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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands til BA-gráðu í 

stjórnmálafræði. Ritgerðin er 12 eininga (ECTS) af 120 eininga (ECTS) námi í 

stjórnmálafræði og 60 eininga (ECTS) aukagrein í japönsku máli og menningu. Ritgerðin á 

sér langan aðdraganda og fæddist hugmyndin að henni sumarið 2020 en ritgerðin sjálf 

var unnin skólaárið 2021–2022. Leiðbeinandi var Eva H. Önnudóttir, prófessor í 

stjórnmálafræði. Ég vil færa henni sérstakar þakkir fyrir þolinmæði, handleiðslu og 

endalausan stuðning á meðan á hugmyndavinnu og skrifum stóð. Án hennar væri þessi 

ritgerð ekki til. Enn fremur vil ég þakka henni fyrir öll tækifærin sem hún hefur fært mér. 

Ég vil ég þakka fjölskyldu minni og kærasta fyrir umhyggju og stuðning við ritun þessarar 

ritgerðar og Þorleifi Óskarssyni, tengdaföður mínum, fyrir prófarkalesturinn. Einnig vil ég 

þakka Guðrúnu Fríðu Snorradóttur Wium fyrir að vera samferða mér í gegnum þessi 

fjögur ár í HÍ og fyrir að vera ómetanlega frábær vinkona (og stundum öxl til að gráta á). 

Að lokum vil ég þakka Hildi Björgvinsdóttur, fyrrum framkvæmdastjóra Sambands 

íslenskra framhaldsskólanema, og Tinnu Isebarn, framkvæmdastjóra Landssambands 

ungmennafélaga, fyrir að vera til staðar í mörg þroskandi ár og samferða í gegnum fyrstu 

skref skuggakosninga á Íslandi. Án ykkar væri ég eflaust ekki manneskjan sem ég er í dag 

og að eltast við áhugamálin mín. 
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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um rannsókn á tengslum skuggakosninga í framhaldsskólum við 

lýðræðisvitund og kosningaþátttöku framhaldsskólanema í alþingiskosningum 2021. Í 

nóvember 2021 var framkvæmd netkönnun meðal framhaldsskólanema í fjórum 

framhaldsskólum á Íslandi, tveimur skólum þar sem skuggakosningar voru haldnar og 

tveimur þar sem þær voru ekki haldnar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þeir 

nemendur sem taka þátt í skuggakosningum eru líklegri til að taka þátt í 

alþingiskosningum. Aftur á móti er enginn munur á þátttöku í alþingiskosningum eftir því 

hvort skuggakosningar voru haldnar í framhaldsskóla nemenda. Einnig er hægt að álykta 

um tengsl á milli þess að taka þátt í skuggakosningum og hversu oft ungt fólk ræðir við 

annað fólk um innlend stjórnmál á meðan á kosningabaráttu stendur. Enginn munur var 

á hversu oft ungt fólk ræðir um stjórnmál eftir því hvort skuggakosningar voru haldnar í 

skólanum þeirra.  Afstaða fólks til annars vegar hvort það skipti máli hvað fólk kýs og hins 

vegar hvort það sé samfélagsleg skylda að kjósa, hefur engin tengsl við skuggakosningar. 

Í þessari rannsókn kom í ljós að það að taka þátt í skuggakosningum hefur tengsl við 

kosningaþátttöku í alþingiskosningum og að skuggakosninga geta einnig mögulega ýtt 

undir lýðræðisvitund ungs fólks og skapað þannig vettvang fyrir það til að þróa sig sem 

þátttakanda í lýðræði.  
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1 Inngangur 
Í þessari ritgerð verður rannsakað hvort skuggakosningar í framhaldsskólum árið 2021 hafi 

mögulega ýtt undir lýðræðisvitund framhaldsskólanema og kosningaþátttöku þeirra í 

alþingiskosningum árið 2021. Skuggakosningar eru sýndarkosningar (e. mock-elections) sem 

oft eru haldnar í aðdraganda almennra kosninga og gefa framhaldsskólanemum tækifæri á að 

prófa að kjósa. Kosningar og þátttaka í þeim eru einn hornsteinninn í framkvæmd 

fulltrúalýðræðis í nútímalýðræðisríkjum (Dinas 2012, 450-452) og mikilvægt er að sem flestir 

taki þátt, m.a. til þess að tryggt sé að niðurstöður kosninga tryggi að tekið sé tillit til óska ólíkra 

hópa í samfélaginu (Norræna ráðherranefndin 2017, 17).  Dræm kosningaþátttaka getur ollið 

því að niðurstöður kosninga endurspegli ekki vilja allra íbúa lýðræðisríkis. Einstakir hópar sem 

eru líklegri til að kjósa, t.d. mikið menntaðir einstaklingar, hafa þá meiri áhrif á niðurstöður 

kosninga en einstaklingar sem eru ólíklegri til að kjósa, t.d. jaðarsettir hópar (Wolfinger and 

Rosenstone 1980, 104). Til þess að tryggja að niðurstöður endurspegli ólíka hagsmuni er varða 

mikilvæg mál sem teknar eru ákvarðanir um á vettvangi stjórnmála, er mikilvægt að taka þátt 

í kosningum. Eins og Deth (2001, 3-5) hefur haldið fram, þá hafa rannsóknir á 

stjórnmálaþátttöku síðustu 50 árin sýnt fram á mikilvægi þátttöku borgara í lýðræðislegri 

ákvarðanatöku. Er það vegna þess að umfang hins opinbera hefur aukist og þar með umfang 

þátttöku íbúa í stjórnmálum, þ.e. störf hins opinbera snerta íbúa í nútímasamfélagi meira en 

þau gerðu áður. 

Verba og Nie (1987, 2) lýstu stjórnmálaþátttöku sem margar ólíkar aðgerðir sem 

almennir ríkisborgarar geta beitt til að hafa áhrif á aðgerðir ríkisstjórna eða val á þeim sem 

sitja við stjórnvölinn. Þrátt fyrir mikilvægi stjórnmálaþátttöku, þá hefur þátttaka í almennum 

kosningum farið almennt dvínandi meðal flestra vestrænna ríkja (Delwit 2013, 49; Franklin o.fl. 

2004, 118-119). Samkvæmt Franklin o.fl. (2004, 117) hefur dvínandi kosningaþátttaka meðal 

annars verið drifin áfram af minnkandi þátttöku ungs fólk. Til þess að skilja hvers vegna 

kosningaþátttaka hefur minnkað, þá er mikilvægt að taka til greina þá þætti sem hafa áhrif á 

þátttöku fólks og þá sérstaklega áhrif á kosningaþátttöku ungs fólks. Einnig er mikilvægt að 

kanna þær aðgerðir sem hafa verið framkvæmdar í því skyni að auka kosningaþátttöku ungs 

fólks, t.a.m. skuggakosningar. Kosningaþátttaka hefur verið í brennidepli á meðal fræðimanna 

um langa hríð og hafa ýmsar skýringar á hvað hefur áhrif á kosningaþátttöku verið settar fram. 

Er þá helst nefndir einstaklingsbundnir þættir, t.d. menntun (Rosenstone og Hansen 2003, 
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134-136; Fieldhouse o.fl. 2007, 815; Wolfinger og Rosenstone 1980, 14), aldur (Fieldhouse og 

Cutts 2012, 867; Rosenstone og Hansen 2003, 140), áhugi á stjórnmálum (Fieldhouse o.fl. 

2007, 815)) og samhengi kosninga (t.d. hversu auðvelt er að kjósa  og hvort skylda sé að kjósa 

(Geys 2006, 651-653)) sem hafa áhrif á kosningaþátttöku fólks. Þegar skýra á þátttöku ungs 

fólks þá eru vissir þættir sérstaklega teknir til greina, t.a.m. áhrif aldurs og að hafa ekki enn 

komið sér upp vananum að kjósa. 

Eins og Franklin o.fl. (2004) héldu fram, þá er talið að minnkandi kosningaþátttaka stafi 

fyrst og fremst af dvínandi þátttöku ungs fólks. Frá árinu 2002 hefur almenn kosningaþátttaka 

í sveitarstjórnarkosningum hér á landi farið lækkandi, eða um rúm 16,7 prósentustig á milli 

áranna 2002–2018. Í sveitarstjórnarkosningunum 2014 hafði kjörsókn aldrei mælst eins lág, 

eða 66,5%. Sama ár var kjörsókn fyrst skráð eftir aldri og varpaði það ljósi á kosningaþátttöku 

ungs fólks. Kosningaþátttaka ungs fólks var sér í lagi lág miðað við heildarkjörsókn, eða 51,9% 

meðal einstaklinga á aldrinum 18-19 ára og 45,4% meðal einstaklinga á aldrinum 20-24 ára 

(Hagstofa Íslands 2018 Kosningaþátttaka í sveitarstjórnarkosningum 1938-2018). Árið 2016 

settu Landssamband ungmennafélaga og Samband íslenskra framhaldsskólanema á fót 

lýðræðisátakið „#ÉgKýs“ til að auka lýðræðisvitund framhaldsskólanema og kosningaþátttöku 

þeirra í almennum kosningum (Tinna Isebarn and Hildur Björgvinsdóttir 2017, 4-5). Ein af 

aðgerðum #ÉgKýs verkefnisins er að halda skuggakosningar í framhaldsskólum í aðdraganda 

almennra kosninga. Frá árinu 2016 hafa skuggakosningar verið haldnar í framhaldsskólum fyrir 

þingkosningarnar 2016, 2017 og 2021 og einnig fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2018. 

Markmið skuggakosninga er að auka þátttöku ungs fólks í almennum kosningum, hvetja það 

til að taka upplýsta ákvörðun og stuðla að aukinni virkri borgaralegri þátttöku – með 

skuggakosningum er reynt að venja ungt fólk á að taka þátt í kosningum (ÉgKýs 2022b). 

Evrópuráðið (e. Council of Europe) skilgreinir borgaravitund (e. civic-mindedness) sem vitund 

einstaklinga um skyldur þeirra innan samfélags,  ábyrgð þeirra gagnvart því og afleiðingar sem 

gjörðir sínar hafa. Einnig á borgaravitund við tilfinningar einstaklinga um að vera hluti af heild 

sem nær út fyrir sinn innsta hring, t.d. fjölskyldu og vini (Evrópuráðið 2018, 69). Enn fremur 

vísar Evrópuráðið til þess að borgaravitund þarf að vera til staðar í lýðræðislegum samfélögum 

vegna þess að borgaravitund er það sem hvetur fólk til þess að taka þátt í samfélaginu sínu og 

vinna með öðrum að sameiginlegum markmiðum (Evrópuráðið 2018, 70). Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) skilgreindi borgaravitund sem „vitund fólks um hvað það merkir að 

vera samfélagsþegn eða borgari með þeim lýðréttindum, skyldum og ábyrgð sem því fylgir og 
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endurspeglast í daglegu lífi þess“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007, 40). Einnig líkti Sigrún 

Aðalbjarnardóttir borgaralegri vitund við skyldu einstaklinga í þágu samfélagsins: „Í raun er 

borgaraleg vitund hollustueiður við siðferðileg og pólitísk gildi í þágu samfélagsins“ (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir 2007, 343). Eins og sjá má, þá hafa skilgreiningar Evrópuráðsins og Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur sama kjarna og eru nátengd öðrum hugtökum, t.d. lýðræðisvitund. Hægt er 

að skilgreina lýðræðisvitund sem þann hluta borgaravitundar sem snýr að lýðræði og 

stjórnmálum, þ.e. lýðræðisvitund er vitund einstaklinga um lýðræði og stjórnmál í sínu 

samfélagi, skilningur á skyldum sínum gagnvart því og færni til að beita sér innan þess (Ólafur 

Páll Jónsson 2022). 

Evrópuráðið (2018) hefur unnið að því að efla lýðræðisvitund ungs fólk og skilgreint 

menntun eða þjálfun sem stuðlar að lýðræðisvitund (e. education for democratic citizenship 

(EDC)) á eftirfarandi hátt: 

Menntun sem stuðlar að lýðræðisvitund er menntun, þjálfun, vitundarvakning, 
upplýsingar, venjur og aðgerðir með það markmið að veita einstaklingum þekkingu, færni 
og skilning til að þróa afstöðu og hegðun sína, valdefling til að nýta sín borgaralegu réttindi 
og verja þau, bera virðingu fyrir fjölbreytileika og taka virkan þátt í lýðræði með það að 
leiðarljósi að efla og vernda lýðræði og réttarríkið (þýðing höfundar)1 (Evrópuráðið 2018, 
72). 

Skuggakosningar geta verið ein af þessum aðgerðum sem falla innan ramma þjálfunar eða 

æfingar sem stuðla að þátttöku og lýðræðisvitund.  

Eins og áður er nefnt, er tilgangur þessarar ritgerðar að rannsaka hvort 

skuggakosningar í framhaldsskólum árið 2021  hafi ýtt mögulega undir lýðræðisvitund 

framhaldsskólanema og kosningaþátttöku þeirra í alþingiskosningunum árið 2021. Notast 

verður við gögn úr netkönnun sem lögð var fyrir framhaldsskólanemendur í nóvember 2021 í 

kjölfar skuggakosninganna og alþingiskosninganna, þar sem m.a. var spurt um 

kosningaþátttöku, þátttöku í skuggakosningu og áhuga á stjórnmálum.  

Fyrst verður fjallað um helstu þætti sem hafa áhrif á kosningaþátttöku fólk, næst er fjallað 

sérstaklega um kosningaþátttöku ungs fólks og þætti sem hafa áhrif á hana, svo er fjallað um 

                                                
1 „Education for democratic citizenship is education, training, awareness raising, information, practices and 
activities which aim, by equipping learners with knowledge, skills and understanding and developing their 
attitudes and behaviour, to empower them to exercise and defend their democratic rights and responsibilities in 
society, to value diversity and to play an active part in democratic life, with a view to the promotion and 
protection of democracy and the rule of law.“ 
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skuggakosningar og tilgátur sem settar eru fram af höfundi og að lokum er greining á gögnum 

úr netkönnuninni sem lögð var fyrir framhaldsskólanemendur og niðurstöður. Ritgerðinni 

lýkur með lokaorðum og umræðum. 
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2 Hvað hefur áhrif á kosningaþátttöku? 
Þegar skýra á hvað hefur áhrif á kosningaþátttöku einstaklinga er litið annars vegar á samhengi 

kosninga og hins vegar einstaklingsbundna þætti. Samhengi kosninga er t.a.m. kosningakerfið 

og hvort litlu muni á fylgi flokka í kosningabaráttu. Þegar mjótt er á munum á milli 

stjórnmálaflokka í kosningabaráttu (t.d. samkvæmt könnunum) og mikið er fjallað um 

kosningarnar (t.d. í fjölmiðlum), þá er kosningaþátttaka meiri ( Franklin 2004, 45, 207-208; 

Geys 2006). Hvernig kosningum er háttað hefur áhrif á kosningaþátttöku, s.s. aðgangur 

kjósenda að utankjörfundaratkvæðagreiðslu, kjörstað (Norræna ráðherranefndin 2017, 17) og 

hvort það sé skylda (samkvæmt lögum) að kjósa eða ekki (Geys 2006, 651-652). Því auðveldara 

sem það er að kjósa, því meiri er kosningaþátttakan, t.d. ef það þarf ekki að skrá sig á kjörskrá 

(Geys 2006, 653). Einnig fer eftir hvaða embætti eða stofnun er verið að kjósa um. Því meiri 

völd sem stofnun eða embætti hefur – því meiri er kosningaþátttakan (Blais 2006, 115-116). 

Þeir einstaklingsbundnu þættir sem skýra þátttöku í kosningum eru t.d. áhugi á stjórnmálum, 

flokkshollusta og hvort fólk líti á það sem borgaralega skyldu að kjósa (Fieldhouse o.fl. 2007, 

818). Einstaklingar sem hafa áhuga á stjórnmálum eru líklegri til að taka þátt í kosningum en 

þeir sem hafa ekki áhuga á stjórnmálum og þeir sem flokkshollir, styðja einn flokk framar 

öðrum, eru líklegri til að kjósa (Fieldhouse o.fl. 2007, 815). Einstaklingar sem telja það vera 

borgaralega skyldu að kjósa eru líklegri til að taka þátt í kosningum (Blais 2000, 113; Blais og 

Rubenson 2013, 112). Að trúa því að með atkvæði sínu sé verið að koma á breytingum eða 

hafa áhrif á gang mála (e. political efficacy) hefur einnig áhrif á kosningaþátttöku. Einstaklingar 

sem trúa að þeir geti haft áhrif á stjórnmál með sínu atkvæði eru líklegri til að kjósa en þeir 

einstaklingar sem hafa enga trú á því að þeirra atkvæði skipti máli (Fieldhouse o.fl. 2007, 811; 

Rosenstone og Hansen 2003, 141-145; Blais 2006, 117). Til þess að mæla lýðræðisvitund er 

hægt að kanna áhuga fólks á stjórnmálum og hversu oft það ræðir við annað fólk um stjórnmál 

þar sem þessir þættir vísa til þess hversu upplýst fólk er um stjórnmál og sín réttindi. Að ræða 

við vini og vandamenn um stjórnmál er einn af þáttum stjórnmálaþátttöku (Kim, Wyatt, og 

Katz 1999, 361-362). Samkvæmt Kim, Wyatt og Katz (1999, 365-267, 379) er það að eiga samtal 

sem snýst um stjórnmál einn liður í því að öðlast færni í að færa rök fyrir sínum skoðunum og 

auka innra samræmi milli skoðana. Samtal um stjórnmál stuðlar einnig að virkri 

stjórnmálaþátttöku. 
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Verba og Nie (1987, 125) settu fram líkan um hvernig félags- og efnahagslegir þættir 

hafi áhrif á kosningaþátttöku. Líkanið náði yfir þrjá einstaklingsbunda þætti; tekjur, starfssvið 

og menntun. Efnameiri einstaklingar eru líklegri en efnaminni einstaklingar til að taka þátt í 

kosningum og því menntaðari sem einstaklingur er, því líklegri er hann til að kjósa (Rosenstone 

og Hansen 2003, 134-136; Fieldhouse o.fl. 2007, 815; Wolfinger og Rosenstone 1980, 14). 

Fræðimenn hafa fjallað um aðra einstaklingsbunda þætti til viðbótar við þessa þrjá sem Verba 

og Nie lögðu áherslu á. Kyn einstaklinga getur haft áhrif, samkvæmt gögnum úr 

kosningarannsóknum í Evrópu (2009–2015) kemur fram að karlar eru almennt líklegri en konur 

til að taka þátt í kosningum (Schmitt o.fl. 2021, 51). Á Íslandi hefur kyn minniháttar áhrif á 

kosningaþátttöku en samkvæmt Hagstofu Íslands hefur kjörsókn kvenna í alþingiskosningum 

frá árinu 1995 verið einum til tveimur prósentustigum hærri en hjá körlum (Hagstofa Íslands 

2022a Alþingiskosningar, forsetakjör og þjóðaratkvæðagreiðslur 1874-2021). Félagsleg tengsl 

geta einnig haft áhrif en þau hafa oft verið mæld með þátttöku einstaklinga í t.d. 

stéttarfélögum, trúfélögum, félagsstarfi almennt og hver hjúskaparstaða fólks er. Til að mynda 

eru þau sem taka þátt í stéttarfélögum líklegri til að kjósa og sömuleiðis einstaklingar sem eru 

í hjónabandi eða sambúð (Schmitt, Segatti og van der Eijk 2021, 50-51; Franklin 2004, 16). Þau 

sem taka þátt í félagsstarfi almennt og tilheyra trúfélagi eru líklegri til að kjósa en þau sem ekki 

taka þátt í þess konar starfsemi (Franklin 2004, 16). Rosenstone og Hansen (2003, 37) lögðu 

áherslu á áhrif stjórnmálaflokka, frambjóðenda, hagsmunasamtaka og aðgerðarsinna á 

kosningaþátttöku einstaklinga. Í kosningum reyna þessir hópar að hafa áhrif á kosningar og 

virkja þar með kjósendur til að slást í lið með sér (Rosenstone og Hansen 2003, 71). Að koma 

því í vana sinn að kjósa (e. habituation) getur einnig stuðlað að aukinni kosningaþátttöku 

(Gerber o.fl. 2003, 547-548) en meira verður fjallað um þann áhrifaþátt þegar farið verður yfir 

þá þætti sem hafa sérstaklega áhrif á kosningaþátttöku ungs fólks í næsta kafla. 

Það sem hefur reynst áhrifamikið á kosningaþátttöku fólks á Íslandi er, t.a.m. starf 

einstaklinga. Til dæmis eru verkamenn og bændur ólíklegri til að taka þátt í kosningum 

samanborið við fólk sem starfar við annað (t.d. skrifstofufólk og fólk í sérfræðistörfum) (Eva H. 

Önnudóttir o.fl 2021, 84). Flokkshollusta hefur tengsl við kosningaþátttöku en það fer eftir 

aldri hversu tengt þetta tvennt er, t.d. hefur flokkshollusta minni tengsl við kosningaþátttöku 

ungs fólk samanborið við þá sem eru eldri. Einnig eru það elstu og yngstu kjósendurnir sem 

eru ólíklegri til að taka þátt í kosningum samanborið við aðra aldurshópa (Eva H. Önnudóttir 

o.fl. 2021, 84). 
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Eins og frá er greint hér að framan eru margvíslegar skýringar á kosningaþátttöku fólks og 

listinn yfir áhrifaþætti er ekki tæmandi. Deth (2001) lýsir þessu svo að „rannsóknir á 

stjórnmálaþátttöku hafa þróast út í rannsóknir á öllu,“ (þýðing höfundar)2(Deth 2001, 4). Það 

er þó ein skýring sem hefur verið áberandi í rannsóknum fræðimanna á kosningaþátttöku og 

kjörsókn og það er aldur (sjá t.d. Eiríkur Búi Halldórsson og Eva H. Önnudóttir 2019; Fieldhouse 

o.fl. 2007; Wass 2007; Blais 2006; Blais og Rubenson 2013; Franklin o.fl. 2004). Eldri 

einstaklingar eru almennt líklegri til að taka þátt í kosningum en yngri einstaklingar (Fieldhouse 

og Cutts 2012; Rosenstone og Hansen 2003).  Eins og fyrrnefnt er, þá er tilgangur þessarar 

ritgerðar að rannsaka möguleg tengsl skuggakosninga við kosningaþátttöku 

framhaldsskólanema í alþingiskosningum árið 2021 og lýðræðisvitund þeirra. Verður því næst 

einblínt á þá þætti snúa að kosningaþátttöku ungs fólks og hvernig kosningaþáttta þeirra er í 

íslensku samhengi. 

  

                                                
2 „The study of political participation has become the study of everything.“ 
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3 Kosningaþátttaka ungs fólks 
Líkt og hefur komið fram eru eldri einstaklingar líklegri til að taka þátt í kosningum en hinir 

yngri. Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að greina hvers vegna ungt fólk tekur 

minni þátt en eldri einstaklingar. Líkt og atriðin sem farið var yfir í 2. kafla, eru atriði sem eiga 

við einstaklinga óháð aldri. Áhugi á stjórnmálum tengist kosningaþátttöku ungs fólks. Í 

rannsókn sem gerð var í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna 2014 kom fram að ungt fólk nefndi 

það helst sem ástæðu að „nenna ekki“ að kjósa þegar spurt var um ástæður þess að 

viðkomandi kaus ekki (Grétar Þór Eyþórsson og Eva Heiða Önnudóttir 2017, 33).  Hins vegar 

hefur verið sýnt fram á að þegar spurt er um áhuga á stjórnmálum, þá hefur ungt fólk á Íslandi 

jafnmikinn áhuga á stjórnmálum og þeir sem eru eldri, því er ekki hægt að halda því fram að 

minnkandi kosningaþátttaka ungs fólks sé knúin áfram af áhugaleysi (Eiríkur Búi Halldórsson 

og Eva Heiða Önnudóttir 2019, 247). Í vestrænum lýðræðisríkjum hefur tilfinningin að finnast 

það skylda hvers og eins að taka þátt í kosningum minnkað og sömuleiðis hefur tilfinningin 

fyrir því að finnast sitt atkvæði koma á breytingum eða hafa áhrif á samfélagið minnkað. Þetta 

tvennt hefur áhrif á kosningaþátttöku ungs fólks þar sem þau sem telja það ekki vera skyldu 

að kjósa eða finnst að atkvæðið sitt skipti ekki máli eru ólíklegri til að kjósa  (Blais og Rubenson 

2013, 112).  

Rosenstone og Hansen (2003, 137) sögðu að því eldri sem einstaklingar verða því meiri 

skilning og reynslu öðluðust þeir á stjórnmálum og hæfni til að taka þátt). Kosningarnar sjálfar, 

t.d. hversu mikilvægar þær eru taldar vera, geta haft áhrif á kosningaþátttöku til lengri tíma. 

Franklin o.fl. (2004) sögðu að „fótspor“ lágrar kosningaþátttöku gæti myndast meðal ungs 

fólks ef kosningar eru þess eðlis að vera letjandi fyrir kjósendur og skili af sér lækkandi 

kosningaþátttöku. Þetta „fótspor“ gæti þá fylgt heilum kynslóðum inn í fullorðinsárin (Franklin 

o.fl. 2004, 115). Franklin talaði enn fremur um það að þótt einstaklingar nái ákveðnum aldri 

þá taki þeir ekki þátt í kosningum þrátt fyrir að hafa öðlast frekari skilning og reynslu á 

stjórnmálum, eins og Rosenstone og Hansen héldu fram. Skýringin sem Franklin setti fram var 

að þó að einstaklingar eldist, þýðir það ekki að þeir tilheyri tengslaneti sem er virkt í 

stjórnmálum. Þetta gæti þá haft þannig áhrif að einstaklingar taki ekki þátt í kosningum 

(Franklin 2004, 203). 

Það getur einnig skipt máli  hversu langur tími líður frá því þegar einstaklingar ná 

kosningaaldri og hvenær þeir fá tækifæri til að nýta kosningaréttinn í fyrsta sinn. Meredith 
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(2009, 11, 25) bar saman fólk sem var fætt árið 1982 og var komið með kosningarétt í 

bandarísku forsetakosningunum árið 2000 við fólk sem var fætt sama ár og var ekki komið 

með kosningarétt fyrir sömu kosningar, og hvort væri munur á kosningaþátttöku þeirra í næstu 

forsetakosningum árið 2004. Þannig voru bornir saman einstaklingar sem fæddust árið 1982 

sem annars vegar höfðu náð kosningaaldri skömmu fyrir kosningarnar 2000 og hins vegar 

einstaklinga sem náðu kosningaaldri skömmu eftir þær kosningar. Niðurstöður Meredith 

sýndu fram á að einstaklingar sem höfðu náð kosningaaldri skömmu fyrir forsetakosningarnar 

2000 voru um 3% - 4,5% líklegri til að kjósa í forsetakosningunum árið 2004, samanborið við 

einstaklinga sem höfðu náð kosningaaldri skömmu eftir kosningarnar árið 2000. Niðurstöður 

Meredith benda til þess að þegar einstaklingar sem ná kosningaaldri skömmu eftir kosningar, 

og þurfa að bíða í töluverðan tíma áður en tækifæri gefst til að kjósa, eru ólíklegri til að kjósa í 

fyrstu kosningunum eftir að þeir eru komin með kosningarétt. 

Franklin o.fl. (2004) og Blais (2004) hafa sýnt fram á að kynslóðabreyting sé ein skýring 

lækkandi kosningaþátttöku í vestrænum lýðræðisríkjum. Tengsl aldurs við kosningaþátttöku 

er oft skipt í þrennt; kynslóðabreytingar, tímabilsáhrif og æviskeiðsáhrif. Kynslóðabreyting á 

við þegar ein kynslóð temur sér viðvarandi hegðun sem er ólík hegðun fyrri kynslóðum.  Í þessu 

samhengi er átt við þegar ný kynslóð kemst á kosningaaldur og er með ólíka kosningahegðun 

borið saman við fyrri kynslóðir. Tímabilsáhrif er þegar kosningaþátttaka breytist hjá öllum 

aldurshópum samfélags, t.d. í kjölfar ákveðinna breytinga eða atburðar í samfélaginu, og 

æviskeiðsáhrif er þegar kosningaþátttaka ber með sér ákveðin einkenni á tilteknu æviskeiði, 

t.d. dræm kosningaþátttaka ungs fólks fylgir þeim ekki endilega inn í fullorðinsárin (sjá t.d. 

Wass 2007, 648-649; Eiríkur Búi Halldórsson og Eva H. Önnudóttir 2019, 232-233). Eíríkur Búi 

Halldórsson og Eva H. Önnudóttir (2019, 247) rannsökuðu kosningaþátttöku í 

alþingiskosningum á Íslandi og mögulega kynslóðabreytingu meðal kjósenda. Rannsókn Eíríks 

Búa Halldórssonar og Evu Heiðu Önnudóttur leiddi í ljós að kynslóðabreyting í 

kosningaþátttöku hafi átt sér stað. Einstaklingar sem voru 19 ára árið 1987 voru líklegri til að 

taka þátt í alþingiskosningum 1987 en einstaklingar sem voru 19 ára árið 2017 í 

alþingiskosningum 2017. Yngsta kynslóð kjósenda árið 2017 var því ólíklegri til að kjósa 

samanborið við yngstu kynslóð kjósenda árið 1987. 

Félagsmótun, að læra venjur og siði samfélags eða þeirra sem eru í umhverfi 

einstaklings, hefur líka verið undirstrikuð sem einn af áhrifaþáttum þess hvort að ungt fólk 
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komi sér upp vana að kjósa eða ekki. Í rannsókn Fieldhouse og Cutts (2012, 862) kom fram að 

ungt fólk sem er nýlega komið á kosningaaldur er líklegra til þess að kjósa ef það býr með 

öðrum sem taka þátt í kosningum samanborið við jafnaldra sem búa með fólki sem kýs ekki. 

Ungir kjósendur sem eru að kjósa í fyrsta sinn eru fimmfalt líklegri til að kjósa ef þeir búa með 

öðrum sem kjósa, samanborið við jafnaldra sem búa með fólki sem ekki kýs.  Í rannsókninni 

koma þessi tengsl eingöngu fram meðal ungra kjósenda en ekki þeim sem eldri eru. Fieldhouse 

og Cutts draga þá ályktun að þetta skýrist af því að fyrstu kjósendur eru að fóta sig í 

stjórnmálum og hafa ekki tamið sér venjuna (e. habit) að kjósa og eru því móttækilegri fyrir 

áhrifum úr umhverfinu, þá að það eru aðrir sem kjósa í kringum þá. 

Að koma sér upp vananum að kjósa þegar maður er ungur er mikilvægt og getur skýrt 

kosningaþátttöku fólks. Í Bandaríkjunum komust Gerber o.fl. ( 2003, 547-548) að því að með 

því að taka þátt í einum kosningum aukast líkurnar á því að taka þátt í þeim næstu Plutzer 

(2002, 42) áréttar að þó að einstaklingar, sem hafa komið sér upp vananum að kjósa, kjósi ekki 

í einstaka kosningum þýði það ekki að þeir séu með öllu ólíklegir til að taka þátt í kosningum 

aftur. Hann nefnir að um tímabundin röskun eigi sér stað og að einstaklingar sem venjulega 

kjósa muni halda áfram að kjósa. Samkvæmt Franklin (2004, 21) er hegðunarmynstur 

einstaklinga mótanlegt og þá sérstaklega þegar þeir standa frammi fyrir einhverju nýju, t.a.m. 

kosningum. Að læra að kjósa frá unga aldri eykur því líkurnar á áframhaldandi 

kosningaþátttöku (sjá t.d. Plutzer 2002, 42). Eins og fjallað verður um á eftir í kafla fjögur, þá 

er eitt af markmiðum skuggakosninga að venja unga kjósendur á að taka þátt í kosningum. Er 

þetta markmið nátengt því sem Gerber o.fl. (2003) og Plutzer (2002) fjölluðu um að það að 

læra að kjósa eykur líkurnar á áframhaldandi kosningaþátttöku – en skuggakosningar eru 

einmitt til að venja óreynda kjósendur á að kjósa og auðvelda þeim þátttöku í almennum 

kosningum um ókomna tíð.  

3.1 Kosningaþátttaka ungs fólks á Íslandi 

Þegar litið er til kosninga á Íslandi, hefur kosningaþátttaka verið nokkurn veginn stöðug og í 

kringum 90% en fór lækkandi eftir 1987 (Sjá mynd 1) (Hagstofa Íslands 2022 Kosningaþátttaka 

í Alþingiskosningum 1874-2021; Hagstofa Íslands 2018 Kosningaþátttaka í 

Sveitarstjórnarkosningum 1938-2018). Minnkandi kosningaþátttaka í alþingiskosningum á 

Íslandi á sér mjög hæga þróun en á milli áranna 1946 og 2021 hefur hún verið á bilinu 92,1% 
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(1956) til 79,2% (2016). Kosningaþátttakan jókst aðeins í alþingiskosningunum árið 2017 og 

var 81,2%. Í alþingiskosningunum árið 2021 var hún 80,1%. 

Þegar kosningaþátttaka í sveitarstjórnarkosningum er skoðuð þá sést að hún hefur 

einnig farið lækkandi frá árinu 2002. Árið 2002 var kosningaþátttakan 83,2% en eftir það hefur 

hún farið minnkandi. Lægst hefur hún mælst 66,5% árið 2014. Í sveitarstjórnarkosningunum 

árið 2018 mældist hún 67,6%. 

 
Mynd 1. Almenn kosningaþátttaka í alþingiskosningum (frá 1946 til 2021) og 
sveitarstjórnarkosningum (frá 1950 til 2018). 

*Gögn frá Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands 2022 Kosningaþátttaka í Alþingiskosningum 1874-2021; Hagstofa 
Íslands 2018 Kosningaþátttaka í Sveitarstjórnarkosningum 1938-2018). 
 
Í sveitarstjórnarkosningunum árið 2014 var kosningaþátttaka eftir aldri skrásett í fyrsta sinn 

og hefur verið síðan þá. Mynd 2 sýnir hvernig kosningaþátttaka eftir aldri hefur verið, bæði í 

alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum frá 2014 til 2021 (Hagstofa Íslands 2022b). 
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Mynd 2. Kosningaþátttaka eftir aldri í alþingiskosningum (2016–2021) og sveitarstjórnarkosningum 
(2014 og 2018). 
*(Hagstofa Íslands 2022b Kjörsókn Eftir Kyni Og Aldri 2014-2021). 
 
Sveitarstjórnarkosningarnar árið 2014 vörpuðu nokkuð nýju ljósi á kosningaþátttöku ungs fólk 

á Íslandi. Kosningaþátttakan hjá yngstu kjósendunum, 18-19 ára, var 51,9% en mun lægri hjá 

þeim sem voru aðeins eldri. Kjörsókn hjá 20-24 ára var einungis 45,4% og 25-29 ára 48,1%. 

Styðja þessar tölur við það sem Meredith (2009, 11, 15) komst að í sinni rannsókn. Þegar 

einstaklingar sem ná kosningaaldri skömmu eftir kosningar, og þurfa að bíða í töluverðan tíma 

áður en tækifæri gefst til að kjósa, eru þeir ólíklegri til að kjósa í fyrstu kosningunum sínum 

eftir að þeir eru komnir með kosningarétt. 

Vegna dræmrar kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningunum árið 2014 var 

lýðræðisátakinu #ÉgKýs komið á fót fyrir alþingiskosningarnar árið 2016 og var markmið þess 

að auka lýðræðisvitund ungs fólks, hvetja það til að taka upplýsta ákvörðun um hvað það 

ætlaði sér að kjósa og ýta undir kosningaþátttöku. Árið 2016 voru skuggakosningar í 

framhaldsskólum haldnar í fyrsta sinn á Íslandi (Tinna Isebarn og Hildur Björgvinsdóttir 2017, 

4-5). Í kjölfar skuggakosninganna var könnun3 send út til allra framhaldsskóla landsins þar sem 

                                                
3 Könnunin var framkvæmd af Huldu Þórisdóttur, dósent við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, Magnúsi Þór 
Torfasyni, lektor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og Sigurbjörgu Erlu Egilsdóttur, doktorsnema í 
stjórnmálasálfræði. 

40

50

60

70

80

90

100

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+

Ko
sn

in
ga

þá
tt

ta
ka

 [%
]

Aldur

Sveitarstjórnarkosningar 2014 Alþingiskosningar 2016 Alþingiskosningar 2017

Sveitarstjórnarkosningar 2018 Alþingiskosningar 2021



20 

meðal annars var spurt um þátttöku í skuggakosningum og alþingiskosningunum. Niðurstöður 

könnunarinnar sýndu að nemendur sem tóku þátt í skuggakosningunum 2016 voru jafnframt 

líklegri til að taka þátt í alþingiskosningum en þeir sem ekki tóku þátt í skuggakosningunum 

(Tinna Isebarn og Hildur Björgvinsdóttir 2017, 22). 

Frá árinu 2016 hafa skuggakosningar verið framkvæmdar á Íslandi fyrir hverjar 

alþingiskosningar og sveitarstjórnarkosningar en að því sem höfundur kemst næst, hafa ekki 

verið birtar rannsóknir um tengsl skuggakosninga við lýðræðisvitund og kosningaþátttöku 

ungs fólks á Íslandi. Sömuleiðis um framkvæmd á skuggakosningum á Íslandi, að undanskilinni 

könnun #ÉgKýs árið 2016. Í þessari ritgerð er lagt mat á markmið skuggakosninga um að auka 

þátttöku ungs fólks í almennum kosningum og lýðræðisvitund. Áhugavert er að kanna hvort 

aðgerðir eins og skuggakosningar hafi tengsl við þá þætti sem þær ganga út frá að hafa áhrif 

á. Til þess að ryðja brautina fyrir frekari rannsóknir á skuggakosningum á Íslandi og umfangi 

þeirra, er áhugavert að leggja mat á markmið þeirra og skapa þannig þekkingu um aðgerðir 

sem hægt er að framkvæma til að reyna að hafa áhrif á kosningaþátttöku ungs fólks.  
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4 Skuggakosningar 
Í mörgum löndum hafa verið framkvæmdar aðgerðir til að auka kosningaþátttöku og auka 

lýðræðisvitund ungs fólks. Ein þeirra aðgerða eru skuggakosningar, eða hermikosningar (e. 

mock elections). Skuggakosningar eru sýndarkosningar sem eru ýmist haldnar í aðdraganda 

almennra kosninga, til dæmis kosninga til þings eða sveitarstjórnar, eða á miðju kjörtímabili. 

Við framkvæmd þeirra er reynt eftir fremsta megni að líkja eftir almennum kosningum, t.a.m. 

með kosningalögum, kjörseðlum, kjörklefum og kjörstjórnum. Atkvæðin í skuggakosningum 

eru ekki talin með í almennum kosningum og geta niðurstöður verið frábrugðnar því sem fást 

í almennum kosningum. Markmið skuggakosninga er að auka þátttöku ungs fólks í almennum 

kosningum, hvetja það til að taka upplýsta ákvörðun og stuðla að aukinni virkri borgaralegri 

þátttöku (e. active citizenship participation) (ÉgKýs 2022b). Virk borgaraleg þátttaka á við um 

virka þátttöku borgara í efnahagslegum, félagslegum, menningarlegum og stjórnmálalegum 

sviðum samfélagsins (Siurala 2006, 45).  Með skuggakosningum er reynt að auka þekkingu 

ungs fólks á borgaralegum réttindum sínum, áhuga á stjórnmálum og auka færni og vilja til að 

nýta lýðræðisleg réttindi sín, t.a.m. með þátttöku í almennum kosningum, aðild að frjálsum 

félagasamtökum, þátttöku í sjálfboðaliðastarfi eða í mótmælum. 

Skuggakosningar eru haldnar á öllum fimm Norðurlöndunum: Íslandi, Noregi, Svíþjóð 

Finnlandi og Danmörku (Norræna ráðherranefndin 2017, 21). Á Íslandi eru það Landssamband 

ungmennafélaga (LUF) og Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) sem standa fyrir 

lýðræðisverkefninu #ÉgKýs, en skuggakosningar í framhaldsskólum eru hluti af #ÉgKýs 

verkefninu (Sjá töflu 1 fyrir yfirlit yfir skuggakosningar á Íslandi) (ÉgKýs 2016; 2017; 2018; 

2021). 

Tafla 1. Yfirlit yfir skuggakosningar sem haldnar hafa verið fyrir sveitarstjórnarkosningar árið 2018 
og alþingiskosningar árin 2016, 2017 og 2021. 

Ár Fjöldi 
þátttökuskóla 

Hlutfall 
þátttökuskóla 

(%)* 

Kjörsjókn í 
skuggakosni

ngum (%) 
Á kjörskrá Atkvæði 

greidd 
Auðir og 

ógildir seðlar 

2016 22 73,3 40,4 12.586 5.085 580 

2017 21 70,0 32,0 11.327 3625 369 

2018 22 73,3 25,0 11.408 2815 438 

2021 26 86,7 35,6 9.670 3440 390 

*Hlutfall þátttökuskóla er reiknað út frá heildarfjölda framhaldsskóla sem eru með starfrækt nemendafélag sem er aðili að 
Sambandi íslenskra framhaldsskólanema. Skólarnir eru 30 talsins. 
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Skuggakosningar eru ekki haldnar í öllum framhaldsskólum á Íslandi en þátttaka er valkvæð. 

Þátttaka hefur verið breytileg eftir kosningum og hafa mest 26 framhaldsskólar tekið þátt af 

þeim 30 framhaldsskólum sem eru starfræktir á Íslandi og eru aðilar að Sambandi íslenskra 

framhaldsskólanema (SÍF). Samhliða skuggakosningum á Íslandi hafa Landssamband 

ungmennafélaga  og SÍF hvatt nemendafélög framhaldsskóla til þátttöku í „Lýðræðisviku.“ Í 

þeirri viku eru ýmist haldnar pallborðsumræður með frambjóðendum eða annars konar 

kynningarfundir í framhaldsskólunum sem taka þátt í skuggakosningunum. Lýðræðisvikunni 

lýkur með skuggakosningunum sjálfum þar sem framhaldsskólanemendur ganga til kosninga 

(ÉgKýs 2022a). Auk þeirra hefðbundu aðgerða sem framkvæmdar eru samhliða 

skuggakosningum, hefur fræðsluefni verið útbúið til þess að auðvelda nemendum að taka þátt 

í lýðræði og fræðast um það. Í samstarfi við #ÉgKýs og Félag félagsfræðikennara í 

framhaldsskólum, var Lýðræðisvitinn (Sara Þöll Finnbogadóttir, Eva Laufey Eggertsdóttir og 

Eva H. Önnudóttir 2021) þróaður fyrir framhaldsskólanemendur og framhaldsskólakennara til 

að nýta í „Lýðræðisvikunni“ sem og utan hennar. Markmið Lýðræðisvitans er að veita ungu 

fólki þekkingu og tól til þess að standa vörð um grunnstoðir lýðræðis, fræðast um grunnþætti 

þess og læra hvernig er hægt að hafa áhrif innan síns samfélags sem almennir borgarar. 

Eins og greint var frá áður, þá eru skuggakosningar haldnar á öllum Norðurlöndunum. 

Í Danmörku hafa skuggakosningar (d. Skolevalg) verið framkvæmdar í skólum annað hvert ár 

frá árinu 2015. Þær eru frábrugðnar þeim íslensku að því leyti að þær eru haldnar fyrir 

nemendur í 8., 9. og 10. bekk í grunnskólum (Skolevalg e.d.) en hér á landi eru þær haldnar í 

framhaldsskólum. Í Noregi hafa skuggakosningar (n. Skolevalg) verið framkvæmdar í 

framhaldsskólum frá árinu 1989. Þær hafa verið haldnar fyrir hverjar kosningar til þings og 

sveitarstjórna síðan þá. Skuggakosningar í Noregi hafa einnig náð út fyrir hinar hefðbundu 

kosningar. Árið 1994 var þjóðaratkvæðagreiðsla um inngöngu Noregs í Evrópusambandið og 

voru skuggakosningar haldnar í skólum til að kanna afstöðu nemenda til þess (Norsk Senter 

for Forskningsdata e.d.) Í Svíþjóð eru skuggakosningar (s. Skolval) haldnar í aðdraganda 

kosninga til sænska þingsins. Nemendur í 8., 9. og 10., bekk í grunnskóla og 

framhaldsskólanemendur fá tækifæri á að taka þátt í skuggakosningunum (Swedish Institute, 

2021; Skolval2018 e.d.). Í Finnlandi eru skuggakosningar (fi. Nuorisovaalit) haldnar í grunn- og 

framhaldsskólum. Skuggakosningar hafa verið framkvæmdar fyrir kosningar á landsvísu í 

Finnlandi síðan um 1990. Eldri gögn sýna að skuggakosningar hafa verið haldnar fyrr og eiga 
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jafnvel rætur að rekja til 1960 (Allianssi e.d.). Líkt og á Íslandi, þá eru aðrar aðgerðir 

framkvæmdar samhliða skuggakosningum í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. 

Aðgerðirnar eru breytilegar eftir landi og þátttökuskóla en kjarni aðgerðanna er líkur þeim sem 

eru framkvæmdar á Íslandi. Til dæmis eru skipulagðar pallborðsumræður, kynningarfundir 

með stjórnmálaflokkum sem eru í framboði (hér eftir vísað í sem kosningatorg) og hafa skólar 

jafnvel tekið upp á því að innleiða námskeið um stjórnmál í aðdraganda skuggakosninga (Borge 

2017, 202; ÉgKýs e.d.; Skolevalg e.d.; Utdanningsdirektoratet 2021). 

Rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar til að kanna tengsl milli þess að kjósa í 

skuggakosningum og almennum kosningum eru fáar, að því sem höfundur kemst næst, en þær 

sem eru til hafa skilað ólíkum niðurstöðum. Borge (2017, 202, 207-209) rannsakaði tengsl á 

milli þess að kjósa í skuggakosningum og ætlun að kjósa í kosningum til norska þingsins. Voru 

þrír þættir rannsakaðir sérstaklega: Að mæta á kappræður í skóla, að kjósa í skuggakosningum 

og sækja kosningatorg í skóla. Rannsóknin fór fram eftir að skuggakosningar í norskum skólum 

höfðu verið haldnar en áður en kosningar til norska þingsins fóru fram. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að það væri jákvæð fylgni milli þess að kjósa í skuggakosningum 

og að ætla sér að kjósa í kosningum til norska þingsins. Niðurstöður Borge sýndu einnig fram 

á að það að mæta á kappræður í skóla og/eða sækja kosningatorg hafði engin áhrif á ætlun 

nemenda að kjósa í norsku þingkosningunum. 

Í rannsókn Larsen o.fl. ( 2016, 440) kom fram að ekki væri munur á kjörsókn á milli 

sveitarfélaga í dönsku sveitarstjórnarkosningunum árið 2009, þar sem annars vegar 

skuggakosningar voru skipulagðar í sveitarfélaginu og hins vegar þar sem engar 

skuggakosningar voru skipulagðar. Það bendir til þess að skuggakosningar hafi ekki aukið 

þátttöku í almennum kosningum. 

Stjórnmálatengd starfsemi í skólum getur einnig haft tengsl við stjórnmálahegðun. Á 

Englandi rannsökuðu Keating og Janmaat (2016, 416-422) þátttöku 15 til 16 ára nemenda í 

stjórnmálatengdri starfsemi í skólum, t.d. skuggakosningu. Leiddi sú rannsókn í ljós að 

einstaklingar sem höfðu tekið þátt í stjórnmálalegri starfsemi í skólanum sínum við 15-16 ára 

aldur voru líklegri til að hafa tekið þátt í kosningatengdri starfsemi, t.d. tekið þátt í kosningum. 

Keating og Janmaat ályktuðu svo að með því að leyfa ungu fólki að læra í gegnum borgaraleg 

réttindi sín (e. education through citizenship) frekar en að læra um borgaralegu réttindi sín, 
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stuðlaði frekar að annars konar þátttöku (t.d. að nýta samfélagsmiðla í stjórnmálalegum 

tilgangi og þátttöku í mótmælum) seinna á lífsleiðinni.  
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5 Tilgátur 
Í þessum hluta eru settar fram átta tilgátur um möguleg tengsl skuggakosninga við 

kosningaþátttöku og lýðræðisvitund ungs fólks. Allar átta tilgáturnar eru settar fram til að 

kanna tengsl skuggakosninga eftir því hvort skuggakosningar voru framkvæmdar í 

framhaldsskólum og hvort kosið var í skuggakosningum. Fyrstu tvær tilgáturnar eru um 

kosningaþátttöku og seinni sex eru um þætti sem falla undir lýðræðisvitund (áhugi á 

stjórnmálum, hversu oft innlend stjórnmál eru rædd við annað fólk, afstöðu til þess hvort það 

skipti máli að kjósa og afstöðu til þess hvort það sé skylda að kjósa). 

 

 Þátttaka í alþingiskosningum 

Tilgáta 1a: Nemendur í framhaldsskólum þar sem haldnar eru skuggakosningar 

eru líklegri til að hafa kosið í alþingiskosningunum. 

 

Tilgáta 1b: Nemendur sem kusu í skuggakosningum eru líklegri til að hafa kosið 

í alþingiskosningunum. 

 

 Áhugi á stjórnmálum 

Tilgáta 2a: Nemendur í framhaldsskóla þar sem haldnar voru skuggakosningar eru 

áhugasamari um stjórnmál samanborið við nemendur í framhaldsskólum þar sem ekki 

voru haldnar skuggakosningar. 

 

Tilgáta 2b: Nemendur sem kusu í skuggakosningum í framhaldsskólum eru 

áhugasamari um stjórnmál samanborið við nemendur sem kusu ekki í 

skuggakosningum. 

 

Hve oft innlend stjórnmál voru rædd við annað fólk 

Tilgáta 3a: Nemendur í framhaldsskóla þar sem haldnar voru skuggakosningar ræddu 

oftar um innlend stjórnmál á meðan á kosningabaráttunni stóð fyrir 

alþingiskosningarnar 2021, samanborið við nemendur í skólum þar sem ekki voru 

haldnar skuggakosningar. 
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Tilgáta 3b: Nemendur sem kusu í skuggakosningum í framhaldsskólum ræddu oftar um 

innlend stjórnmál á meðan á kosningabaráttunni stóð fyrir alþingiskosningar 2021, 

samanborið við nemendur sem kusu ekki í skuggakosningum. 

 

Afstaða til þess hvort það skiptir máli hvað er kosið 

Tilgáta 4a: Nemendur í framhaldsskóla þar sem haldnar voru skuggakosningar telja það 

skipta máli hvað fólk kýs, samanborið við nemendur í skólum þar sem ekki voru haldnar 

skuggakosningar. 

 

Tilgáta 4b: Nemendur sem kusu í skuggakosningum í framhaldsskólum telja það skipta 

máli hvað fólk kýs, samanborið við nemendur sem kusu ekki í skuggakosningum. 

 

Afstaða til þess hvort það sé val hvers og eins að kjósa í kosningum 

Tilgáta 5a: Nemendur í framhaldsskóla þar sem haldnar voru skuggakosningar telja það 

vera borgaralega skyldu hvers kjósanda að kjósa í kosningum, samanborið við 

nemendur í skólum þar sem ekki voru haldnar skuggakosningar. 

 

Tilgáta 5b: Nemendur sem kusu í skuggakosningum í framhaldsskólum telja það vera 

borgaralega skyldu hvers kjósanda að kjósa í kosningum, samanborið við nemendur 

sem kusu ekki í skuggakosningum. 
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6 Skuggakosningar, kosningaþátttaka og lýðræðisvitund 

6.1 Rannsókn: Gagnaöflun 

Til að rannsaka hvort tengsl séu á milli skuggakosninga í framhaldsskólum og 

kosningaþátttöku framhaldsskólanema í alþingiskosningum 2021 og lýðræðisvitund þeirra, 

eru notuð gögn úr spurningalistakönnun sem höfundur lagði fyrir framhaldsskólanemendur í 

fjórum framhaldsskólum  í nóvember 2021. Um var að ræða netkönnun og tilgangur hennar 

var að kanna möguleg áhrif skuggakosninga í framhaldsskólum á kosningaþátttöku 

framhaldsskólanema í alþingskosningum árið 2021 og lýðræðisvitund þeirra.  

Framhaldsskólarnir fjórir sem tóku þátt í rannsókninni urðu fyrir valinu vegna þriggja þátta: 

Nemendafjölda, staðsetningar skólans og hvort að framkvæmdar voru skuggakosningar í 

skólanum þann 9. september 2021. Með staðsetningu er átt við hvort framhaldsskólinn er á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Höfundi fannst mikilvægt að hafa með skóla sem 

voru ekki einungis af höfuðborgarsvæðinu og því var einnig lagt upp með að hafa samband við 

skóla á landsbyggðinni. Könnunin var lögð fyrir í tveimur framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu – einum sem tók þátt í skuggakosningum og einum sem tók ekki þátt í 

skuggakosningum, og tveimur framhaldsskólum á landsbyggðinni – einum sem tók þátt í 

skuggakosningum og einum sem tók ekki þátt í skuggakosningum. Með þessu vildi höfundur 

fá samanburð á þeim skólum þar sem skuggakosningar voru haldnar og þeim skólum þar sem 

þær voru ekki haldnar. Varðandi nemendafjölda, þá vildi höfundur fá sem flest svör og því urðu 

fyrir valinu framhaldsskólar með tiltölulega mikinn fjölda nemenda. Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir 

framhaldsskólana sem tóku þátt í könnuninni, fjölda nemenda í hverjum skóla, svarhlutfall, 

staðsetningu hvers skóla og hvort haldnar voru að skuggakosningar í skólanum eða ekki. 

Spurningakönnunin innihélt 17 spurningar þar sem t.a.m. var spurt út í áhuga á 

stjórnmálum, viðhorf til mikilvægi þess að kjósa, viðhorf til samfélagslegrar skyldu kjósenda og 

hvort svarandi hafði kosið í skuggakosningum í framhaldsskólum og alþingiskosningum 20214. 

Höfundur hafði samband við skrifstofur þátttökuskólanna eða skólameistara til að fá leyfi til 

að leggja könnunina fyrir  með ósk um að fá skólana til að áframsenda könnunina áfram á þá 

nemendur skólans sem voru 18 ára eða eldri (og komnir með kosningarétt)5. Eftir að samþykki 

                                                
4 Sjá Viðauka 1 fyrir spurningalistann í heild sinni. 
5 Sjá Viðauka 2 fyrir beiðni um þátttöku sem var send til skólameistara þátttökuskólanna eða skrifstofur þeirra. 
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allra skólanna hafði verið veitt var könnunin send út í nóvember 20216. Þann 18. nóvember 

2021 var áminning send á nemendur til að hvetja til þátttöku í könnuninni og þann 1. 

desember 2021 lauk könnuninni og þar með var lokað fyrir svör7. Svarendur könnunarinnar 

voru á aldrinum 18 til 59 ára en greiningin er afmörkuð við þá svarendur sem voru á aldrinum 

18 til 25 ára. 

Mikilvægt er að taka fram að nafnleyndar er gætt er varðar þátttökuskólana. Höfundur 

vildi ekki að veita upplýsingar í ritgerðinni um hvaða stjórnmálaflokka nemendur í 

þátttökuskólum kusu til að forðast afleiðingar sem gætu ollið þátttökuskólunum vandræðum, 

t.d. að stjórnmálaflokkar herji sérstaklega á þá skóla þar sem vinsældir þeirra voru dræmar. 

Vegna þessa var lagt upp með í samskiptum við þátttökuskólana að nafnleyndar yrði gætt. 

 

Tafla 2. Yfirlit yfir þátttökuskóla og svarhlutfall. 

Skóli Fjöldi 
nemenda* 

Fjöldi sem fékk 
netkönnunina Svarhlutfall Staðsetning 

Skuggakosningar 
framkvæmdar 9. 
september 2021 

 
Framhaldsskóli 

A 
 

1100 n = 461 43,4% Höfuðborgarsvæðið Já 

 
Framhaldsskóli 

B 
 

1030 n = 350** 15,7% Höfuðborgarsvæðið Nei 

 
Framhaldsskóli 

C 
 

849 n = 411 14,8% Landsbyggðin Já 

 
Framhaldsskóli 

D 
 

563 n = 154 37,7% Landsbyggðin Nei 

*Heildar nemendafjöldi er mismunandi á vor- og haustmisseri. Hér er nemendafjöldi skráður sem fjöldi þeirra sem var skráður 
á haustmisseri í hverjum framhaldsskóla samkvæmt ársskýrslum 2019–2020 og 2020–2021. 
**Framhaldsskóli B gaf ekki upp nákvæman fjölda þeirra sem fékk könnunina heldur áætlaðan fjölda sem var 350 
einstaklingar. 

 
Eins og sjá má í töflu 2 er svarhlutfallið breytilegt eftir skólum og er það reiknað út frá fjölda 

nemenda sem fékk netkönnunina. Af þeim skólum sem héldu skuggakosningar,  er 

svarhlutfallið 43,4% í framhaldsskóla A og 14,8% í framhaldsskóla C. Af þeim skólum sem héldu 

ekki skuggakosningar, er svarhlutfallið 15,7% fyrir framhaldsskóla B og 37,7% fyrir 

                                                
6 Sjá Viðauka 3 fyrir beiðni um þátttöku sem send var til nemenda. 
7 Sjá Viðauka 4 fyrir áminningarpóstinn sem sendur var til nemenda. 
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framhaldsskóla D. Í heildina svöruðu 374 einstaklingar könnuninni. Heildarfjöldi nemenda í 

skólunum inniheldur einstaklinga sem eru yngri en 18 ára og eldri en 25 ára og hefur höfundur 

ekki upplýsingar frá hverjum skóla um hversu margir tilheyra aldursbilinu í hverjum skóla. 

6.2 Aðferðafræði, greining á gögnum og niðurstöður 

Gagnagreiningin er í tveimur hlutum. Fyrsti hlutinn snýr að kosningaþátttöku 

framhaldsskólanema í alþingiskosningum og er hún mæld eftir því hvort svarandi segist hafa 

kosið í alþingiskosningunum í september 2021 eða ekki. Síðari hlutinn snýr að lýðræðisvitund 

framhaldsskólanema og er hún mæld í fjórum þáttum: Áhuga á stjórnmálum, viðhorfum 

svarenda til þess hvort það skipti máli að kjósa, viðhorfum svarenda til þess hvort það sé val 

hvers og eins að kjósa í kosningum til Alþingis, hve oft innlend stjórnmál voru rædd við annað 

fólk á meðan á kosningabaráttunni stóð. Í báðum tilfellum (um þátttöku í alþingiskosningum 

og lýðræðisvitund) var greint hvort að það væri munur eftir því hvort að skuggakosningar voru 

haldnar í framhaldsskóla svarenda eða ekki og hvort svarandi kaus í skuggakosningunum eða 

ekki í þeim skólum þar sem haldnar voru skuggakosningar. Nemendur í skólum þar sem voru 

haldnar skuggakosningar voru spurðir hvort þeir tóku þátt í þeim eða ekki. Nemendur í skólum 

sem framkvæmdu ekki skuggakosningar fengu ekki þessa spurningu. 

 Í greiningunni eru fimm spurningar notaðar til að mæla tilgáturnar sem settar voru 

fram í kafla fimm. Þegar spurt var um kosningaþátttöku í alþingiskosningunum var eftirfarandi 

spurning notuð: „Kaust þú í alþingiskosningunum þann 25. september síðastliðinn?“. 

Svarmöguleikarnir: voru „já“, „nei“ og „ég var ekki með kosningarétt“. 8  

 Þegar spurt var um áhuga á stjórnmálum var eftirfarandi spurning notuð:  „Telur þú þig 

hafa mjög mikinn áhuga á stjórnmálum, mikinn áhuga, nokkurn áhuga, lítinn áhuga, eða hefur 

þú engan áhuga á stjórnmálum?“. Svarmöguleikarnir voru: „mög mikinn áhuga“, „mikinn 

áhuga“, „nokkurn áhuga“, „lítinn áhuga“ og „engan áhuga“. Vegna fárra svara, t.d. meðal 

þeirra sem höfðu engan áhuga þá voru svarmöguleikar flokkaðir saman í framsettum 

niðurstöðum í „mjög mikinn eða mikinn áhuga“ og „lítinn eða engan áhuga“ - „nokkurn 

áhugi“ var áfram sérflokkur.  

Eftirfarandi spurning var notuð til að kanna hversu oft innlend stjórnmál voru rædd við 

annað fólk: „Hversu oft, ef einhvern tímann, ræddir þú við annað fólk um innlend stjórnmál á 

                                                
8 Einstaklingar sem merktu við þennan svarmöguleika eru ekki teknir með þegar kosningaþátttaka í 
alþingiskosningunum er skoðuð en eru með í öðrum greiningum í ritgerðinni. 
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meðan á kosningabaráttunni stóð í september? (t.d. við fjölskyldu eða vini, í skólanum, á 

samfélagsmiðlum)“. Svarmöguleikarnir voru „oft á dag“, „daglega“, „nokkrum sinnum í viku“, 

„sjaldnar“ og „aldrei“. Líkt og í fyrri spurningu, þá voru svarmöguleikar flokkaðir saman í 

framsettum niðurstöðum í „oft á dag eða daglega“ og „sjaldnar eða aldrei“ - „nokkrum sinnum 

í viku“ var áfram sérflokkur. 

Þegar spurt var um afstöðu til þess hvort það skiptir máli hvað er kosið var eftirfarandi 

spurning notuð: „Sum segja að sama hvað fólk kjósi, þá breyti það engu um hvað gerist. Aðrir 

segja að það hvað fólk kjósi geti haft mikil áhrif á hvað gerist. Hvað finnst þér? Þú svarar með 

því að nota kvarða frá 1-5 þar sem 1 þýðir að það skipti engu máli hvað fólk kýs og 5 þýðir að 

það skipti miklu máli.“ Hægt var að svara spurningunni með því að nota kvarða frá 1-5. Númer 

eitt á kvarðanum var „það skiptir engu máli hvað maður kýs“og númer fimm var þÞað skiptir 

miklu máli hvað maður kýs.“ 

Eftirfarandi spurning var notuð til að kanna afstöðu til þess hvort það sé val hvers og 

eins að kjósa í kosningum: „Sum segja að það sé val hvers og eins að kjósa í kosningum til 

Alþingis. Önnur segja að almenningi beri samfélagsleg skylda til að kjósa í kosningum. Hvað 

finnst þér? Þú svarar með því að nota kvarða frá 1-5 þar sem 1 þýðir að það sé að öllu leyti val 

hvers og eins að kjósa í kosningum og 5 þýðir að það sé samfélagsleg skylda“. Líkt og í fyrri 

spurningu, var hægt var að svara spurningunni með því að nota kvarða frá 1-5. Númer eitt á 

kvarðanum var „frjálst val hvers og eins kjósanda“ og númer fimm var „samfélagsleg skylda 

hvers kjósanda“. 

 Til að prófa tilgáturnar eru svör greind með því að bera ýmist saman hlutföll eða 

meðaltöl eftir því hvort haldnar voru skuggakosningar í skólanum eða eftir því hvort að 

svarandi kaus í skuggakosningunum (í þeim skólum þar sem þær voru haldnar). Til þess að 

meta marktækan mun á hlutföllum, var notast við Pearson kí-kvaðratpróf9 og til að kanna 

marktækan mun á meðaltölum hlutfalla var notast við t-próf.  Til þess að draga úr mögulegri 

skekkju vegna mismunar á fjölda nemenda í hverjum skóla eru gögnin vigtuð eftir 

nemendafjölda, áður en þau er greind, þar sem vægi svara frá nemendum hvers skóla er í 

samræmi við hlutfall nemenda þess skóla af heildarfjölda nemenda í öllum fjórum 

                                                
9 Tvennt þarf að til staðar svo forsendur fyrir kí-kvaðratpróf séu uppfylltar. Það fyrsta er að hver athugun þarf að 
vera sjálfstæð frá öðrum athugunum, þ.e. að í gagnasafninu eru athuganir sem hafa ekki áhrif á gildi annarra 
athugana. Það seinna er að ekki mega fleiri en 20% væntigilda vera minni en fimm og að hvert væntigildi sé jafnt 
eða stærra en einn (Field 2005, 686).  
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þátttökuskólunum10.  Í greiningum er miðað við að p-gildið (marktektarmörkin) þurfi að vera 

að minnsta kosti undir 0,1 (p<0,1)11. 

6.2.1 Alþingiskosningar 2021 og skuggakosningar 2021 

Áður en haldið er í greininguna, má sjá töflu 3 sem sýnir hversu margir svarendur tóku annars 

vegar þátt í alþingiskosningunum og hins vegar í skuggakosningunum. 

Tafla 3. Yfirlit yfir svarendur sem tóku annars vegar þátt í alþingiskosningum 25. september 2021 og 
hins vegar í skuggakosningum 9. september 2021. 

 
Kaus svarandi í alþingiskosningum 25. september 

2021? 
 

Kaus svarandi í skuggakosningum 9. 
september 2021? 

 Fjöldi Hlutfall Fjöldi* Hlutfall 
Já 297 92,2% 73 36,4% 
Nei 25 7,8% 127 63,6% 
Samtals 323 100% 200 100% 

*Hér eru einungis svör frá nemendum í þeim skólum þar sem skuggakosningar voru haldnar. 

 

Tafla 3 sýnir að stór hluti svarenda tók þátt í alþingiskosningunum þann 25. september 2021, 

eða um 92,2%. Aðeins um 7,8% svarenda tók ekki þátt í alþingiskosningunum. Fjöldi svarenda 

sem sagðist ekki hafa tekið þátt í alþingiskosningunum er tiltölulega lítill (25 svör) samanborið 

við fjölda svarenda sem sagðist hafa tekið þátt í alþingiskosningunum. Sömuleiðis má sjá fjölda 

svarenda hvað varðar þátttöku í skuggakosningunum, en þar eru einungis svör frá nemendum 

í þeim skólum þar sem skuggakosningar voru haldnar. Fleiri svarendur sögðust ekki hafa tekið 

þátt í skuggakosningunum (63,6%) samanborið við svarendur sem sögðust hafa tekið þátt 

(36,4%). 

6.2.2 Kosningaþátttaka framhaldsskólanema í alþingiskosningum 

Til að kanna nánar þátttöku svarenda í alþingiskosningunum, verður nú þátttaka svarenda í 

alþingiskosningunum könnuð eftir því hvort skuggakosningar voru framkvæmdar í 

framhaldsskólanum þeirra eða ekki. 

                                                
10 Vigt hvers skóla: Framhaldsskóli A: 0,6; framhaldsskóli B: 2,0; framhaldsskóli C: 1,5; framhaldsskóli D: 1,0. 

𝑉𝑖𝑔𝑡	 = 	 '()*+,-.ö012	,343,1*	í	32,67ö8+4	þá777ö8+68ó0* )*+,-.ö012	,343,1*	í	þá77ö8+68ó0+,+4	-.ó<+4⁄ )×@AA
(B.ö012	6C*<3,1*	í	32,67ö8+4	þá777ö8+68ó0* D3201*<-.ö012	6C*<3,1*⁄ )	×@AA

E  
11 Aukinn fjöldi svara eykur líkur á að greina marktækan mun og algengt er í félagsvísindum að miða við að 
p<0,05 sem eru stífari marktektarmörk en p<0,1. Þar sem heildarfjöldi svara (heildarfjöldi svara er 374 og 
heildarfjöldi svara í þeim skólum þar sem skuggakosnngar voru haldnar er 261) í þessari rannsókn er tiltölulega 
lágur telur höfundur að réttlætanlegt sé að miða við p<0,1. 
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Tafla 4. Samanburður á þátttöku í alþingiskosningunum eftir því hvort skuggakosningar voru haldnar 
í skóla nemenda. 

  
Skuggakosningar framkvæmdar í framhaldsskólanum 

(%) 
  Já Nei 

Kaus í alþingiskosningum 2021 90,4 94,8 
Kaus ekki í alþingiskosningum 2021 9,6 5,2 
Samtals fjöldi 188 134 

*Gögnin eru vigtuð eftir fjölda nemenda í þátttökuskólum. 
 

Samkvæmt kí-kvaðrat marktektarprófi þá er ekki munur á því að kjósa í alþingiskosningum 

eftir því hvort skuggakosningar voru framkvæmdar í framhaldsskóla nemenda (sjá Töflu 4) (χ2  

(2,068, N = 1376) = 1, p = 0,15). Út frá þessum niðurstöðum er þeirri tilgátu hafnað að 

nemendur í framhaldsskólum þar sem skuggakosningar voru haldnar séu líklegri til að hafa 

kosið í alþingiskosningunum (tilgáta 1a). Þeir nemendur sem voru í skóla þar sem 

framkvæmdar voru skuggakosningar eru ekki líklegri til þess að hafa kosið í 

alþingiskosningunum samanborið við nemendur sem voru í framhaldsskóla þar sem ekki voru 

haldnar skuggakosningar. Vegna þessa er ekki hægt að álykta að það sé samband milli þess að 

framkvæma skuggakosningar í framhaldsskóla og kosningaþátttöku framhaldsskólanema í 

alþingiskosningum. Í þeim skólum þar sem skuggakosningar voru framkvæmdar, sögðust 

90,4% svarenda hafa kosið í alþingiskosningum en í skólum þar sem ekki voru skuggakosningar 

er hlutfallið 94,8%, en eins og þegar hefur komið fram er þessi munur ekki tölfræðilega 

marktækur og þess vegna ekki hægt að álykta að skuggakosningar hafi tengsl við 

kosningaþátttöku í alþingiskosningum.  

Þessar niðurstöður eru í takt við það sem Larsen o.fl. (2016, 440) komust að í sinni 

rannsókn en niðurstaða þeirra var að ekki væri munur á kosningaþátttöku eftir því hvort 

skuggakosningar voru haldnar í sveitarfélagi eða ekki. Niðurstöður þeirra bentu til þess að 

skuggakosningar hafi ekki aukið þátttöku í almennum kosningum. 

Tafla 5. Samanburður á þátttöku í alþingiskosningum eftir því hvort nemandi kaus í 
skuggakosningum. 

  Kaus svarandi í skuggakosningum (%) 

  Já Nei 

Kaus í alþingiskosningum 2021 100,0 85,0 
Kaus ekki í alþingiskosningum 2021 0,0 15,0 
Samtals fjöldi 68 113 

*Gögnin eru vigtuð eftir fjölda nemenda í þátttökuskólum. 
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Eins og sjá má í Töflu 5 segjast allir nemendur hafa kosið í alþingiskosningunum ef þeir kusu í 

skuggakosningum samanborið við 85,0% nemenda sem kusu ekki í skuggakosningum (χ2  

(11,291, N = 872) = 1, p = 0,001). Enginn sem kaus í skuggakosningunum sagðist ekki hafa kosið 

í alþingiskosningunum. Tilgáta 1b um að nemendur sem kusu í skuggakosningunum séu líklegri 

til að hafa kosið í alþingiskosningunum er studd. 

Hægt er velta öðrum ályktunum fyrir sér þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar. Til 

dæmis að framhaldsskólanemar sem taka þátt í alþingiskosningum eru líklegri til að kjósa í 

skuggakosningum þar sem þeir voru nú þegar líklegir til að taka þátt í almennum kosningum. 

Þar af leiðandi gæti verið um að ræða aðra þætti en skuggakosningar sem ýta undir þátttöku 

(t.d. áhugi á stjórnmálum) í bæði skuggakosningum og í alþingiskosningum. 

Í þessari rannsókn var ekki rannsökuð ætlun nemenda að kjósa í alþingiskosningum 

eftir því hvort skuggakosningar voru framkvæmdar í skólum eða hvort svarandi kaus í 

skuggakosningunum, heldur mögulegt samband á milli kosningaþátttöku í alþingiskosningum 

og skuggakosninga. Ef litið er til þess sem Borge (2017) rannsakaði, þá var ætlun 

framhaldsskólanema til að kjósa í norsku þingkosningunum greind í tengslum við þátttöku 

þeirra í skuggakosningum. Sýndu niðurstöður fram á það að nemendur sem tóku þátt í 

skuggakosningum voru líklegri til að ætla sér að kjósa, samanborið við nemendur sem tóku 

ekki þátt í skuggakosningunum. Rannsóknin í þessari ritgerð fór fram eftir bæði 

skuggakosningar og alþingiskosningar, ólíkt Borge sem framkvæmdi sína rannsókn á milli 

skuggakosninga og kosninga til norska þingsins.  

Samantekið er hægt að segja að þeir nemendur sem taka þátt í skuggakosningum eru 

líklegri til að taka þátt í alþingiskosningum. Aftur á móti er enginn munur á þátttöku í 

alþingiskosningum eftir því hvort skuggakosningar voru haldnar í framhaldsskóla nemenda. 

Niðurstöðurnar sýna að tilgáta 1a er studd en tilgátu 1b er hafnað. 

6.2.3 Lýðræðisvitund framhaldsskólanema 

Í þessum hluta hefur verið sagt skilið við kosningaþátttöku svarenda í alþingiskosningum og 

verður nú fjallað um þætti sem viðkoma lýðræðisvitund framhaldsskólanema. Könnum næst  

samanburð á áhuga svarenda á stjórnmálum, hversu oft nemendur ræddu um innlend 

stjórnmál við annað fólk á meðan á kosningabaráttunni stóð í september 2021 og afstöðu 
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þeirra til þess hvort það sé mikilvægt hvað er kosið og hvort það sé samfélagsleg skylda að 

kjósa. 

Tafla 6. Samanburður á áhuga á stjórnmálum eftir því hvort að skuggakosningar voru haldnar í skóla 
nemenda. 

   Skuggakosingar framkvæmdar í 
framhaldsskólanum (%) 

    Já Nei 

Áhugi á stjórnmálum 
Mjög mikinn eða mikinn áhuga 30,3 22,6 
Nokkurn áhuga 43,8 41,7 
Lítinn eða engann áhuga 26,0 35,7 

  Samtals fjöldi 209 168 
*Gögnin eru vigtuð eftir fjölda nemenda í þátttökuskólum. 

 

Nemendur sem voru í skóla þar sem haldnar voru skuggakosningar sögðust vera áhugasamari 

um stjórnmál samanborið við nemendur í skólum þar sem ekki voru haldnar skuggakosningar 

(sjá töflu 6) (χ2  (5,045, N = 1376) = 2, p = 0,08). Í þeim skólum þar sem skuggakosningar voru 

haldnar sögðust 30,3% svarenda hafa mjög mikinn eða mikinn áhuga á stjórnmálum á meðan 

22,6,% svarenda sögðu svo vera í þeim skólum þar sem skuggakosningar voru ekki haldnar. 

Niðurstöður sýna fram á að tilgáta 2a er studd. Á sama tíma sögðust 35,7% nemenda í skólum 

þar sem ekki voru haldnar skuggakosningar hafa lítinn eða engan áhuga á stjórnmálum 

samanborið við 26,0% þeirra sem voru í skólum þar sem voru skuggakosningar. Þetta getur 

bent til þess að skuggakosningar í framhaldsskólum geti mögulega ýtt undir áhuga 

framhaldsskólanema á stjórnmálum, þó svo að ekki sé hægt að álykta um orsakatengsl með 

óyggjandi hætti. 

Tafla 7. Samanburður á áhuga á stjórnmálum eftir því hvort nemandi kaus í skuggakosningum. 

   Kaus svarandi í skuggakosningum (%) 
    Já Nei 

Áhugi á stjórnmálum 
Mjög mikinn eða mikinn áhuga 43,8 24,0 
Nokkurn áhuga 39,7 46,4 
Lítinn eða engann áhuga 16,4 29,6 

  Samtals fjöldi 73 125 
*Gögnin eru vigtuð eftir fjölda nemenda í þátttökuskólum. 

 
Þeir nemendur sem kusu í skuggakosningum segjast vera áhugasamari um stjórnmál 

samanborið við nemendur sem kusu ekki í þeim (sjá Töflu 7) (χ2  (9,484, N = 872) = 2, p = 0,009). 

Af þeim nemendum sem kusu í skuggakosningum sögðust 43,8% hafa mjög mikinn eða mikinn 
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áhuga á stjórnmálum á meðan 24,0% svarenda sem kusu ekki í skuggakosningum sögðu svo 

vera. Á sama tíma sögðust 29,6% nemenda sem kusu ekki í skuggakosningum hafa lítinn eða 

engan áhuga á stjórnmálum samanborið við 16,4% þeirra sem kusu í skuggakosningum. Þessar 

niðurstöður sýna fram á að tilgáta 2b er studd. Niðurstöðurnar benda til þess að það að taka 

þátt í skuggakosningum geti mögulega ýtt undir áhuga framhaldsskólanema á stjórnmálum, 

þó svo að ekki sé hægt að álykta um orsakatengsl með áreiðanlegum hætti. 

 Hvað varðar tilgátur 2a og 2b,  eru niðurstöður í takt við það sem hefur verið haldið 

fram hvað varðar áhuga á stjórnmálum og kosningaþátttöku. Einstaklingar sem hafa áhuga á 

stjórnmálum eru líklegri til að taka þátt í kosningum samanborið við þá sem hafa ekki áhuga 

(sjá t.d. Fieldhouse o.fl. 2007, 815). Eins og áður hefur komið fram, þá er hægt að kanna áhuga 

á stjórnmálum og hversu oft fólk ræðir við annað fólk um stjórnmál þar sem þessir þættir vísa 

til þess hversu upplýst það er um stjórnmál og sín réttindi. Jafnframt er hægt að gera ráð fyrir 

að því upplýstari sem fólk er um stjórnmál, þeim mun sterkari er lýðræðisvitund þess. 

Niðurstöðurnar hér að framan benda til þess að lýðræðisvitund í formi áhuga á stjórnmálum 

meðal þeirra nemenda sem annars vegar eru í skólum þar sem skuggakosningar voru haldnar 

og hins vegar sem kusu í skuggakosningunum sé meiri en meðal nemenda sem ekki tóku þátt 

í skuggakosningum eða voru í skólum þar sem slíkar kosningar voru ekki haldnar.  

 Skoðum næst hversu oft nemendur ræddu við annað fólk um innlend stjórnmál á 

meðan á kosningabaráttunni stóð til þess að kanna enn frekar það sem vísar til þess hversu 

upplýst fólk er um stjórnmál. 

Tafla 8. Samanburður á hversu oft nemendur ræddu um innlend stjórnmál við annað fólk á meðan á 
kosningabaráttunni stóð í september eftir því hvort að skuggakosningar voru haldnar í skóla 
nemenda. 

   Skuggakosingar framkvæmdar í 
framhaldsskólanum (%) 

    Já Nei 

Innlend stjórnmál rædd 
við annað fólk á meðan á 
kosningabaráttunni stóð 

Oft á dag eða daglega 48,3 47,0 
Nokkrum sinnum í viku 33,0 34,9 
Sjaldnar eða aldrei 18,7 18,1 

  Samtals fjöldi 209 166 
*Gögnin eru vigtuð eftir fjölda nemenda í þátttökuskólum. 

 
Það er ekki tölfræðilega marktækur munur á því hversu oft nemendur ræddu við annað fólk 

um innlend stjórnmál á meðan á kosningabaráttunni stóð eftir því hvort skuggakosningar voru 
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framkvæmdar í framhaldsskóla nemenda (sjá Töflu 8) (χ2  (0,153, N = 1376) = 2, p = 0,926). 

Tilgátu 3a er því hafnað þar sem þeir nemendur sem voru í skóla þar sem framkvæmdar voru 

skuggakosningar eru ekki líklegri til þess að hafa rætt oftar við annað fólk um innlend stjórnmál 

á meðan á kosningabaráttunni stóð samanborið við nemendur sem voru í framhaldsskóla þar 

sem ekki voru haldnar skuggakosningar. Vegna þessa er ekki hægt að álykta að það sé 

samband milli þess að framkvæma skuggakosningar í framhaldsskóla og hversu oft nemendur 

ræddu um innlend stjórnmál meðan á kosningabaráttunni stóð. 

Tafla 9. Samanburður á hversu oft nemendur ræddu um innlend stjórnmál við annað fólk á meðan á 
kosningabaráttunni stóð í september eftir því hvort nemandi kaus í skuggakosningum. 

   Kaus svarandi í skuggakosningum (%) 
    Já Nei 

Innlend stjórnmál rædd við 
annað fólk á meðan á 

kosningabaráttunni stóð 

Oft á dag eða daglega 69,4 37,8 
Nokkrum sinnum í viku 20,8 37,8 
Sjaldnar eða aldrei 9,7 24,4 

  Samtals fjöldi 72 127 
*Gögnin eru vigtuð eftir fjölda nemenda í þátttökuskólum. 

 
Eins og sjá má í Töflu 9 (χ2  (18,713, N = 872) = 2, p = 0,001) segjast þeir nemendur sem kusu í 

skuggakosningum hafa rætt oftar við annað fólk um innlend stjórnmál á meðan á 

kosningabaráttunni stóð, samanborið við nemendur sem kusu ekki í skuggakosningum. Af 

þeim nemendum sem kusu í skuggakosningum sögðust 69,4% hafa rætt oft á dag eða daglega 

um innlend stjórnmál við annað fólk á meðan á kosningabaráttunni stóð, á meðan 37,8% 

nemenda sem kusu ekki í skuggakosningum sögðu svo vera. Á sama tíma sögðust 24,4% 

nemenda sem kusu ekki í skuggakosningum hafa rætt sjaldnar en nokkrum sinnum í viku eða 

aldrei um innlend stjórnmál við annað fólk á meðan á kosningabaráttunni stóð, samanborið 

við 9,7% þeirra sem kusu í skuggakosningum. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að segja að 

tilgáta 3b sé studd. Þetta getur bent til þess að það að taka þátt í skuggakosningum geti 

mögulega stuðlað að því að framhaldsskólanemendur ræði oftar um innlend stjórnmál við 

annað fólk á meðan kosningabaráttu stendur – og þar með stuðlað að aukinni lýðræðisvitund. 

 Þessar niðurstöður eru í takt við það sem áður hefur verið haldið fram hvað varðar það 

að ræða við annað fólk um stjórnmál og hvernig það stuðlar að virkri stjórnmálaþátttöku (Kim, 

Wyatt og Katz 1999, 365-367, 379). Hér er ekki greint frá við hvern var talað en í spurningunni 

sem notuð er til að mæla tilgátu 3b kemur fram skýringartexti um hvað „ræða við annað 

fólk“ þýðir: „t.d. við fjölskyldu eða vini, í skólanum, á samfélagsmiðlum“. Hafi nemendur rætt 
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við vini og vandamenn um innlend stjórnmál, er það mögulega merki um að þeir séu  upplýstari 

um innlend stjórnmál og þá færari um að færa rök fyrir sínum skoðunum samanborið við þá 

sem sögðust ekki ræða innlend stórnmál (t.d. sjá Kim, Wyatt og Kats 1999).  

Tafla 10. Samanburður á afstöðu til þess hvort það sé mikilvægt hvað er kosið og hvort það sé 
samfélagsleg skylda að kjósa eftir því hvort að skuggakosningar voru haldnar í skóla nemenda. 

  Skuggakosingar framkvæmdar í 
framhaldsskólanum  

  Já Nei Samtals fjöldi 

Skiptir máli hvað fólk kýs (meðaltöl) 3,9 4,1 366 

Samfélagsleg skylda að kjósa 
(meðaltöl) 3,4 3,4 372 

* Gögnin eru vigtuð eftir fjölda nemenda í þátttökuskólum. 

 
Þegar borin eru saman meðaltöl svarenda við spurningunum um hvort það skipti máli hvað 

fólk kýs (t (364), 1,164, p=0,245) og hvort það sé samfélagsleg skylda eða kjósa (t (359,818), 

0,118, p=0,906), þá er ekki marktækur12 munur á meðaltölum eftir því hvort að 

skuggakosningar voru haldnar í skóla nemenda eða ekki (sjá Töflu 10). Því er hægt að hafna 

tilgátu 4a sem var að nemendur í framhaldsskóla þar sem haldnar voru skuggakosningar töldu 

það skipta máli hvað fólk kýs, samanborið við nemendur í skólum þar sem ekki voru haldnar 

skuggakosningar. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að hægt er að hafna tilgátu 4b sem var 

að nemendur sem kusu í skuggakosningum í framhaldsskólum töldu það skipta máli hvað fólk 

kýs, samanborið við nemendur sem kusu ekki í skuggakosningum. 

Tafla 11. Samanburður á afstöðu til þess hvort það skipti máli hvað er kosið og hvort það sé 
samfélagsleg skylda að kjósa eftir því hvort nemandi kaus í skuggakosningum. 

  Kaus svarandi í skuggakosningum (meðaltal)  

  Já Nei Samtals fjöldi 

Skiptir máli hvað fólk kýs 4,0 3,9 196 

Samfélagsleg skylda að kjósa 3,7 3,4 199 

* Gögnin eru vigtuð eftir fjölda nemenda í þátttökuskólum. 
**Ekki marktækur munurá hlutföllum, p>0.1. 

 

                                                
12 Kí-kvaðratpróf, þar sem borin eru saman hlutföll, sýndi sömu niðurstöðu (ekki marktækur munur). 
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Það er ekki munur á meðaltölum svarenda eftir viðhorfi til þess að finnast það skipta máli hvað 

sé kosið eftir því hvort nemandi kaus í skuggakosningum eða ekki (sjá Töflu 11) (t (194), 1,027, 

p=0,306). Sömuleiðis er ekki munur á viðhorfi til þess að finnast það samfélagsleg skylda að 

kjósa eftir því hvort nemandi kaus í skuggakosningum eða ekki (t (197), 1,302, p=0,194). Líkt 

og að ofan, þá hægt að hafna tilgátu 5a sem var að nemendur í framhaldsskóla þar sem haldnar 

voru skuggakosningar töldu það vera borgaraleg skylda hvers kjósanda að kjósa í kosningum, 

samanborið við nemendur í skólum þar sem ekki voru haldnar skuggakosningar. Einnig er 

tilgátu 5b hafnað sem var að nemendur sem kusu í skuggakosningum í framhaldsskólum töldu 

það vera borgaralega skyldu hvers kjósanda að kjósa í kosningum, samanborið við nemendur 

sem kusu ekki í skuggakosningum. 

Greiningarnar sex hér að framan sýna fram á að skuggakosningar í framhaldsskólum og 

þátttaka í þeim hafi tengsl við áhuga ungs fólks á stjórnmálum – tilgátur 2a og 2b voru báðar 

studdar. Tilgátu 3a er hafnað en tilgáta 3b studd, sem gefur til kynna að það séu ekki tengsl á 

milli þess að halda skuggakosningar í skólum og hversu oft nemendur ræddu innlend 

stjórnmál, en það að taka þátt í skuggakosningum og hversu oft ungt fólk ræðir við annað fólk 

um innlend stjórnmál tengist. Þeir sem kjósa í skuggakosningum eru líklegri til að segjast ræða 

stjórnmál oftar heldur en þeir sem ekki kjósa í skuggakosningum. Afstaða fólks til annars vegar 

hvort það skipti máli hvað fólk kýs og hins vegar hvort það sé samfélagsleg skylda að kjósa, 

hefur engin tengsl við skuggakosningar (hvort sem nemandi kaus í skuggakosningum eða hvort 

sem skuggakosningar voru haldnar í framhaldsskólum) – því er tilgátum 4a, 4b, 5a og 5b 

hafnað. 
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7 Lokaorð og umræður 
Niðurstöður rannsóknar á skuggakosningum og tengslum þeirra við kosningaþátttöku ungs 

fólks leiddi í ljós að nemendur sem taka þátt í skuggakosningum eru líklegri til að kjósa í 

alþingiskosningum samanborið við nemendur sem tóku ekki þátt í skuggakosningum. Hins 

vegar var enginn munur á kosningaþátttöku nemenda í alþingiskosningunum eftir því hvort 

skuggakosningar voru haldnar í skólanum þeirra eða ekki, allavega ekki í þeim gögnum sem 

unnið er úr í þessari ritgerð. Niðurstöður um þátttöku í skuggakosningum og tengsl þess við 

kosningaþátttöku er að hluta til í samræmi við það sem rannsóknir á skuggakosningum á 

hinum Norðurlöndunum hafa leitt í ljós, en þar hefur t.d. verið sýnt fram á að þátttaka í 

skuggakosningum tengist ætlun nemenda til að kjósa í kosningum.  

Þegar tengsl skuggakosninga og lýðræðisvitundar voru könnuð fengust ólíkar 

niðurstöður.  Nemendur í skólum þar sem skuggakosningar voru haldnar eru áhugasamari um 

stjórnmál samanborið við nemendur sem eru í skólum þar sem skuggakosningar voru ekki 

halndar. Sömu sögu var að segja um það hvort nemandi kaus í skuggakosningunum. Nemendur 

sem kusu í skuggakosningunum eru áhugasamari um stjórnmál samanborið við þá sem kusu 

ekki í skuggakosningunum í þeim skólum þar sem skuggakosningar voru haldnar. Er þessi 

niðurstaða í samræmi við það sem áður hefur verið rannsakað um tengsl áhuga á stjórnmálum 

og kosningaþátttöku, þar sem áhugasamari einstaklingar eru líklegri til að taka þátt í 

kosningum (sjá t.d. Fieldhouse o.fl. 2007, 815). Ólík niðurstaða fékkst við greiningu á hversu 

oft nemendur ræddu við annað fólk um innlend stjórnmál á meðan á kosningabaráttunni stóð 

og tengslum þess við annars vegar hvort nemandi var í skóla þar sem skuggakosningar voru 

haldnar og hins vegar hvort nemandi kaus í skuggakosningunum. Enginn munur var á því 

hversu oft nemendur ræddu við annað fólk um innlend stjórnmál á meðan á 

kosningabaráttunni stóð eftir því hvort skuggakosningar voru framkvæmdar í framhaldsskóla 

nemenda. Hins vegar voru tengsl á milli þess að hafa kosið í skuggakosningunum og hversu oft 

nemandi ræddi um innlend stjórnmál. Þeir nemendur sem kusu í skuggakosningum ræddu 

oftar við annað fólk um innlend stjórnmál, samanborið við nemendur sem kusu ekki í 

skuggakosningum. Þessar niðurstöður, hvað varðar nemendur sem tóku þátt í 

skuggakosningunum, eru í samræmi við það sem áður hefur verið rannsakað um tengsl þess 

að eiga samtal sem snýst um stjórnmál og stjórnmálaþátttöku (Sjá t.d. Kim, Wyatt og Katz 

1999, 365-367, 379), en það að eiga samtal sem snýst um stjórnmál stuðlar að virkri 
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stjórnmálaþátttöku og eykur færni einstaklinga til að færa rök fyrir sínum skoðunum. Að lokum 

kom í ljós að skuggakosningar og þátttaka í þeim hafa ekki tengsl við afstöðu nemenda til 

annars vegar þess hvort það skipti máli hvað fólk kýs og hins vegar hvort það sé samfélagsleg 

skylda að kjósa. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að markmið skuggakosninga, sem eru að ýta undir 

þátttöku í almennum kosningum og að auka lýðræðisvitund ungs fólks, sé náð – alla vega að 

að hluta til. Rétt er þó að taka fram að byggt á þessum niðurstöðum er ekki er hægt að álykta 

um að það séu bein orsakatengsl á milli skuggakosninga og þess að kjósa í almennum 

kosningum og að þær auki lýðræðisvitund, en sýnt hefur verið fram á möguleg tengsl 

skuggakosninga við kosningaþátttöku og lýðræðisvitund ungs fólks í þessari ritgerð. Til dæmis 

gætu þeir sem hafa áhuga á stjórnmálum verið líklegri til að taka þátt bæði í skuggakosningum 

og almennum kosningum og þess vegna ekki hægt að halda því fram að þátttaka í 

skuggakosningum hafi bein áhrif á þátttöku í almennum kosningum.  Það að það sé ekki munur 

á þátttöku nemenda í alþingiskosningunum eftir því hvort skuggakosningar voru haldnar í 

skólanum þeirra eða ekki, er möguleg vísbending um að skuggakosningar hafi ekki bein áhrif á 

þátttöku í almennum kosningum – að minnsta kosti ekki í þeim skólum sem voru hluti af 

þessari rannsókn. Eins og þegar hefur komið fram var munur á áhuga á stjórnmálum eftir því 

hvort að skuggakosningar voru haldnar og þátttöku í þeim (og hversu oft var rætt um stjórnmál 

eftir þátttöku í skuggakosningum), en enginn munur var á afstöðu til þess hvort það skipti máli 

hvað fólk kýs og hvort það sé samfélagsleg skylda að kjósa. Gefur þetta til kynna að 

skuggakosningar tengjast lýðræðisvitund að því leyti að hversu upplýst ungt fólk er um 

stjórnmál, en ekki að því leyti að að þær tengjast ekki tilfinningu nemenda um mikilvægi þess 

að kjósa og hvort að atkvæði skipti máli.  

 Takmarkanir á þessari rannsókn eru nokkrar. Fjöldi svarenda sem sagðist ekki hafa 

kosið í alþingiskosningunum var tiltölulega lítill (25 svör). Gæti það mögulega hafa dregið úr 

líkum þess að geta lagt réttmætt mat á það hvort það sé marktækur munur eftir skólum þar 

sem haldnar voru skuggakosningar miðað við þá þar sem ekki voru skuggakosningar, og einnig 

eftir þátttöku í skuggakosningum. Aðrar takmarkanir eru að einungis var hægt að álykta um 

þessa fjóra skóla sem tóku þátt í könnuninni og lágt svarhlutfall. Þetta olli því að ekki er hægt 

að álykta að niðurstöðurnar í þessari ritgerð eigi við alla framhaldsskólanemendur landsins. 

Jafnframt hefði verið betra ef ef svarendur hefðu fengið þrjár kannanir í röð, eina fyrir 
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skuggakosningarnar, eina á milli skuggakosninganna og svo eina eftir alþingiskosningarnar, þar 

sem hægt hefði verið að tengja svör sömu svarenda á milli kannana. Þá hefði til dæmis verið 

hægt að kanna hvort að ætlun nemenda að kjósa og áhugi á stjórnmálum hefði breyst eftir að 

skuggakosningarnar voru haldnar og þannig hægt að álykta með öruggari hætti um möguleg 

áhrif skuggakosninga á þátttöku og lýðræðisvitund. Þær niðurstöður væru meira lýsandi fyrir 

möguleg tengsl skuggakosninga við kosningaþátttöku og lýðræðisvitund ungs fólks. Áhugavert 

væri að framkvæma slíka rannsókn á Íslandi. 

Að mati höfundar eru skuggakosningar mikilvægt tæki til að færa lýðræði nær ungum 

kjósendum og „kenna þeim“ hvernig á að taka þátt í almennum kosningum. Einnig skapa 

skuggakosningar vettvang fyrir ungt fólk (sem nálgast kosningaaldur eða hafa náð 

kosningaaldri) til að kynnast stjórnmálum á fjölbreyttan hátt og eiga skoðanaskipti við aðra í 

sínu nærumhverfi, þ.e. í skólanum þeirra. 

Höfundur vonar að Landssamband ungmennafélaga og Samband íslenskra 

framhaldsskólanema haldi áfram að starfrækja lýðræðisátakið #ÉgKýs og framkvæma 

skuggakosningar í framhaldsskólum. Þannig er hægt að skapa meiri þekkingu um 

skuggakosningar á Íslandi og tækifæri til að kanna kosningaþátttöku ungs fólks. 
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Viðauki 1 – Spurningalisti netkönnunar 
 (ÖLL SPURÐ) 

1. Telur þú þig hafa mjög mikinn áhuga á stjórnmálum, mikinn áhuga, nokkurn áhuga, 
lítinn áhuga, eða hefur þú engan áhuga á stjórnmálum? 

1. Mjög mikinn áhuga 
2. Mikinn áhuga 
3. Nokkurn áhuga 
4. Lítinn áhuga 
5. Engan áhuga 
 
6. Veit ekki 
7. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 

2. Sum segja að sama hvað fólk kjósi, þá breyti það engu um hvað gerist. Aðrir segja að 
það hvað fólk kjósi geti haft mikil áhrif á hvað gerist. Hvað finnst þér? Þú svarar með 
því að nota kvarða frá 1-5 þar sem 1 þýðir að það skipti engu máli hvað fólk kýs og 5 
þýðir að það skipti miklu máli.  

1. Það skiptir engu máli hvað maður kýs 
2. 
3. 
4. 
5. Það skiptir miklu máli hvað maður kýs 
 
6. Veit ekki 
7. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 

3. Sum segja að það sé val hvers og eins að kjósa í kosningum til Alþingis. Önnur segja 
að almenningi beri samfélagsleg skylda til að kjósa í kosningum. Hvað finnst þér? Þú 
svarar með því að nota kvarða frá 1-5 þar sem 1 þýðir að það sé að öllu leyti val hvers 
og eins að kjósa í kosningum og 5 þýðir að það sé samfélagsleg skylda.  

1. Frjálst val hvers og eins kjósanda 
2. 
3. 
4. 
5. Samfélagsleg skylda hvers kjósanda 
 
6. Veit ekki 
7. Vil ekki svara 

 
(NEMENDUR Í ÞÁTTTÖKUSKÓLA A OG C SPURÐIR) 
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4. Haldnar voru skuggakosningar þann 9. september í þínum skóla þar sem 
framhaldsskólanemar kusu sína fulltrúa á Alþingi. Kaust þú í skuggakosningunum í 
framhaldsskólanum þínum þann 9. september síðastliðinn? 

1. Já 
2. Nei 
 
3. Veit ekki 
4. Vil ekki svara 

 
(NEMENDUR Í ÞÁTTTÖKUSKÓLA A OG C SPURÐIR: ÞAU SPURÐ SEM SVARA „JÁ“ Í SP. 4) 

5. Hvaða flokk eða lista kaust þú í skuggakosningunum í þínum skóla?  

1. Samfylkinguna 
2. Framsóknarflokkinn 
3. Sjálfstæðisflokkinn 
4. Vinstrihreyfinguna – grænt framboð 
5. Pírata 
6. Viðreisn 
7. Flokk fólksins 
8. Miðflokkinn 
9. Sósíalistaflokk Íslands 
10. Ábyrga framtíð 
11. Skilaði auðu atkvæði 
12. Skilaði ógildu atkvæði 
 
13. Vil ekki gefa það upp 
14. Man það ekki 

 
(ÖLL SPURÐ) 

6. Segjum sem svo að kosið yrði í skuggakosningum í þínum skóla á morgun. Værir þú 
mjög líkleg(ur/t), frekar líkleg(ur/t), hvorki líkleg(ur/t) eða ólíkleg(ur/t) frekar 
ólíkleg(ur/t) eða mjög ólíkleg(ur/t) til að kjósa í þeim kosningum? 

Skuggakosningar eru kosningar þar sem framhaldsskólanemar kjósa sína fulltrúa á 
Alþingi. 

1. Mjög líkleg(ur/t) 
2. Frekar líkleg(ur/t) 
3. Hvorki líkleg(ur/t) né ólíkleg(ur/t) 
4. Frekar ólíkleg(ur/t) 
5. Mjög ólíkleg(ur/t) 
 
6. Veit ekki 
7. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 
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7. Í stjórnmálum talar fólk stundum um hægri og vinstri. Hvar myndirðu staðsetja 
sjálf(a/an/t) þig á kvarða frá 0 til 10, þar sem 0 er til vinstri og 10 er til hægri? 

1. 0 – Vinstri 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 
8. 7 
9. 8 
10. 9 
11. 10 – Hægri 
 
12. Veit ekki 
13. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 

8. Hvaða miðil notar þú mest til að nálgast fréttir eða fréttatengt efni um innlend stjór
nmál? Notar þú mest sjónvarp, fréttasíður á netinu, dagblöð, útvarp, hlaðvörp eða 
samfélagsmiðla?  

1. Útvarp 
2. Fréttasíður á netinu 
3. Dagblöð 
4. Hlaðvörp 
5. Samfélagsmiðla, t.d. Facebook, Twitter eða YouTube 
 
6. Veit ekki 
7. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 

9. Hversu oft, ef einhvern tíma, í kosningabaráttunni fyrir alþingiskosningarnar í lok 
september fylgdist þú með fréttum um innlend stjórnmál með eftirfarandi 
hætti?  (Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika fyrir hvern miðil)   

1. Í sjónvarpi 
2. Í dagblöðum 
3. Í útvarpi 
4. Í hlaðvarpi 
5. Á fréttasíðum á netinu 
6. Á samfélagsmiðlum, t.d. Facebook, Twitter eða Youtube  
 

Svarmöguleikar 
1. Oft á dag 
2. Daglega 
3. Nokkrum sinnum í viku 
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4. Sjaldnar 
5. Aldrei 
6. Veit ekki 
7. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 

10. Á meðan á kosningabaráttunni stóð fyrir alþingiskosningarnar í lok september 2021, 
gerðist eða gerðir þú eitthvað af eftirfarandi að minnsta kosti einu 
sinni? Vinsamlegast merktu við allt sem við á. 

1. Sást auglýsingu frá stjórnmálaflokki í sjónvarpi 
2. Sást auglýsingu frá stjórnmálaflokki á samfélagsmiðlum 
3. Last framboðsbækling stjórnmálaflokks 
4. Last stefnu stjórnmálaflokks 
5. Heimsóttir heimasíðu stjórnmálaflokks 
6. Sást upplýsingar frá stjórnmálaflokki á samfélagsmiðlum 
7. Sóttir framboðsfund stjórnmálaflokks 
8. Svaraðir símtali eða fékk heimsókn frá fulltrúa/fulltrúum stjórnmálaflokks 
9. Fékkst heimstókn frá fulltrúa/fulltrúum stjórnmálaflokks í skólann þinn 
10. Fylgdist með kappræðum forystufólks stjórnmálaflokkanna í sjónvarpi 
11. Svaraðir spurningum í kosningaforriti sem sýnir hversu mikið eða lítið þú átt 
sameiginlegt með hverjum stjórnmálaflokki (t.d. Kosningavitinn og Kosningapróf RÚV) 

 
(ÖLL SPURÐ) 

11. Hversu oft, ef einhvern tíma, ræddir þú við annað fólk um innlend stjórnmál á meðan 
á kosningabaráttunni stóð í september? (t.d. við fjölskyldu eða vini, í skólanum, á 
samfélagsmiðlum) 

1. Oft á dag 
2. Daglega 
3. Nokkrum sinnum í viku 
4. Sjaldnar 
5. Aldrei 
6. Veit ekki 
7. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 

12. Kaust þú í alþingiskosningunum þann 25. september síðastliðinn? 

1. Já 
2. Nei 
3. Ég var ekki með kosningarétt 
 
4. Veit ekki 
5. Vil ekki svara 

 
(ÞAU SPURÐ SEM SVARA „JÁ“ Í SP. 12) 

13. Hvaða flokk kaust þú í alþingiskosningunum 2021? 
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1. Samfylkinguna   
2. Framsóknarflokkinn 
3. Sjálfstæðisflokkinn   
4. Vinstrihreyfinguna - grænt framboð   
5. Pírata 
6. Viðreisn 
7. Flokk fólksins 
8. Miðflokkinn 
9. Sósíalistaflokk Íslands 
10. Ábyrga framtíð 
11. Skilaði auðu atkvæði 
12. Skilaði ógildu atkvæði 
 
13. Vil ekki gefa það upp 
14. Man það ekki 

 
(ÞAU SPURÐ SEM SVARA „JÁ“ Í SP. 12) 

14. Hve löngu fyrir alþingiskosningarnar ákvaðstu endanlega hvaða flokk þú ætlaðir að 
kjósa? 

1. Á kjördag 
2. Í vikunni fyrir kosningar 
3. 7-30 dögum fyrir kosningar 
4. Meira en mánuði fyrir kosningar 
5. Skilaði auðu atkvæði 
6. Skilaði ógildu atkvæði 
 
7. Veit ekki 
8. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 

15. Á hvaða aldri ert þú? 

1. Talnaruna sem hægt er að velja úr (skali 0-100) 
 

2. Veit ekki 
3. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 

16. Hvaða framhaldsskóla ertu í? 

1. Borgarholtsskóli 
2. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
3. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 
4. Fjölbrautaskólinn við Ármúla 
5. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 
6. Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
7. Fjölbrautaskóli Suðurlands 



51 

8. Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
9. Fjölbrautaskóli Vesturlands 
10. Flensborgarskólinn í Hafnarfirði 
11. Framhaldsskólinn á Húsavík 
12. Framhaldsskólinn á Laugum 
13. Framhaldsskólinn í Austur- Skaftafellssýslu 
14. Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 
15. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 
16. Kvennaskólinn í Reykjavík 
17. Menntaskólinn á Akureyri 
18. Menntaskólinn á Ásbrú 
19. Menntaskólinn á Egilsstöðum 
20. Menntaskólinn á Ísafirði 
21. Menntaskólinn að Laugarvatni 
22. Menntaskólinn á Tröllaskaga 
23. Menntaskóli Borgarfjarðar 
24. Menntaskólinn í Kópavogi 
25. Menntaskólinn í Reykjavík 
26. Menntaskólinn við Hamrahlíð 
27. Menntaskólinn við Sund 
28. Tækniskólinn 
29. Verkmenntaskóli Austurlands 
30. Verkmenntaskólinn á Akureyri 
31. Verzlunarskóli Íslands 
 
32. Veit ekki 
33. Vil ekki svara 

 
(ÖLL SPURÐ) 

17. Hvernig skilgreinir þú kyn þitt? 

1. Karl 
2. Kona 
3. Kynsegin 
4. Annað 
 
5. Veit ekki 
6. Vil ekki svara 
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Viðauki 2 – Beiðni um þátttöku [tölvupóstur til þátttökuskóla] 

28. október 2021 

Sæl/ll [Nafn viðtakanda] 

 

Sara Þöll heiti ég og er um þessar mundir að undirbúa netkönnun vegna BA ritgerðar minnar í 

stjórnmálafræði við HÍ. Ritgerðin mun fjalla um þátttöku ungs fólks í skuggakosningum og 

alþingiskosningum. Með þessum tölvupósti langar mig að kanna hvort að möguleiki sé á því 

að fá að senda netkönnun til nemenda [nafn skóla] sem eru 18 ára og eldri. Væri skólinn 

reiðubúinn til að miðla könnuninni áfram á nemendur sem eru 18 ára og eldri?  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna áhrifaþætti á kosningaþátttöku 

framhaldsskólanema. Skoðuð verður sérstaklega kosningaþátttaka í skuggakosningum og 

alþingiskosningum 2021. Ætlunin er að senda rannsóknina  á fjóra framhaldsskóla (tvo skóla 

sem tóku þátt í skuggakosningum og tvo skóla sem tóku ekki þátt). Könnunin verður nafnlaus 

og ekki verður hægt að rekja svör einstakra þátttakenda. Fullum trúnaði er heitið og nöfn 

þátttökuskóla munu ekki koma fram í niðurstöðum.   

 

Hver geta tekið þátt? 

Öll sem náð hafa 18 ára aldri og stunda nám við [nafn skóla]. Þátttaka felur í sér að svara 

netkönnun sem tekur u.þ.b. 5 mínútur. Þátttakendum verður hvorki skylt að svara allri 

könnuninn né öllum spurningum. 

 

Að öllum líkindum verður lukkupottur. Þátttakendur rannsóknarinnar fara í lukkupott þar sem 

einn heppinn þátttakandi getur unnið  10.000 kr. inneignarkort. 

 

Fyrirkomulag rannsóknar 

Fyrirhugað er að byrja að senda út könnunina 8. nóvember og ljúka gagnaöflun 26. nóvember. 

Ef [nafn skóla] er reiðubúinn til þátttöku þá myndi ég fá að senda ykkur hlekki á könnunina og 

kynningartexta fyrir nemendur fyrir ykkur að áframsenda til ykkar nemenda, ásamt tveimur 

áminningum um að svara könnuninni. Nemendum verður frjálst að svara könnuninni eða ekki.  
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Ef skólinn er til í að taka þátt og miðla könnuninni áfram til nemenda, þá væri gott að fá 

staðfestingu á þátttöku eigi síðar en 4. nóvember næstkomandi.  

 

Fyrir frekari upplýsingar er hægt að hafa samband við mig (Söru Þöll Finnbogadóttur), í s. 

[símanúmer höfunds] eða á netfangið [netfang höfundar]. 

 

Við gagnaöflun, úrvinnslu og framsetningu niðurstaðna verður farið í einu og öllum að lögum 

um persónuvernd og mun ég vinna verkið undir leiðsögn Evu H. Önnudóttur, prófessors í 

stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Ég verð ábyrgðaraðili könnunarinnar og mun vinna 

rannsóknina og BA rannsóknina undir leiðsögn Evu.   

 

Bestu kveðjur,  

Sara Þöll 
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Viðauki 3 – Beiðni um þátttöku [tölvupóstur til nemenda] 
10. nóvember 2021 

Ágæti nemandi, 

 

Með þessum pósti er þú beði(n/nn/ð) um að svara stuttri könnun þar sem meðal annars er 

spurt um kosningaþátttöku og viðhorf til stjórnmála. Þátttakendur eiga möguleika á að vinna 

10.000 kr. gjafabréf hjá YAY! en með því er hægt að versla hjá yfir hundrað fyrirtækjum. 

Tilgangur könnunarinnar er að leggja mat á kosningaþátttöku ungs fólks. 

 

Könnunin er stutt og það ætti ekki að taka meira en 7 mínútur að svara henni. 

Slóð að könnuninni: [Slóð að könnuninni] 

 

Þér er ekki skylt að svara könnuninni, þér er frjálst að sleppa einstaka spurningum og jafnframt 

getur þú hætt þátttöku hvenær sem er. Fullum trúnaði er heitið og ekki er hægt að rekja svör 

einstakra þátttakenda. Rannsóknin fer fram sem netkönnun og er ætluð nemendum í [nafn 

skóla], 18 ára og eldri. 

 

Rannsakandi og ábyrðgarmaður könnunarinnar er Sara Þöll Finnbogadóttir, BA nemi við 

Háskóla Íslands. Könnunin er hluti af BA ritgerð Söru Þallar, sem fjallar um þátttöku ungs fólks 

í stjórnmálum og er ritgerðin unnin undir leiðsögn Evu H. Önnudóttur, prófessors í 

stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

 

Nemandi: Sara Þöll Finnbogadóttir, [netfang höfundar] 

Leiðbeinandi: Eva H. Önnudóttir, [netfang leiðbeinanda] 
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Viðauki 4 – Áminningarpóstur til nemenda 
18. nóvember 2021 

Ágæti nemandi, 

 

Við minnum á að þú ert beði(n/nn/ð) um að svara stuttri könnun þar sem meðal annars er 

spurt um kosningaþátttöku og viðhorf til stjórnmála. Þátttakendur eiga möguleika á að vinna 

10.000 kr. gjafabréf hjá YAY! en með því er hægt að versla hjá yfir hundrað fyrirtækjum. 

Tilgangur könnunarinnar er að leggja mat á kosningaþátttöku ungs fólks. 

 

Könnunin er stutt og það ætti ekki að taka meira en 5 mínútur að svara henni. 

Slóð að könnuninni: [Slóð að könnuninni] 

 

Þér er ekki skylt að svara könnuninni, þér er frjálst að sleppa einstaka spurningum og jafnframt 

getur þú hætt þátttöku hvenær sem er. Fullum trúnaði er heitið og ekki er hægt að rekja svör 

einstakra þátttakenda. Rannsóknin fer fram sem netkönnun og er ætluð nemendum í [nafn 

skóla], 18 ára og eldri. 

 

Rannsakandi og ábyrgðarmaður könnunarinnar er Sara Þöll Finnbogadóttir, BA nemi við 

Háskóla Íslands. Könnunin er hluti af BA ritgerð Söru Þallar, sem fjallar um þátttöku ungs fólks 

í stjórnmálum og er ritgerðin unnin undir leiðsögn Evu H. Önnudóttur, prófessors í 

stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

 

Nemandi: Sara Þöll Finnbogadóttir, [netfang höfundar] 

Leiðbeinandi: Eva H. Önnudóttir, [netfang leiðbeinanda] 

 


