og        
víðar  (LUF, 2015).  
 
Skuggakosningar (e. shadow elections / mock elections) líkja eftir almennum          
kosningum með það að markmiði að undirbúa þá sem ekki hafa aldur til að kjósa eða                
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eru að kjósa í fyrsta sinn, fyrir þátttöku í lýðræðissamfélagi. Skuggakosningar er            
fræðsluaðferð og hefur verið skilgreind á marga vegu í samræmi við samhengi og             
markmið hverju sinni. Skuggakosningar eru t.d. stundum rafrænar og mæla          
kosningahegðun en í víðum skilningi eru þær framkvæmdar í því skyni að kenna ferli              
lýðræðis í verki (ENL, e.d.). Þá geta kosningar til nemendaráðs fallið undir slíkt og              
jafnvel gervikosningar þar sem nemendur búa til sína eigin flokka, fara í „þykjustu“             
framboð og æfa ræðumennsku því samhliða (Kids Voting USA, e.d.). Með „skugga-            
kosningum“ er í þessari skýrslu átt við sérútbúnar kosningar sem settar eru upp             
samhliða almennum kosningum með það að markmiði að ungt fólk sé hvatt til þess              
og  fái tækifæri til að undirbúa sig til að kjósa í þeim síðarnefndum. 
 
Skuggakosningar hafa verið hluti af stjórnmálafræðslu í Noregi frá lokum seinni           
heimsstyrjaldarinnar. Þar í landi er meginmarkmiðið með slíkum kosningum að „búa           
til lýðræðislega borgara“. Í doktorsrannsókn sinni „Creating Democratic Citizens? An          
Analysis of Mock Elections as Political Education in School“ komst Julie Ane            
Ødegaard Borge (2016) að þeirri niðurstöðu að notkun skuggakosninga sem          
fræðsluaðferðar í skólum stuðli að því að gera þátttöku í kosningum að félagslegu             
gildi eða „normi”. Hún komst jafnframt að þeirri niðurstöðu að þátttaka í skugga-             
kosningum hafi jákvæð áhrif á vilja nemenda til þess að taka þátt í             
alþingiskosningum, þ.e. að hún örvi almenna kjörsókn. Fleiri fræðimenn hafa komist           
að svipuðum niðurstöðum sem benda m.a. til þess að aðferðir eins og „að læra með               
því að gera“ (e. learn-by-doing strategies) geti haft langvarandi jákvæð áhrif á            
stjórnmálaþátttöku  ungs fólks (Keeting, 2015). 
 
Þá kalla bæði fræðimenn og alþjóðastofnanir eftir nauðsyn þess að stjórnvöld           
viðurkenni mikilvægt hlutverk ungmennafélaga, hvort sem það er hagsmunabarátta         
stúdenta, keppni í ræðumennsku, þátttaka í ungmennahreyfingum stjórnmála-        
flokkanna eða sjálfboðastarf hjá mannréttindasamtökum og öðrum frjálsum félaga-         
samtökum. Í öllu gildir að ungt fólk „lærir með því að gera“ og framlag þess til                
samfélagsins ber að viðurkenna, bæði með viðunandi stefnu og fjármögnun.          
Tækifæri til að gera eitthvað af hugsjón og brennandi áhuga kyndir undir forvitni ungs              
fólks um réttindi sín og eykur vilja og getu þeirra til að hafa raunveruleg áhrif á                
samfélagið. 
 
Hér á eftir má lesa um fyrstu framkvæmd skuggakosninga í framhaldsskólum á            
landsvísu á Íslandi og lýðræðisherferðina #Égkýs, rúmlega 70 árum eftir að           
Norðmenn héldu sínar fyrstu skuggakosningar. Fyrst verður þó greint frá aðdraganda           
verkefnisins.  
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3.  Aðdragandi 

Árið 2013 unnu stjórn og starfsmenn LUF skýrslu um samfélagsþáttöku ungmenna.           
Niðurstaða hennar benti til þess að kosningaþátttaka meðal ungs fólks færi dvínandi            
og lýsti LUF ítrekað yfir áhyggjum (LUF, 2013). Vakti skýrslan mikla athygli og varð til               
þess að haustið 2013 unnu stjórn og starfsmenn LUF ásamt Sigríði Ingibjörgu            
Ingadóttur alþingismanni að þingsályktunartillögu sem byggði á niðurstöðum        
skýrslunnar. Tillagan krafðist þess að kjörsókn yrði skráð eftir aldri í sveitarstjórnar-            
kosningunum 2014 og öðrum almennum kosningum framvegis. Vorið 2014 var          
tillagan samþykkt á Alþingi og í sveitarstjórnarkosningunum það sama ár var í fyrsta             
skipti tekin saman aldursskipt tölfræði um kosningaþátttöku. Ef ekki væri fyrir þessa            
þrotlausu vinnu LUF hefði íslenskur almenningur ekki verið upplýstur um kosninga-           
þátttöku ungs fólks (LUF, 2015). Niðurstaða þessarar fyrstu aldursskrásetningar var          
skýr; kjörsókn ungs fólks árið 2014 endurspeglaði niðurstöðu skýrslu LUF, yngstu           
aldurshóparnir mæta mun síður á kjörstað en eldri kjósendur. Kosningarnar árið           
2014 voru sérstakar í ljósi þess að heildarkjörsókn var sú minnsta frá stofnun             
lýðveldisins, þar sem einungis um helmingur ungmenna undir 30 ára nýtti           
kosningarétt   sinn   (Hagstofan,   2015).  
 
Því bar að bregðast við og efndi LUF til alþjóðlegrar ráðstefnu sem bar yfirskriftina              
„The Importance of Youth Organisations for Society and Democracy”. Ráðstefnan          
var haldin í Hörpu helgina 16. - 18. janúar 2015 og var styrkt af NORDBUK og                
innanríkisráðuneytinu. Meginviðfangsefni hennar var mikilvægi ungmennafélaga í       
lýðræðisríkjum þegar kemur að samfélags- og stjórnmálaþátttöku ungs fólks.         
Markmiðið var að vekja athygli á og um leið bregðast við lágri kosningaþátttöku ungs              
fólks í sveitarstjórnarkosningunum 2014. Meðal annars var leitað til sérfræðinga úr           
fræðasamfélaginu og til systursamtaka LUF á Norðurlöndunum og í Eystrasalts-          
ríkjunum til að deila reynslu og úrræðum og efna til umræðna um þátttöku ungs fólks               
í félagasamtökum og kosningum. Markmiðið var jafnframt að varpa ljósi á mikilvægi            
viðfangsefnisins og kenningu LUF um að þátttaka í ungmennafélögum auki almenna           
þátttöku einstaklinga í samfélaginu. Einnig var tilgangur ráðstefnunnar að skapa          
vettvang fyrir aðildarfélög LUF til að kynna starfsemi sína, þróa nýjar hugmyndir og             
leita   leiða   til   að   hafa   áhrif. 
 
Þeir sem tóku til máls á ráðstefnunni og fluttu erindi með mismunandi áherslum og              
sjónarhornum á viðfangsefnið voru 17 sérfræðingar og hagsmunaaðilar frá ólíkum          
löndum. Meðal þeirra voru Jóhanna María Sigmundsdóttir, yngsti þingmaður         
lýðveldisögunnar og Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. „Við héldum að þau          
hreinlega hötuðu stjórnmál, en það er ekki raunin” sagði Dagur um ungt fólk í upphafi               
ræðu sinnar. Dagur lýsti því yfir að ungmennafélög spili lykilþátt í að fræða ungt fólk               
og efla tækifæri þess til virkrar þátttöku í samfélaginu. Þegar hann talaði um þörfina              
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fyrir þátttöku ungs fólks sagði hann „annars mun gamla fólkið ráða öllu og það er               
bara  staðreynd”.  

 
Ljóst var að LUF gat lært mikið af nágrannaþjóðunum þegar kemur að hinum ýmsu              
aðferðum sem notaðar hafa verið til þess að hvetja fólk til þess að mæta á kjörstað.                
Fjallað var um hættuna á því að fólk taki lýðræðinu sem gefnu á meðan aðrir þurfa                
að hætta lífi sínu til að fá að kjósa. Viðstaddir virtust almennt sammála um að betra                
sé að mæta og skila auðu en að mæta ekki á kjörstað, til að sýna að lýðræði skipti                  
ungt fólk máli, jafnvel þótt kjósandinn styðji engan flokk og hafi litla sem enga              
vitneskju  um stjórnmál.  
 
Fulltrúi Landssambands ungmennafélaga í Danmörku (Dansk Ungdoms Fællesråd),        
Morten Østergaard Sørensen fjallaði um áhuga ungs fólks á stjórnmálum,          
óhefðbundna stjórnmálaþátttöku ungs fólks og vandann við að ungt fólk temji sér            
ekki að taka þátt með formlegum hætti. Hann benti á að danskar rannsóknir sýndu              
að ungir Danir hafi aldrei haft jafn mikinn áhuga á stjórnmálum og nú. Vandinn sé               
hins vegar sá að stjórnmálaflokkarnir höfði ekki til þeirra. Það valdi því að ungir Danir               
upplifi fjarlægð frá vettvangi stjórnmálanna. Erlendu fulltrúarnir voru sammála um          
mikilvægi þess að temja sér að kjósa - gera það að venju og samfélagslegu normi. Á                
ráðstefnunni var fjallað um efnið í víðum skilningi, skipst var á mikilli reynslu meðal              
þátttakenda og alls kyns nýjar hugmyndir urðu til varðandi það að virkja ungt fólk til               
samfélagslegrar   þátttöku   (LUF,   2015). 
 
Eftir ráðstefnuna var gerð samantekt um þær leiðir sem hafa virkað í nágrannaríkjum             
Íslands, þær þróaðar af ungu fólki og heimfærðar yfir á íslenskar aðstæður. Þá hófst              
formlegt samstarf LUF og stærsta aðildarfélags þess, SÍF. Úr varð verkefnið #ÉgKýs            
sem hófst með opnum samráðsfundi hagsmunaaðila þann 15. júní 2016. Á fundinn            
mættu fulltrúar flestra ungliðahreyfinga stjórnmálaflokkanna ásamt fulltrúum helstu        
stúdentahreyfinga landsins og annarra frjálsra félagasamtaka. Á honum kom fram          
skýr áhugi til samvinnu allra, þar sem ljóst var að aukin kjörsókn ungs fólks væru               
sameiginlegir hagsmunir allra. Ræddar voru tillögur um hvernig best væri að standa            
að  herferðinni  til að ná til sem flestra.  

4.  Markmið 

Meginmarkmið #ÉgKýs herferðarinnar var að efla lýðræðisvitund og hvetja ungt fólk           
til að kjósa eftir upplýstri ákvörðun. Markmiðið er þess eðlis að það nær aldrei              
takmarki sínu, heldur ætti það að vera stöðugt ferli. Notast var við sjö aðferðir sem               
tilraunir til að stuðla að markmiðinu. Með því að beita þeim var ætlunin að ná fram                
áhrifum sem koma fram sem árangur af framkvæmd herferðarinnar. Því byggðist           
aðferðafræðin  á sértækari og mælanlegri markmiðum. Þau voru eftirfarandi: 
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1. Að sýna fram á að ungmennafélög sem leidd eru af ungu fólki eru fær              
um að framkvæma stór og flókin verkefni. Efnt var til samstarfs við fleiri             
ungmennafélög því ungt fólk veit best hvað höfðar til þess og því mikilvægt að              
það stýri ferðinni. Með því að sýna fram á þessa getu eru meiri líkur á að                
stjórnvöld viðurkenni ungmennafélög sem verðmætt framlag til aukinnar        
lýðræðisþátttöku ungs fólks. Þá aukast líkurnar á að meginmarkmiðið verði að           
stöðugu ferli. 

 
2. Að skapa þekkingu um aldursskipta kosningahegðun framhaldsskóla-       

nema sem höfðu ekki aldur til að kjósa í alþingiskosningunum 2016 eða voru             
að kjósa í fyrsta sinn til Alþingis. Sú þekking skapar tækifæri til samanburðar             
svo hægt sé að mæla nákvæman árangur í framtíðinni. 

 
3. Að valdefla framhaldsskólanema til að þekkja, æfa og verja réttindi sín           

með það að markmiði að auka getu þeirra til að taka þátt og njóta              
lýðræðislegrar borgaravitundar til fulls. Til þess er ungu fólki kennt að           
framkvæma hið lýðræðislega ferli og hvatt til að mynda sér upplýsta skoðun. 

 
4. Að veita þeim ungmennum sem ekki höfðu náð kosningaaldri rödd.          

Lýðræðisvitund styrkist ekki með öðru móti en því að ungt fólk fái tækifæri til              
að koma skoðunum sínum á framfæri þannig að á þær sé hlustað. Undir þetta              
sértæka markmið féll m.a. von skipuleggjenda um að niðurstöður skugga-          
kosninga fengju sinn stað í kosningasjónvarpi RÚV að kvöldi 29. október.  

 
5. Að brjóta ísinn fyrir þá sem voru að kjósa í fyrsta sinn til Alþingis.              

Vonast var til þess að þeir nemendur sem fengju æfingu og undirbúning í             
skugga- kosningunum yrðu líklegri til að mæta af öryggi á kjörstað þann 29.             
október. Einkum eftir að hafa verið hvattir í skólanum til að mynda sér             
upplýsta skoðun fyrir skuggakosningar (sem þeir hefðu mögulega annars ekki          
gert), var vonast til að þeir yrðu líklegri til að hafa erindi á kjörstað og kjósa til                 
Alþingis.  

 
6. Að safna saman fræðsluefni, leiðbeiningum og öðrum upplýsingum í         

tengslum við kosningarnar og miðla þeim á þann hátt að efnið næði til             
yngri kynslóða til að auðvelda þeim að mynda sér upplýsta skoðun.  

 
7. Að stuðla að meiri lýðræðishefð innan framhaldsskólanna í þeirri von að           

kosningaþátttaka verði að normi. Jafnframt var hugmyndin sú að skólarnir          
gætu notað fræðsluefnið áfram og afurðir verkefnisins væru efni til að byggja            
ofan á þá reynslu sem nú hefur skapast. Þá yrði auðveldara að framkvæma             
aðrar skuggakosningar og meiri líkur á sterkari lýðræðishefð í skólum. 
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8. Að hvetja til almennrar vitundarvakningar en verkefnið varðar gæði         
samfélagsins í heild. Því var lögð áhersla á jákvæða umfjöllun um málefni            
ungs fólks og sýnileika verkefnisins í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum.          
Trúlegt er að ungt fólk sé líklegra til að taka þátt í samfélagsumræðunni ef              
málefnum þeirra er veitt athygli og þau birtast í jákvæðu ljósi. Þá var áhersla              
lögð á fræðslugildi verkefnisins. 

 
9. Að ungt fólk hafi gaman af verkefninu. Til að auka líkurnar á þátttöku var              

lögð áhersla á t.d. lýðræðisleiki og að nemendur fengju tækifæri til að sitja í              
kjörstjórnum. Þannig braut lýðræðisvikan upp hefðbundið skólastarf og fengu         
nemendur frambjóðendur í heimsókn til að ræða það sem skiptir ungt fólk            
máli. Telja má líklegt að ungt fólk taki frekar þátt í stjórnmálum ef þeim er               
boðið upp á sérstakan vettvang fyrir slíkt og enn frekar ef umgjörðin er bæði              
fræðandi og skemmtileg. 

 
Þegar ákveðið var með hvað hætti mögulegt væri að stuðla að meginmarkmiðinu            
voru þessi níu ofangreindu atriði sérstaklega höfð í huga við framkvæmdina og þróun             
aðferða.  

5.  Aðferðir 

Á áðurnefndri ráðstefnu LUF um samfélagsþátttöku ungs fólks komu fram ýmsar           
tillögur að aðferðum frá systursamtökum LUF á Norðurlöndunum og í Eystrasalts-           
ríkjunum sem hafa borið árangur þar í löndum. Þær aðferðir voru þróaðar áfram af              
ungu fólki hér á landi og ákveðið var að notast við víðtækt samstarf hagsmunaaðila;              
netherferð, málfundi, gagnabanka, Kosningavitann, lýðræðisviku og skugga-       
kosningar.  

5.1  Samstarf 

Ef læra má af nágrannaþjóðunum liggur það í augum uppi að víðtækt samstarf sem              
flestra hagsmunaaðila eykur líkurnar á að verkefni eins og #ÉgKýs nái           
hámarksárangri. Kom það sterklega í ljós á áðurnefndum samráðsfundi að allir aðilar            
voru reiðubúnir til þess að leggja lóð á vogarskálarnar. Víðar var leitað samráðs við              
undirbúning á framkvæmdinni; til hinna Norðurlandanna, Félagsvísindastofnunar       
Háskóla Íslands, Umboðsmanns barna, Ungmennaráðs Hornafjarðar, Ungmenna-       
ráðs Hafnarfjarðar, Reykjavíkurborgar, mennta- og meningarmálaráðuneytisins og       
innanríkisráðuneytisins. Margir fleiri aðilar komu, beint og óbeint, að verkefninu með           
einum  eða öðrum hætti. 
 
Á meðan LUF og SÍF héldu utan um verkefnið og stýrðu framkvæmdinni var             
jafnframt efnt til formlegs samstarfs við aðila sem skiptu sköpum fyrir sýnileika            
verkefnisins, einkum á samfélagsmiðlum. Þar voru aðildarfélög LUF og SÍF í farar-            
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broddi ásamt Landssamtökum íslenskra stúdenta (LÍS), Samfés (Samtök        
félagsmiðstöðva á Íslandi), stjórnmálaflokkunum og ungliðahreyfingum þeirra. Þá        
reyndist þáttur fjölmiðla í að dreifa boðskapnum með jákvæðri umfjöllun út í            
samfélagið  afar mikilvægur. 

5.2  Netherferð  
Vegna breyttra birtingarmynda stjórnmálaþátttöku með tilkomu internetsins og vegna         
þess að ungt fólk á það til að notast frekar við óhefðbundnar aðferðir til þátttöku               
(Norris, 2002) var lögð áhersla á að mæta þeim nútímaþörfum. Enda hafa            
stjórnmálafræðingar sýnt fram á að internetið opni ungu fólki dyr inn í lokaðan heim              
stjórnmálanna. Internetið ýtir undir hvata til að taka þátt í pólitískri umræðu, skapar             
tækifæri til að taka þátt og getur þar með kynt undir frekari þátttöku ungs fólks (Kann,                
Berry, Grant & Zager, 2007).  
 
Þá var einkum tekið sérstakt tillit til þeirra ábendinga sem bárust frá ungu fólki við               
undirbúning verkefnisins um þörfina fyrir einfaldar og aðgengilegar upplýsingar. Öllu          
var komið fyrir á einni heimasíðu og öllu nýju efni deilt bæði á Twitter og Facebook.                
Notast var við myllumerkið #ÉgKýs í allri umfjöllun, í von um keðjuverkandi áhrif             
fjöldans. Netherferðinni var stýrt kerfisbundið af Facebook-hópi sem sérstaklega var          
stofnaður til þess að deila og „líka við“ #ÉgKýs færslur. Framhaldsskólarnir voru            
sérstaklega beðnir um að „taka yfir netheimana“ á kjördag skuggakosninga og notast            
var við #ÉgKýs „borða“ (e. Twibbon) á lokaspretti herferðarinnar - rétt fyrir alþingis-             
kosningar. Fjöldi fólks setti upp #ÉgKýs merkið á forsíðumynd sína á Facebook og             
létu  hvatningarorð fylgja þar sem almenningur var minntur á að kjósa.  

5.3  Málfundir 

Einn mikilvægasti þátturinn í að tryggja raunverulega þátttöku og færa ungt fólk nær             
stjórnmálunum voru málfundir með fulltrúum stjórnmálaflokkanna. Þannig var        
vettvangur ungs fólks skapaður til pólitískrar umræðu og skoðanaskipta. Þá var litið            
til mikilvægi þess að ungt fólk fengi tækifæri til þess að koma skoðunum sínum á               
framfæri til ráðamanna og hitta frambjóðendur í eigin persónu til að kynnast þeim og              
þeirra stefnumálum. Með þessu var sérstakt mið tekið af Evrópusáttmálanum: „The           
Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and            
Regional Life“ þar sem sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins vekur m.a. athygli á          
nauðsyn þess að skapaður sé vettvangur og tækifæri fyrir þátttöku ungs fólks            
(Council  of Europe, 2003). 
 
LUF stóð fyrir málfundinum „Stefnumót við stjórnmálin“, en það var liður á dagskrá á              
lýðræðishátíðinni Fundur fólksins í Norræna húsinu 30. ágúst - 2. september 2016.            
Fulltrúar stjórnmálaflokkanna kynntu sig, stefnu flokkanna, sín áherslumál innan         
þeirra og báru saman stefnur sínar við aðra flokka. Viðstaddir voru að mestu             
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sammála um að LÍN frumvarpinu væri ábótavant vegna tekjutengingar, en að           
umræðan um styrkjakerfi væri jákvæð. Fjallað var um húsnæðisfrumvarp         
ríkisstjórnarinnar, vandann við að framboð anni ekki eftirspurn, íþyngjandi bygginga-          
reglugerðir og of hátt verð á húsnæðismarkaði. Talið var að frumvarpið gæti            
mögulega haft jákvæð áhrif síðar því ungt fólk hefði almennt ekki séreignarsparnað            
til að tala um. Út frá sjónarmiðum mannréttinda - réttinda til lífsviðurværis og             
félagslegs öryggis - var rætt um húsnæðisvandann með áherslu á fjölbreytta           
húsnæðismöguleika. Þá urðu úrelt æskulýðslög frá árinu 2007 og tímabær          
endurskoðun þeirra að sérstöku umræðuefni, einkum vegna ójafnvægis í         
fjárframlögum   ríkisins   til   ungmennastarfs. 
 
Spurningunni „Fær ungt fólk stað í framlínu stjórnmálaflokkanna?“ var varpað fram           
og vakin athygli á skorti á ungu fólki á þingi. Fulltrúar flokkanna útskýrðu stöðuna              
innan sinna flokka eftir prófkjör og virtist sem hún færi batnandi. Þó var fjallað um               
aldursfordóma og hversu erfitt er að vera ungur og koma sér á framfæri innan eldri               
flokka. Í lok fundar kom fram að stjórnmálaflokkarnir þyrftu að veita ungu fólki             
mótttöku   og   vera   meira   í   takt   við   nútímann.  
 
SÍF stóð fyrir sambærilegum málfundi á aðalþingi sínu sem fram fór í Háskólanum í              
Reykjavík dagana 3. - 4. september, þar sem fulltrúum stjórnmálaflokka í framboði            
var boðið að taka þátt í pallborðsumræðum. Þau málefni sem lágu framhaldsskóla-            
nemendum mest á hjarta voru málefni flóttamanna og aðgengi að sálfræðiþjónustu í            
framhaldsskólum. Fyrir tilstuðlan SÍF lögðu þingmenn nokkurra flokka fram         
þingsályktunartillögu veturinn 2015-2016 þar sem lagt var til að „frá og með            
skólaárinu 2017–2018 verði öllum nemendum í framhaldsskólum landsins tryggt         
aðgengi að sálfræðiþjónustu innan veggja skólanna þeim að kostnaðarlausu“.         
Tillagan fékk ekki afgreiðslu þrátt fyrir að vilji fulltrúa stjórnmálaflokkanna til að tala             
máli  framhaldsskólanema hafi verið skýr.  
 
Tveimur dögum fyrir alþingiskosningar var síðan haldinn málfundurinn „Pólitískt         
partý“ í Hinu húsinu. Var það skipulagt samstarf LUF, SÍF, Hins hússins og             
ungliðahreyfinga stjórnmálaflokkanna. Viðburðurinn miðaði að málefnum ungs fólks í         
aðdraganda alþingiskosninganna. Þar fengu fulltrúar flokkanna tækifæri til að tjá sig           
um málefni og hagsmuni ungs fólks undir fundarstjórn Laufeyjar Maríu          
Jóhannsdóttur, núverandi alþjóðafulltrúa LUF og fyrrverandi formanni SÍF. Þar var          
pallborðsfyrirkomulag og sátu fulltrúarnir undir beittum spurningum úr sal. Ljóst var           
að tækifæri sem þetta var kjörið fyrir ungt fólk rétt fyrir kosningar, enda fjölsóttur              
fundur.  
 
Í lýðræðisvikunni, sem nánar verður vikið að í kafla 5.6., voru framhaldsskólanemar            
hvattir til að halda sambærilega fundi í sínum skólum. Slíkir fundir voru haldnir um              
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land allt og mörg tækifæri sköpuðust fyrir ungt fólk á landsvísu til að taka þátt í                
pólitískri  umræðu.  

5.4  Gagnabanki 

Til að mæta markmiði sex hér að framan um að „safna saman fræðsluefni,             
leiðbeiningum og öðrum upplýsingum í tengslum við kosningarnar og miðla þeim á            
þann hátt að efnið næði til yngri kynslóða til að auðvelda þeim að mynda sér               
upplýsta skoðun“ var settur upp allsherjar gagnabanki í formi heimasíðunnar          
egkys.is . Hann var jafnframt hugsaður til þess að hámarka skilvirkni og auðvelda            
bæði nemendum og kennurum framkvæmdina með aðgengi að upplýsingum. Síðan          
var hönnuð og sett upp af vefstofunni Frumkvæði.is, en efninu var ýmist safnað             
saman og/eða unnið af LUF og SÍF. Mikil vinna var lögð í síðuna og efni hennar,                
enda  gert ráð fyrir áframhaldandi þróun og notkun hennar.  
 
Meðal þess efnis sem gagnabankinn geymir í formi heimasíðunnar egkys.is eru           
almennar upplýsingar um framboðin, kynningarmyndbönd þar sem stefnur flokkanna         
eru útskýrðar á einfaldan hátt, svör flokkanna við spurningum sem brenna helst á             
ungu fólki, Kosningavitinn, leiðbeiningar um framkvæmd skuggakosninga (þ.e.        
handbók, kjörbók og lög sem nánar verður vikið að í kafla 5.7.1.), kosninga-             
leiðbeiningar og núgildandi stjórnarskrá lýðveldisins.  
 
Að auki er þar að finna ýmsar tillögur að lýðræðisverkefnum, viðburðum og leikjum             
sem fengin voru frá systursamtökum LUF í Finnlandi og þýdd yfir á íslensku. Voru              
verkefnin hugsuð fyrir kennara til að nýta í kennslu og nemendur til að spreyta sig á í                 
lýðræðisvikunni.  

5.5  Kosningavitinn 

Fyrir alþingiskosningarnar árið 2013 var Kosningavitinn - „Help Me Vote“ sem           
hannaður var af Ioannis Andreadis prófessor við Háskólann í Þessalónikíu, fyrst           
settur upp á Íslandi. Þá var hann samstarfsverkefni Andreadis, Félagsvísinda-          
stofnunar Háskóla Íslands, Áttavitans (upplýsingasíðu fyrir ungt fólk) og Evu Heiðu           
Önnudóttur sem þá var doktorsnemi í stjórnmálafræði við Háskólann í Mannheim.           
Einnig komu að verkefninu þáverandi meistaranemar í stjórnmálafræði, þeir         
Hafsteinn Birgir Einarsson og Viktor Orri Valgarðsson. Vefumsjónarkerfi og         
uppbygging Kosningavitans er byggt á helpmevote.gr frá Grikklandi. Stóð Andreadis          
fyrir verkefninu þar í landi árið 2012, þar sem um hálf milljón grískra kjósenda nýttu               
sér hann (Áttavitinn, 2014). 
 
Á einum sólarhring, árið 2013, hafði Kosningavitinn verið notaður um 14.500 sinnum            
og stefndi í að vitinn yrði vinsælasta próf sinnar tegundar í heiminum ef litið var til                
höfðatölu. Hann var að lokum nýttur meira en 30.000 sinnum. Vegna þess að             
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almenningur nýtti sér vitann við að taka ákvörðun um hvað skyldi kjósa var ljóst að               
hann myndi vafalaust nýtast #ÉgKýs verkefninu í tengslum við alþingiskosningarnar          
2016, sérstaklega þeim sem voru að kjósa í fyrsta sinn. Því var ákveðið að efna til                
samstarfs við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Í þetta sinn hafði Hafsteinn          
Birgir Einarsson verkefnastjóri hjá Félagsvísindastofnun umsjón með Kosninga-        
vitanum ásamt Ioannis Andreadis, Evu Heiðu Önnudóttir, Huldu Þórisdóttir og Agnari           
Frey  Helgasyni. 
 
Kosningavitinn var opinn almenningi á egkys.is og var mikilvægur liður í verkefninu.            
Um var að ræða gagnvirka vefkönnun sem gaf kjósendum færi á að staðsetja sig í               
samanburði við framboðsflokka til Alþingis 2016, í hugmyndafræðilegri afstöðu og          
helstu málefnum kosningabaráttunnar. Kosningavitinn gaf kjósendum skýrari mynd        
af stefnu stjórnmálaflokkanna. Eftir að hafa tekið afstöðu til 30 fullyrðinga sáu            
svarendur fyrst hvaða framboðum þeir voru almennt mest sammála og gátu þá            
smellt á hvert framboð til að sjá afstöðu þeirra til hverrar fullyrðingar fyrir sig. 
 
Í #ÉgKýs herferðinni var Kosningavitinn hugsaður til að vera upplýsandi og nýtast til             
bæði gagns og gamans. Ekki síst sem einfalt upplýsingatæki um stefnu flokkanna og             
viðbót  við það gríðarlega magn upplýsinga sem fram kemur fyrir kosningar.  

5.6  Lýðræðisvika 

Lýðræðisvikan var hugsuð sem eins     
konar undirbúningur fyrir skugga-    
kosningarnar og var hún nauðsynleg til      
að stuðla að meirihluta þeirra markmiða      
sem tilgreind voru í kafla fjögur. Einkum       
til þess að valdefla framhaldsskólanema í      
að þekkja, æfa og verja réttindi sín,       
hvetja til vitundarvakningar, upplýstrar    
skoðanamyndunar og skoðanaskipta og    
til að stuðla að meiri lýðræðishefð innan       
skólanna, með jafnri áherslu á fræðslu-      
og skemmtanagildi. 
 

Lýðræðisvikan var haldin með fjölbreyttu móti í þátttökuskólunum dagana 10. - 13.            
október og var það í þeirra höndum að skipuleggja og halda utan um dagskrána              
þessa þrjá daga með því að sækja innblástur í tillögur á „egkys.is“. Vikan var hugsuð               
sem uppbrot á almennri kennslu, þar sem vettvangur skapaðist fyrir fjölbreyttar           
umræður innan sem og utan kennslustofunnar. Kennarar voru hvattir til að gera            
lýðræðisfræðslu hátt undir höfði og nemendum gafst kostur á að skipuleggja viðburði            
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tengdum kosningum, svo sem pallborðsumræður eða svokallað „stefnumót“ (e.         
speed-date)  þar sem fram fara umræður á milli frambjóðenda og nemenda.  
 

 

5.7  Skuggakosningar 

Veigamesti þáttur #ÉgKýs verkefnisins var skuggakosningarnar. Í kafla tvö í þessari           
skýrslu hafa þegar verið færð rök fyrir notagildi þeirrar aðferðar. Það að rannsóknir             
hafi þegar sýnt að þátttaka í skuggakosningum hafi jákvæð áhrif á vilja ungs fólks til               
að taka þátt í þingkosningum (Borge, 2016) er ótvíræð ástæða til að nýta þá aðferð               
til hins ítrasta. Þá er sérstaklega horft til langvarandi jákvæðra áhrifa aðferðarinnar            
„að  læra með því að gera“ á stjórnmálaþátttöku ungs fólks (Keeting, 2015).  
 
Líkt og þegar hefur verið nefnt hefur aðferðin verið notuð á ýmsa vegu, með tilliti til                
markmiðs og samhengis hverju sinni. Í tilfelli skuggakosninga 2016 var sérstaklega           
ákveðið að halda þær samhliða alþingiskosningunum og því leitast við að líkja eftir             
þeim eins og mögulegt var. Með þessari aðferð og í þessu samhengi var lögð              
sérstök áhersla á að undirbúa þá sem voru að kjósa í fyrsta sinn í von um aukna                 
þátttöku í alþingiskosningunum. Auk þess að veita þeim sem ekki höfðu náð            
kosningaaldri fyrir alþingiskosningar rödd og æfingu í að kjósa. Síðast en ekki síst             
var gerð krafa um að nemendurnir sjálfir (nemendaráðin, málfundafélögin eða aðrir           
nemendahópar) kæmu að framkvæmd skuggakosninga til að veita þeim tækifæri á           
að  taka beinan þátt í og kynnast ferlinu sem hluta af lýðræðisfræðslu.  
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5.7.1  Undirbúningur 
Víðtækt samráð var mikilvægt við undirbúning verkefnisins, bæði við hagsmunaaðila          
og sérfræðinga hérlendis sem og erlendis. Óskað var eftir ráðleggingum og efni            
tengdu skuggakosningum, frá systursamtökum LUF á Norðurlöndunum og        
Eystrasaltsríkjunum. Þá var sérstaklega fundað með Silja Markkula forseta         
alþjóðanefndar Allianssi (Landssamband ungmennafélaga í Finnlandi) og Kirsi        
Uusitalo, sérfræðingi í lýðræðisþátttöku hjá sömu samtökum. Frá Finnlandi og          
Svíþjóð fengust ýmis hagnýt gögn og gagnlegar upplýsingar um framkvæmd          
skuggakosninga þar í löndum. Jafnframt var fundað með fulltrúum innanríkis-          
ráðuneytisins, þeim Stefaníu Traustadóttur sérfræðingi og Hermanni Sæmundssyni        
skrifstofustjóra, þar sem hagnýt atriði voru rædd varðandi útfærslu         
framkvæmdarinnar; lög um skuggakosningar og talningu atkvæða. 
 
Ungmennaráð Hornafjarðar hélt skuggakosningar fyrir forsetakosningarnar 2016 og        
var fundað með fulltrúa þeirra, Sigríði Þórunni Þorvarðardóttir, sem veitti góð ráð, t.d.             
varðandi umsókn til Persónuverndar. Auk þess var fundað með Maríu Birnu           
Jónsdóttur og Bylgju Sif Baldursdóttur hjá ungmennaráði Hafnarfjarðar, þar sem          
ráðið hlaut styrk úr Jafnréttissjóði Íslands til að standa fyrir skuggakosningum í            
framhaldsskólum í Hafnarfirði. Ákveðið var að samtvinna verkefnið við skugga-          
kosningar LUF og SÍF, og gera það viðameira í náinni samvinnu við nemendafélag             
Flensborgarskólans  í Hafnarfirði. 
 
Umboðsmaður barna stóð í annað sinn fyrir skuggakosningum í grunnskólum og           3

boðaði ásamt ungmennaráði sínu til samráðsfundar með verkefnastjórum #Égkýs,         
fulltrúum mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitar-       
félaga og umsjónarmanni Krakkafrétta RÚV til að miðla reynslu og stilla saman            
strengi. Þar var ákveðið að gagnabankinn „egkys.is“ yrði nýttur fyrir bæði skólastigin            
og að, líkt og finnsku sérfræðingarnir mæltu með, ráðuneytið sendi bréf á grunn- og              
framhaldsskólana  þar sem þeir yrðu hvattir til þátttöku. 
 
Við undirbúning kjörgagna var aftur fundað með fulltrúum innanríkisráðuneytisins,         
þeim Sunnu Diðriksdóttur ritara og Ólafi Kr. Hjörleifssyni lögfræðingi, um gerð           
kjörseðla, innsigli, geymslu og talningu gagna. Reyndist samstarfið við innanríkis-          
ráðuneytið vel. Það reyndist jafnframt afar gagnlegt að funda með fulltrúum           
Reykjavíkurborgar, þeim Bjarna Þóroddssyni og Hildi Lilliendahl Viggósdóttur, en         
þau sjá um skipulagningu og framkvæmd kosninga í Reykjavíkurkjördæmunum. Fóru          
þau  yfir grundvallaratriði þegar kemur að kjörskrá og leiðbeiningum fyrir kjörstjórnir.  
 

3  Umboðsmaður barna stóð einnig fyrir skuggakosningum í grunnskólum samhliða 
forsetakosningunum 25. júní 2016.  
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Sett var upp skýr aðgerðaráætlun með tímalínu sem var nauðsynlegt verkfæri í            
gegnum allt ferlið. Þannig gekk framkvæmdin skilvirkt upp eins og ráðgert var. Þá             
einkum og sér í lagi ýmis tæknileg atriði; undirbúningur laga, kjörskrár, leiðbeininga            
og  annarra  kjörgagna sem og samskipti við skólana og aðra aðila. 
 
Í lok ágúst barst skólameisturum allra grunn- og framhaldsskóla á landinu bréf            
undirritað af Illuga Gunnarssyni þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra og         
Ólöfu Nordal þáverandi innanríkisráðherra þar sem skólarnir voru hvattir til þátttöku,           
einkum vegna ákvæða í aðalnámskrám sem fela í sér áherslu á lýðræði og             
mannréttindi í öllu starfi á vegum skóla. Í bréfinu voru skólarnir formlega tengdir við              
verkefnastjóra  #ÉgKýs verkefnisins. 
 
Kosningalög skuggakosninga (2016) voru unnin með hliðsjón af lögum um kosningar           
til Alþingis, lögð fyrir stjórnir LUF og SÍF og samþykkt þann 19. september 2016. Í 1.                
gr. þeirra laga kemur fram að „[k]osningarrétt hafa allir skráðir nemendur í            
framhaldsskóla (dagskóla) með íslenskan ríkisborgararétt sem fæddir eru 28. apríl          
1995 og síðar.“ Ennfremur kemur fram í 8. gr. að skólastjórnendur skuli senda til              
landskjörstjórnar aldursskiptar upplýsingar nemenda á kjörskrá, þ.e.: „(1) fjöldi         
nemenda sem fæddir eru 30. október 1998 og síðar (ná ekki 18 ára aldri fyrir               
alþingiskosningarnar 29. október 2016), (2) fjöldi nemenda sem eru 18-21 árs,           
fæddir á bilinu 28. apríl 1995 til og með 29. október 1998 ( hafa nú í fyrsta sinn aldur                   
til að kjósa til alþingis) og (3) heildafjöldi nemenda á kjörskrá.“ Var þetta fyrirkomulag              
fest í lög til þess að mæta markmiðum tvö, fjögur og fimm sem kynnt voru í kafla                 
fjögur. 
 
Þann 15. ágúst 2016 var óskað eftir sérstöku leyfi Persónuverndar fyrir upplýsingum            
úr nemendaskrá skólanna til að útbúa kjörskrá skuggakosninga. Svarið við fyrir-           
spurninni barst þó ekki fyrr en þann 13. september vegna anna hjá stofnuninni.             
Samkvæmt 3.gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga,          
gilda þau um sérhverja rafræna vinnslu persónuupplýsinga, og um handvirka vinnslu           
persónuupplýsinga sem eru eða eiga að verða hluti af skrá. Þá, að því gefnu að               
nafnalistar yrðu ekki sendir frá skólunum til þriðja aðila og að ekki yrði hægt að rekja                
atkvæði þátttakenda í skuggakosningum, þ.e. að svör yrðu með öllu órekjanleg til            
þátttakenda, taldi Persónuvernd ekki þörf á sérstöku leyfi stofnunarinnar. 
 
Í upphafi stóð þó til að kjörskráin yrði útbúin af landskjörstjórn á grundvelli             4

nemendalista og í samræmi við fjölda kjördeilda eins og kveðið er á um í lögum.               
Hafði það fyrirkomulag verið æskilegra til að minnka fyrirhöfn skólanna og til að             
landskjörstjórn hefði möguleikann á að rekja villur í uppgjöri við talningu ef til þess              
kæmi. Eftir að upplýsingar frá persónuvernd lágu fyrir var ákveðið að hver og einn              

4 Landskjörstjórn var skipuð samkvæmt lögum um skuggakosningar: af fimm fulltrúum, s.s. tveimur frá              
LUF, tveimur frá SÍF og einum oddamanni skipuðum af Landssamtökum íslenskra stúdenta (LÍS). 
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skóli héldi utan um kjörskrá sinna nemenda. Skólarnir staðfestu þátttöku í           
skuggakosningum formlega með því að senda landskjörstjórn upplýsingar um         
aldursskiptan fjölda nemenda á kjörskrá.  
 
Gögn sem fengin voru frá Reykjavíkurborg voru höfð til hliðsjónar við gerð            
handbókar, kjörbókar og uppgjörsblaðs. Handbók um framkvæmd skuggakosninga        
fyrir framhaldsskóla (2016) felur í sér ítarlegar leiðbeiningar og hagnýtar upplýsingar           
fyrir yfirkjörstjórnir og aðra sem komu að skipulagningu og framkvæmd skugga-           5

kosninga. Þar kemur fram hvernig skipa á kjörstjórnir, hvernig á að undirbúa            
kjörstað, kjördeildir og kjörgögn og framkvæma uppgjör. Nákvæmlega er greint frá           
fyrirkomulagi kjördags og hvernig bregðast skuli við kosningaspjöllum og ef kjósandi           
er án skilríkja eða þarf aðstoð við kosningu. Kjörbókin (2016) er ætluð kjörstjórnum             6

kjördeilda til leiðsagnar og til að fylla inn upplýsingar um kjörsókn og uppgjörsblað er              
ætlað oddvita yfirkjörstjórnar til útfyllingar um kjörsókn allra kjördeilda í hverjum           
skóla. Framkvæmd skuggakosninga var að mestu í höndum nemendanna sjálfra til           
þess  að mæta markmiðum þrjú og níu í þessari skýrslu.  
 
Haldinn var kynningarfundur í Menningarhúsinu Iðnó þann 29. september þar sem           
heimasíðan „egkys.is“ var formlega opnuð almenningi og verkefnið kynnt fyrir          
ráðherrum, formanni Sambands íslenskra sveitafélaga og öðrum aðstandendum        
verkefnisins. Þá var kynningarmyndband verkefnisins einnig frumsýnt og sett á          
samfélagsmiðla (Innanríkisráðuneytið, 2016; Mennta- og menningarmálaráðuneytið,      
2016).  Kosningavitinn fór í loftið nokkrum dögum síðar.  
 
Tryggt var að yfirkjörstjórnir gætu nálgast lög, hand- og kjörbók á vefnum egkys.is.             
Skólarnir útbjuggu sjálfir kjörskrár, kjördeildarnúmer og kjördeildarskrár yfir kjósendur         
eftir stafrófsröð. Framboðslista til að hengja upp á kjörstöðum og uppgjörsblað fékk            
oddviti yfirkjörstjórnar sent með tölvupósti frá landskjörstjórn til útprentunar. Lands-          
kjörstjórn sendi önnur gögn stíluð á oddvita yfirkjörstjórnar. Hver skóli fékk kjörseðla            7

flokkaða eftir kjördeildum, umslög fyrir ónýtta og ógilda seðla, kjörkassa fyrir hverja            
kjördeild,  blýanta fyrir kjörstjóra og kjósendur, yddara og innsigli. 
 
Öll kjörgögn voru útbúin af verkefnastjórum #ÉgKýs en úlitið var hannað af            
vefstofunni Frumkvæði.is. Prentstofan Oddi prentaði gögnin og aðstoðaði við lausnir          
á kjörkössum úr pappa og sérhönnuðum innsiglum til að líma yfir raufina að             8

5 Ein yfirkjörstjórn var skipuð í hverjum skóla. Í henni sátu fjórir lýðræðislega kjörnir nemendur og einn                 
kennari skipaður af skólastjórnendum. Yfirkjörstjórn kaus sér oddvita sem var tengiliður skólans við             
landskjörstjórn.  
6 Í hverri kjördeild var ein kjörstjórn skipuð nememendum. Hver kjörstjórn kaus sér oddvita sem var                
tengliður við yfirkjörstjórn.  
7  Á kjörseðlum var einungis hægt að merkja við framboðsflokkana, ekki var gert ráð fyrir útstrikunum.  
8 Skipuleggjendur verkefnisins binda vonir um að í framtíðinni verði notast við trékassa sem líkjast               
þeim kjörkössum sem notaðir eru í almennum kosningum. Að þessu sinni var þó ekki rými til þess í                  
fjárhagsáætlun.  
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kjörfundi loknum. Áður en kjörgögn voru send til yfirkjörstjórna voru kjörkassarnir           
læstir á öllum hliðum með plastlásum og límt yfir þá með innsigli. 
 
Verkefnastjórar #ÉgKýs ásamt stjórnum LUF og SÍF og öðrum ómetanlegum          
sjálfboðaliðum komu saman til að undirbúa, flokka og merkja kjörgögn til           
afhendingar. Daginn fyrir kjördag keyrðu fulltrúar landskjörstjórnar út kjörgögnin til          
oddvita yfirkjörstjórna hvers skóla á höfuðborgarsvæðinu og Eimskip sendi kjörgögn          
til skólanna á landsbyggðinni þar sem oddvitar tóku við þeim. 

5.7.2  Þátttaka 
Nemendur hvers skóla kusu innan þess kjördæmis sem viðkomandi skóli er           
staðsettur í. Samkvæmt lögum um kosningar til Alþingis rennur frestur til að skila inn              
framboðum út kl. 12 á hádegi 15 dögum fyrir kjördag, sem var í þessu tilfelli daginn                
eftir að skuggakosningar fóru fram. Því fengu nemendur allra kjördæma möguleika á            
að velja á milli þeirra framboða sem komin voru fram, óháð kjördæmi. Einkum til að               
gæta jafnræðis á milli stjórnmálaflokkanna og gefa nemendum færi á að kynnast            
öllum  framboðunum. 
 
Um leið og boð um þátttöku í verkefninu hafði verið sent á skólana var ljóst, af                
viðbrögðunum að dæma, að skólasamfélagið var reiðubúið í skuggakosningar.         
Þegar upp var staðið tóku 22 af 30 framhaldsskólum þátt í verkefninu og kusu              
nemendur  þeirra eftir eftirfarandi kjördæmum:  
 
Norðvesturkjördæmi: Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga,  Fjölbrautaskóli Vesturlands, Menntaskóli Borgarfjarðar og 
Menntaskólinn  á Ísafirði. 
 
Norðausturkjördæmi: Framhaldsskólinn á Laugum, Menntaskólinn á Akureyri, 
Verkmenntaskólinn á Akureyri og Verkmenntaskóli Austurlands. 
 
Suðurkjördæmi: Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Framhaldsskólinn Austur 
Skaftafellssýslu og Menntaskólinn að Laugarvatni. 
 
Suðvesturkjördæmi: Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, Flensborgarskólinn í Hafnarfirði 
og  Menntaskólinn í Kópavogi.  
 
Reykjavíkurkjördæmi  suður: Menntaskólinn við Hamrahlíð, Fjölbrautaskólinn í 
Breiðholti  og Verzlunarskóli Íslands.  
 
Reykjavíkurkjördæmi  norður: Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Kvennaskólinn í 
Reykjavík, Menntaskólinn í Reykjavík og Tækniskólinn.  
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Ástæður þess að aðrir skólar tóku ekki þátt mátti í flestum tilfellum rekja til              
óhentugrar tímasetningar vegna annarra viðburða eða anna. Í þeim tilvikum var þó            
lýst yfir áhuga á þátttöku og vonbrigðum yfir því að geta ekki verið með.  

5.7.3  Kjördagur 
Í því skyni að líkja eftir almennum þingkosningum var mikilvægt að velja einn             
formlegan kjördag . Að morgni kjördags (eða kvöldinu áður í stærri skólum) luku            9

yfirkjörstjórnir við að setja upp kjördeildirnar á kjörstað sem var ýmist staðsettur í             
matsal, kennslustofum, við inngang eða annars staðar sem þótti henta. Því næst            
boðuðu yfirkjörstjórnir allar kjörstjórnir á fund þar sem farið var yfir hvernig            
kosningaferlið gengi fyrir sig og önnur mikilvæg atriði sem kjörstjórnirnar þurftu að            
hafa í huga. Einnig fengu kjörstjórnir afhent kjörgögn áður en kjörfundur var formlega             
settur.  
 

 
 
Fimmtudaginn 13. október gengu framhaldsskólanemendur til kosninga og stóð         
kjörfundur frá kl. 09:00 til 16:00. Ferlið fór fram samkvæmt lögum um skugga-             10

kosningar: Kjósendur mynduðu röð, oddviti tók við skilríkjum, kjörstjórnarfulltrúi         
merkti við nafn kjósandans í kjörskrá og oddviti afhenti kjósanda kjörseðil og merkti             
strik í prikblaðið í kjörbók til talningar. Þannig skráði oddviti kjörsókn niður eftir kyni.              
Kjósandi kaus leynilega, braut atkvæðaseðilinn saman, setti seðilinn í kassann og           
yfirgaf síðan kjördeildina. Á klukkutíma fresti voru atkvæði reiknuð saman og þannig            
var tryggt að þau stemmdu. 
 

9 Ekki var unnt að hafa kjördaginn viku fyrir Alþingiskosningarnar þar sem margir framhaldsskólar voru               
með miðannarfrí í þeirri viku. Einnig þurfti að tryggja nægan tíma fyrir yfirkjörstjórnir að senda               
kjörgögnin til landskjörstjórnar í Reykjavík, telja atkvæðin og reikna niðurstöðurnar. 
10 Í nokkrum skólum á landsbyggðinni hófst hann aðeins síðar sökum þess að kjörgögn bárust ekki í                 
tæka tíð. Kosning var þó hafin í öllum þátttökuskólunum fyrir hádegi.  
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Í Handbók um framkvæmd skuggakosninga var yfirkjörstjórnum bent á að hafa           
samband við skrifstofu landskjörstjórnar ef upp kæmu vandamál. Voru þau tilvik           
minniháttar og því má draga þá ályktun að handbókin hafi verið skýr og veitt þær               
upplýsingar  sem þurfti til að framkvæma kosningarnar. 
 
Til þess að verja réttindi kjósenda til leynilegrar atkvæðagreiðslu var kjósendum ekki            
heimilt að tala í símann né taka myndir inni í kjördeildunum. Yfirskjörstjórnir skólanna             
voru þó hvattar til að birta myndir af framkvæmd skuggakosninga og nota            
myllumerkið #ÉgKýs. Af myndunum að dæma tókst framkvæmdin vel og hafa           
nemendur  haft gaman af. 
 

 
 
Þegar kjörfundi var slitið gengu oddvitar kjörstjórna frá ónýtum og ónýttum seðlum í             
sérmerkt umslög. Þá gekk yfirkjörstjórn á milli kjördeilda, fór yfir uppgjör kjörstjórna            
og staðfesti með undirskrift sinni að uppgjörið hafi verið yfirfarið og afstemmt áður en              
kjörbókin var sett í kassann. Þegar yfirkjörstjórnir höfðu safnað öllum gögnum saman            
gengu þær frá kjörgögnunum, oddvitar reiknuðu út heildarkjörsókn kjörstaðarins og          
loks voru allir kjörkassar innsiglaðir með sérútbúnum límmiðum. Yfirkjörstjórnir fóru          
með kjörskrár til skólastjórnenda sem voru ábyrgir fyrir því að eyða þeim. Yfirkjör-             
stjórnir komu kjörgögnunum fyrir í læstum geymslum eða kennslustofum og báru           
oddvitar yfirkjörstjórna ábyrgð á að þeim yrði komið til landskjörstjórnar svo fljótt sem             
auðið  var. 

5.7.5  Talning atkvæða 
Kjörgögn frá skólunum á höfðuborgarsvæðinu voru sótt af landskjörstjórn að          
kjörfundi loknum. Oddvitum yfirkjörstjórna í skólum á landsbyggðinni var falið að           
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senda gögnin til baka með Eimskipum eftir lok kjörfundar. Landskjörstjórn kom síðan            
öllum kjörgögnum fyrir á lokaðri skrifstofu LUF og SÍF, þar sem þau voru geymd              
innsigluð  þar til að talning fór fram. 
 
Til þess að mæta markmiði átta var forgangsatriði að niðurstöðurnar yrðu kynntar í             
Kosningasjónvarpi RÚV að kvöldi 29.október, en vonast var til að áhorf ungs fólks             
myndi aukast ef fjallað yrði um þeirra kosningar. Að höfðu samráði við Ragnhildi             
Thorlacius, ritstjóra kosningavöku RÚV, var ákveðið að landskjörstjórn myndi hefjast          
handa við að telja atkvæði skuggakosninga þann 28. október, degi fyrir           
alþingiskosningarnar. Jafnframt að heildarniðurstöður skuggakosninganna yrðu birtar       
ásamt  niðurstöðum eftir kjördæmum skólanna. 
 
Talningin hófst kl. 08:00 og stóð til miðnættis og var stýrt af Tinnu Isebarn,              
framkvæmdastjóra LUF. Talningarteymi landskjörstjórnar samanstóð af hlutlausum       
sjálfboðaliðum sem skiptu með sér vöktum. Fulltrúar landskjörstjórnar opnuðu         
kjörgögnin eftir að öllum viðstöddum hafði verið gefinn kostur á að ganga úr skugga              
um að ekki hafi verið átt við innsiglin. 
 
Talið var eftir kjördæmum samkvæmt lögum um skuggakosningar og ósk frá RÚV.            
Kjörgögn voru flokkuð eftir kjördæmum, kjörkassar hvers kjördæmis opnaðir,         
kjörseðlum hellt saman í tómt ílát og þeim blandað saman, óskoðuðum. Að því loknu              
voru kjörseðlar teknir úr ílátinu, flokkaðir eftir framboðum sem merkt var við á             
hverjum seðli og taldir. Lokatölur hvers kjördæmis voru að lokum færðar inn í             
töflureikni. 
 
Auðir seðlar voru flokkaðir sérstaklega. Þá fóru seðlarnir í sérstakan flokk ef ekki var              
séð hvern lista var merkt við, ef merkt var við fleiri en eitt framboð, ef áletrun á                 
kjörseðli var umfram það sem fyrir var mælt eða ef seðillinn var auðkennanlegur.             
Eftir talningu hvers kjördæmis fór talningarteymið í sameiningu yfir seðlana sem           
taldir  voru óljósir og fór fram lýðræðisleg atkvæðagreiðsla um hvern og einn seðil. 
 
Við mat á ógildum seðlum vó 46. gr. laga um skuggakosningar (2016) ávallt þyngst,              
þ.e.a.s. atkvæðið var metið gilt, þó gallað væri, ef greinilegt var hvernig það átti að               
falla. Mörg dæmi voru um yfirstrikanir flokka þar sem hin svokallaða „útilokunar-            
aðferð“ var notuð eða þar sem krotað var yfir ferning og merkt við annan flokk. Í þeim                 
tilvikum og þar sem minniháttar athugasemdir við auðkenningu seðlanna áttu við           
voru seðlarnir dæmdir gildir. Með það í huga að verið væri að skapa þekkingu um               
kosningahegðun ungs fólks, var ekki tekið jafn strangt á ógildum atkvæðum eins og             
gert  er í almennum kosningum. 
 
Talin atkvæði fyrir hvert framboð voru reiknuð í prósentum eftir kjördæmum og            
niðurstaðan lögð saman á landsvísu eftir það. Minniháttar villur komu upp þegar tala             
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atkvæða var borin saman við fjölda greiddra atkvæða samkvæmt kjörbókum. Ekki           
var þó hægt að rekja þær villur þar sem landskjörstjórn hafði ekki aðgengi að              
kjörskrám. Unnið var með niðurstöður í töflureikni og voru þeir sendir á RÚV sem              
gerði  þær tilbúnar til útsendingar. 

5.7.6  Niðurstöður 
Niðurstöður skuggakosninganna voru kunngerðar eftir viðtal við Tinnu Isebarn         
framkvæmdastjóra LUF og Öddu Þóreyjardóttur Smáradóttur, formann SÍF, í beinni          
útsendingu RÚV á kosningakvöldi alþingiskosninga þann 29. október. Á sama tíma           
voru  þær birtar eftir kjördæmum á heimasíðunni egkys.is. 
 
Niðurstöðurnar endurspegluðu nokkurn veginn niðurstöður alþingiskosninganna en       
hjá nemendum sigraði Sjálfstæðisflokkurinn með 24,31% greiddra atkvæða, Píratar         
komu þar á eftir með 18,2%, Vinstri græn hlutu 15,87%, Framsóknarflokkurinn           
9,01% og Samfylkingin 7,81%. Önnur framboð hlutu lægri kosningu eins og sjá má á              
neðangreindri  mynd. 
 
 

 
 
 
Til að mæta markmiðum verkefnisins #ÉgKýs var niðurstaða skuggakosninganna         
aukaatriði, þó hún skapi mikilvæga þekkingu um kosningahegðun ungs fólks.          
Fræðslugildi verkefnisins og þátttaka skipti mestu máli. Á kjörskrá voru 12.586           
framhaldsskólanemendur, atkvæði greiddu 5085 (40,4 %) og auðir og ógildir seðlar           
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voru 580 talsins (auðir voru 9,52% og ógildir 1,89%) en það er mjög hátt hlutfall í                
samanburði  við almennar kosningar.  
 
Þátttakan var mismunandi eftir skólum. Mest þátttaka var í Menntaskólanum á           
Laugavatni, eða 88%, en minnst var þátttakan í Tækniskólanum, einungis 7%. Þrátt            
fyrir lítinn mun, eða um 8,91%, þá tók aldurshópurinn yngri en 18 ára hlutfallslega              
meiri þátt í skuggakosningunum heldur en eldri aldurshópurinn sem náði aldri til að             
kjósa  líka í alþingiskosningunum.  

6.  Árangursmat 

Með meginmarkmið #ÉgKýs herferðarinnar í huga, um að efla lýðræðisvitund og           
hvetja ungt fólk til að kjósa eftir upplýstri ákvörðun, var árangursmat unnið út frá              
sértækum markmiðum sem voru talin líkleg til að stuðla að meginmarkmiðinu - sem             
er heldur stöðugt ferli. Eftir árangursmat á verkefninu er vel hægt að halda því fram               
að  mjög sterkar vísbendingar bendi til þess að markmiðunum hafi verið náð:  
 
✓ 1. Sýnt hefur verið fram á að ungmennafélög sem leidd eru af ungu fólki eru fær                

um að framkvæma stór og flókin verkefni líkt og skuggakosningar í framhalds-            
skólum á landsvísu. Einnig hefur það sýnt sig enn og aftur (með brjósta-             
byltingunni, #ÉgErEkkiTabú, #ÉgKýs o.fl.) að ungt fólk getur í krafti samvinnu og            
sérþekkingar, þ.e. að vita best hvað því hentar, haft mikil áhrif á jafnaldra sína              
sem og samfélagið í heild. Þá hafa LUF og SÍF fundið fyrir auknu trausti í               
samfélaginu eftir framlag þeirra til að auka lýðræðisþátttöku ungs fólks.  

 
✓ 2. Sköpuð hefur verið þekking um aldursskipta kosningahegðun framhaldsskóla-         

nema sem skapar tækifæri til samanburðar. Með áframhaldi verkefnisins og          
skráningu gagna verður mögulegt að kortleggja kosningahegðun ungs fólks og          
mæla árangur í framtíðinni. 

 
✓ 3. Þeir framhaldsskólanemar sem tóku þátt í lýðræðisvikunni og kusu í           

skuggakosningunum eru nú betur í stakk búnir til að mynda sér upplýstar            
skoðanir um samfélagsleg málefni, taka þátt í pólitískri umræðu og skilja að            
öllum líkindum betur hvað felst í réttinum til að kjósa. Þá hafa tugir framhalds-              
skólanema fengið innsýn og þjálfun í að framkvæma lýðræðislegar kosningar          
sem hugsað var sem liður í valdeflingu, aukinni ábyrgð og þekkingu.  

 
✓ 4. Þeim ungmennum sem ekki höfðu kosningaaldur var veitt rödd og var vilja             

þeirra komið á framfæri í gegnum kosningasjónvarp RÚV að kvöldi 29. október.            
Vonast er til að það hafi aukið áhorf og áhuga ungs fólks á efninu, sem og að vilji                  
ungs fólks hafi komist til skila til framkvæmdarvaldsins. 
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✓ 5. Ísinn var sannarlega brotinn, fyrir þá sem voru að kjósa í fyrsta sinn til Alþingis                
því meðal þeirra sem svöruðu könnun sem framkvæmd var í samvinnu við            
Háskóla Íslands kom fram að þeir nemendur sem tóku þátt í skugga-            11

kosningum voru líklegri til að kjósa í alþingiskosningunum heldur en þeir           
sem ekki tóku þátt í skuggakosningunum. Þátttakendur sem svöruðu         
könnuninni voru 1998 framhaldsskólanemar, þar af voru 39% konur, 55% karlar           
og 6% merktu við „annað” eða vildu ekki gefa upp kyn. Meðal þeirra sem tóku               
þátt i skuggakosningunum voru 88,1% sem kusu í alþingiskosningunum. Meðal          
þeirra sem ekki tóku þátt í skuggakosningunum var kjörsókn í alþingis-           
kosningunum 81,7% og var munurinn á hópunum (6,4%) tölfræðilega marktækur. 

 
✓ 6. Fræðsluefni, leiðbeiningum og öðrum upplýsingum í tengslum við         

kosningarnar var safnað saman á einn stað og miðlað með þeim hætti að það              
næði til yngri kynslóða. Efnið var birt á þann hátt að það væri sem aðgengilegast               
og auðskiljanlegast, til að auðvelda ungu fólki að mynda sér upplýsta skoðun.  

 
✓ 7. Stuðlað hefur verið að meiri lýðræðishefð innan framhaldsskólanna þar sem           

þeir geta áfram notað fræðsluefnið og afurðir verkefnisins. Nú er hægt að byggja             
ofan á þá reynslu sem skapast hefur og auðveldara verður að framkvæma fleiri             
skuggakosningar í framtíðinni. 

 
✓ 8. Hvatt hefur verið til almennrar vitundarvakningar hvað varðar gæði          

samfélagsins í heild. Verkefnið fékk mikla og jákvæða umfjöllun í helstu fjöl-            
miðlum landsins; í blöðum, útvarpi og sjónvarpi, í sérstakri umræðu Alþingis um            
æskulýðsmál og samfélagsþátttöku ungs fólks á Íslandi (146. Lögþ, 32. fundur).           
Einnig var mikil umræða á samfélagsmiðlum og á þeim mátti sjá að almenningur             
nýtti sér Kosningavitann töluvert, en samkvæmt Félagsvísindastofnun Háskóla        
Íslands var Kosningavitinn sem hýstur var á egkys.is notaður oftar en 60.000            
sinnum. Því má vel leiða líkur að því að töluverð umferð hafi verið inn á vefinn í                 
kringum alþingiskosningar og hann hafi ekki einvörðungu komið framhaldsskóla-         
nemendum að góðum notum, heldur einnig íslenskum almenningi. Hér er          
jafnframt vert að nefna að við undirbúning verkefnisins kom lítið fram þegar            
„skuggakosningar“ var slegið inn í google leitarvélina, en tæplega 3000          
niðurstöður komu upp þegar þessi skýrsla var rituð. 

 

11 Könnunin var framkvæmd af Dr. Huldu Þórisdóttur, dósent við stjórnmálafræðideild og sálfræðideild,             
Dr. Magnúsi Þóri Torfasyni, lektor við viðskiptafræðideild og Sigurbjörgu Erlu Egilsdóttur doktorsnema            
í stjórnmálasálfræði. Töldu þau að gagnlegar upplýsingar mætti fá með því að leggja skoðanakönnun              
fyrir þá nemendur sem skuggakosningum var ætlað að ná til, jafnvel þó ljóst væri að slík könnun yrði                  
ávallt takmörkunum háð vegna skekkna í úrtaki og þess tíma sem liðinn var frá skuggakosningum.               
Slíkar kerfisbundnar rannsóknir eru mikilvægur þáttur í að leggja mat á árangur á borð við               
skuggakosningar og til að þróa þær áfram. Með leyfi mennta- og menningarmálaráðuneytisins var því              
send út eftirfylgnikönnun skuggakosninga 2016 á alla framhaldsskóla landsins.  
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✓ 9. Út frá grófu mati höfðu þátttakendur gaman af verkefninu; hefðbundinn           
skóladagur var brotinn upp, nemendur fengu tækifæri til að koma skoðunum           
sínum á framfæri, bæta þekkingu sína með óhefðbundnum leiðum, auk þess að            
fá aukna ábyrgð. 

 
Eftir árangursmat á verkefninu #ÉgKýs liggur niðurstaðan ljós fyrir og óhætt er að             
gleðjast yfir henni: hægt er að hafa jákvæð áhrif á kosningaþátttöku ungs fólks með              
verkefnum  eins og #ÉgKýs. 

7.  Tillögur 
Með vísan í ofangreinda umfjöllun leggja LUF og SÍF fram eftirfarandi tillögur til             
stjórnvalda, sveitarfélaga, skólayfirvalda og annarra hagsmunaaðila. Tillögurnar eru        
lagðar fram í þeirri trú að skuggakosningar séu komnar til að vera í framhaldsskólum              
og  mikilvægt sé að framkvæma komandi kosningar byggðar á fyrri reynslu. 
 

1. Að gera hvers konar lýðræðislegar kosningar að föstum lið í kennsluskrá. Lagt            
er til að skuggakosningar verði framkvæmdar samhliða öllum almennum         
kosningum og á milli kosninga verði a.m.k. ein vika á ári helguð lýðræðinu             
með kennslu tengdri lýðræði. Til þess þurfa stjórnvöld að tryggja nægjanlegt           12

fjármagn. 
 

2. Að gera kröfu um samstillingu skólayfirvalda, kennara og nemenda-         13

félaga (eða annarra nemendahópa sem koma að framkvæmd skugga-         
kosninga). Samvinna þessarra aðila reyndist nauðsynleg. Þá skipti vitund og          
hvatning kennara sköpum þegar kom að því að örva og hvetja nemendur til             
þátttöku. 

 
3. Að leyfa hefðbundna leið við talningu atkvæða þannig að yfirkjörstjórn          

hvers skóla telji sín atkvæði. Með því eykst fræðslugildi verkefnisins og           
skilvirkni auk þess sem hægt verður að draga verulega úr kostnaði. Með            
þessu fyrirkomulagi verður verkefnið sjálfbærara þar sem t.d. hver skóli getur           
eignast sinn eigin kjörkassa, sem ekki þyrfti að senda til landskjörstjórnar í            
talningu. 

12  T.d. með skólakosningum til skólaráðs þar sem nemendur búa til sín eigin framboð. Þá eru 
skólastjórnendur hvattir til að leggjast í naflaskoðun og kortleggja, í samvinnu við nemendur, hversu 
lýðræðislegir skólarnir eru þegar kemur að ákvörðunum varðandi t.d. fyrirkomulag, breytingar og 
nýtingu fjármagns. 
13 Í umræðum sem sköpuðust á sambandsstjórnarfundi SÍF í nóvember 2016 kom í ljós að nemendur                
telja að aðkoma kennara skipti sköpum þegar kemur að skuggakosningum og lýðræðisviku. Í ljósi              
aðstöðu sinnar, nálægðar við nemendur í minni hópum, geta kennarar aukið áhuga nemenda á              
lýðræðinu til muna með því að fjalla um verkefnið, setja fyrir lýðræðisverkefni af heimasíðunni, hvetja               
nemendur til að kynna sér efni síðunnar og hleypa þeim úr tíma til að kjósa. Þannig geta þeir sýnt                   
nemendum að þátttaka hvers og eins skiptir máli. 
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4. Að leggja áherslu á staðsetningu kjörstaða. Það reyndist skipta miklu máli           

hvar kjörstaðir skuggakosninga voru staðsettir hvað þátttöku varðar og         
reyndist vel að staðsetja þá á fjölförnum stöðum, til að mynda í matsal             
nemenda eða við inngang. 

 
5. Að styðja fjárhagslega við frjáls og lýðræðisleg ungmennafélög,        

sérstaklega þau sem veita óformlega menntun og stuðla að fræðslu um           
mannréttindi og lýðræði. Endurskoða þarf verulega fjárframlög ríkisins til         
æskulýðsmála og gera þarf auknar kröfur um lýðræði og aðkomu ungs fólks            
að ákvörðunartöku innan ungmennafélaga á Íslandi.  

 
6. Að endurskoða og nútímavæða Æskulýðslög, Æskulýðssjóð , stefnu-       14

mótun Æskulýðsráðs og framkvæmd stefnumótunar æskulýðsráðs í       
æskulýðsmálum með lýðræðislegum aðferðum, út frá lýðræðislegum sjónar-        
miðum, tryggri aðkomu ungs fólks og þeirra áherslum. Einkum skora LUF og            
SÍF á stjórnvöld að framfylgja stefnu Evrópuráðsins og áherslum Sameinuðu          
þjóðanna í málefnum ungs fólks og samræma við alþjóðleg viðmið hvernig sá            
hópur samfélagsins er skilgreindur á Íslandi. 

 
7. Að framfylgja markmiði sjö í núgildandi framkvæmd stefnumótunar        

Æskulýðsráðs í æskulýðsmálum um að „[f]jölbreytni sé í rannsóknar-         
verkefnum á sviði æskulýðsmála og tryggt að niðurstöður séu nýttar í           
þágu æskulýðsstarfs“. Þar er lagt til að stuðla að áframhaldandi langtíma-           
rannsóknum á sviði æskulýðsmála, auka samstarf háskóla, rannsóknaraðila        
og aðila ungmennageirans, auka fé til rannsókna og mennta- og menningar-           
málaráðuneytið er hvatt til að styðja ungt fólk til rannsókna á sviðinu. 

 
8. Að lækka kosningaaldur niður í 16 ár. LUF og SÍF skora á þingmenn             

Alþingis að samþykkja frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til             
sveitarstjórna (146. Lögþ. Þskj. 261, 190. Mál.) Þar er lagt til að lækka             
kosningaaldur niður í 16 ár: til að styðja við lýðræðisþátttöku ungs fólks, auka             
tækifæri þess til að hafa áhrif á samfélagið sem virkir og ábyrgir þátttakendur             
og hafa áhrif á mikilvægar ákvarðanir sem varðar líf þeirra og umhverfi. 

14 Við úthlutun úr Æskulýðssjóði er einungis lögð áhersla á „umsóknir frá æskulýðsfélögum og              
æskulýðssamtökum sem lúta að fjölgun félagsmanna og eflingu innra starfs þeirra, mannréttinda-            
fræðslu, verkefnum sem er ætlað að vinna gegn einelti eða einsemd og samstarfsverkefni æskulýðs-              
félaga og æskulýðssamtaka.“ Þar er lýðræðinu ekki gert hátt undir höfði og hefur sjóðurinn hafnað               
umsóknum LUF og SÍF í tvígang um beiðni um fjárstuðning til að framkvæma eftirfylgnirannsókn á               
#ÉgKýs verkefninu. 
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8.  Lokaorð 
Út frá sjónarhorni ungs fólks hefur í þessari skýrslu verið fjallað um mikilvægi             
verkefnisins #Égkýs, aðdraganda þess, markmið og undirbúning. Gerð hefur verið          
grein fyrir framkvæmd verkefnisins, árangur verið metinn og tillögur lagðar fram.           
Þetta hefur verið gert í því skyni að varðveita þá reynslu og þekkingu sem verkefnið               
hefur  skapað um lýðræðisþátttöku og kosningahegðun ungs fólks á Íslandi.  
 
Lýðræðisverkefnið #ÉgKýs er ekki einungis tilraun sem tókst, til að efla lýðræðis-            
vitund og hvetja ungt fólk til að kjósa eftir upplýstri ákvörðun. Það er einnig sönnun               
þess að með fjárstuðningi hafa frjáls og lýðræðisleg ungmennafélög sem stýrt er af             
ungu  fólki, getuna til að framkvæma og stýra svo stórum og mikilvægum verkefnum.  
 
LUF og SÍF fagna því að hinum sértæku markmiðum #ÉgKýs verkefnisins hafi verið             
náð, en meginmarkmiðið, að efla lýðræðisvitund og hvetja ungt fólk til að kjósa,             
krefst stöðugs ferlis lýðræðisþróunar og eru tillögurnar sem lagðar hafa verið fram í             
þessari  skýrslu framlag til þeirrar þróunar.  
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