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Eins dags ráðstefna með að hámarki 50 þátttakendur 
 

 
Undirbúningur 
Ákveðið á hvaða vettvangi ráðstefnan á að vera, þ.e. hvort það eigi að vera Aðalskrifstofan, 
Öryggisráðið, ECOSOC, Allsherjarþingið eða eitthvað annað. Ef aðeins tveir bekkir taka þátt og / eða 
ráðstefnan stendur í aðeins einn dag, er ráðlegt að forðast að nota undirstofnanir Sameinuðu 
þjóðanna. 
 
Veljið eitt, tvö eða að hámarki þrjú umræðuefni fyrir ráðstefnuna. 
 
Ákveðið hversu stórar sendinefndir fyrir löndin eiga að vera. Til dæmis má hafa eins marga fulltrúa í 
sendinefnd og málefni eru á dagskrá. Þá getur hver fulltrúi einbeitt sér að einu umræðuefni. 
  
Ákveðið hvaða lönd/ stofnanir eiga að taka þátt. Veljið lönd sem eru í beinum tengslum við  
umræðuefnin sem valin eru. Það er mikilvægt að fulltrúar frá löndum með mismunandi viðhorf til 
málefnisins séu með í leiknum. Leggið áherslu á að þátttakendur endurspegli skoðanir landsins síns, 
ekki sínar eigin persónulegu skoðanir. 
 
Gefið öllum fulltúum lönd/ stofnanir. Verið viss um að hafa fulltrúa sem þora að tala fyrir framan aðra 
í öllum sendinefndunum. 

 
Á ráðstefnu sem þessari má nota til dæmis dauðarefsingu sem umræðuefni, en það efni tengir 
aðallega félagsvísindi, samfélagsgreinar og íslensku saman. Einnig er hægt að velja að auki annað 
málefni er varðar mannréttindi fyrir seinni umræður, til dæmis réttindi kvenna, og leggja áherslu á 
dauðarefsingar í því samhengi. Ef þú velur að hafa málefni ótengt dauðarefsingu í umræðu tvö, til 
dæmis átökin í Darfúr, þarf lengri undirbúning þar sem erfitt er að samræma undirbúningsvinnu. 
 
 
 
 

Eftirfarandi upplýsingar eru til aðstoðar þeim sem vilja skipuleggja eins dags 
ráðstefnu með einum eða tveimur bekkjum 

Núna, áður en eiginlegur undirbúningur hefst, ætti að vera á hreinu hvaða vettvang á 
að nota, hvaða umræðuefni eru á dagskrá, hvaða lönd/ stofnanir eiga að taka þátt og 

hvernig þátttakendur skiptast á meðal þeirra. 
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Til að minnka undirbúningsvinnu sína geta kennarar nýtt venjulega 
kennslutíma í kennslu um málefni ráðstefnunnar. 
 
Tillögur um hvaða námsfög eru viðeigandi fyrir hvert málefni má sjá í sviga hér að neðan, ef vilji er 
fyrir þverfaglegri nálgun á ráðstefnunni. Hægt er að nýta ensku þegar þarf að lesa enska texta og 
íslensku í undirbúningi, opnunarræðu og þegar ályktun er skrifuð. 
 
Grunnundirbúningur getur fjallað um almenna vitneskju um eftirfarandi: 

 Mannréttindi (Félagsfræði, Stjórnmálafræði) 

 Dauðarefsingu, til dæmis hvar hún á sér stað og í hvaða tilvikum (Félagsfræði, 
Stjórnmálafræði) 

 Löndin sem nemendur eiga að tákna (Félagsfræði, Saga, Trúarbragðafræði, Landafræði, 
Náttúrufræði) 

 Hver afstaða landsins er til dauðarefsinga og hvernig landið rökstyður afstöðuna 
(Félagsfræði, Saga, Stjórnmálafræði) 

 Ef dauðarefsing er leyfð: Hvenær, hvernig og hversu margir hafa látið lífið vegna þeirra á 
síðustu árum (Félagsfræði, Saga, Stjórnmálafræði) 

 Hvernig hlutverkaleikurinn fer fram (Félagsfræði, Íslenska) 
 
Lengd undirbúningsvinnu segir til um hversu djúpt hægt er að fara í umræðuefnið sem valið er og 
hversu miklu er hægt að búast við af nemendum. 
 

Ályktunartillögur og stefnulýsingar 
Þátttakendur hafa nú undirbúið sig fyrir afstöðu landsins síns í málefninu/ málefnunum sem tekið 
verður/ tekin verða fyrir. 
 
Gott er að sendinefnd hvers lands hafi að minnta kosti eina 
ályktunartillögu fyrir hvert málefni sem tekið er fyrir, séu 
þátttakendur í hverri sendinefnd jafnmargir og málefnin sem 
tekin eru fyrir.   
 
Ef land skrifar ekki ályktun fyrir eitthvert málefnanna skal landið 
skrifa svokallaða stöðulýsingu. Í henni kemur fram afstaða 
landsins til málefnisins, bakgrunnur afstöðunnar, hvað hefur 
gerst áður , hvernig landið hefur brugðist við, rök fyrir afstöðunni 
og hvernig lausn maður myndi tala fyrir. 
 
Lönd ættu einnig að undirbúa sig fyrir svokallaða 
stefnuyfirlýsingu. Fara skal með stefnuyfirlýsinguna þegar landið 
fær tækifæri til að halda ræðu um stöðu landsins varðandi 
málefnið sem er á dagskrá. Venjulega eru nokkrar mínútur 
gefnar hverju landi til að undirbúa sig fyrir stefnuræðu. Hentugt 
er að undirbúa stefnuræðu áður en að sjálf ráðstefnan byrjar og 
venjulega eru stefnuræður skrifaðar á eftir ályktunum og 
stöðulýsingu.  
 

Sniðmát fyrir stöðulýsingu: 
Position paper hefur „haus“ þar sem 
fram kemur eftirfarandi: 
 
Nefnd: 
Málefni: 

Síðan er stutt lýsing á málefninu 
skrifuð, hvað hefur gerst varðandi 
málefnið áður og hvaða ályktanir eru 
þegar til. 
 
Því næst er staða landsins í málefninu 
útskýrð með rökum. Einnig skal skrifa 
hugmyndir um aðgerðir frá landinu 
ásamt því hvaða öðrum löndum 
viðkomandi er sammála og vill vinna  
með. 
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Ráðstefnan 
Þegar nemendur hafa undirbúið sig er kominn tími til að sendinefndir hvers lands haldi 
opnunarræðu. Opnunarræður á minni ráðstefnum taka að venju 30-40 sekúndur fyrir hvert land. 
Það þýðir að ræðan ætti ekki að vera styttri en 30 sekúndur eða lengri en 40 sekúndur. 
 
Formaður, sem er treyst fyrir framgangi ráðstefnunnar og þeim reglum sem gilda, er skipaður. 
Formaður leiðir umræðurnar og hefur grunnþekkingu á málefni/ málefnun ráðstefnunnar.  
 
Skipuleggið nú umræðureglur, lengd hvers ávarps, hverrar ræðu, hverrar svarræðu og svo framvegis, 
en verið opin fyrir að nota hugmyndarflugið þegar reglur eru skrifaðar. Sniðugt er að skipta deginum 
í ákveðin tímabil fyrir opnunarræður, óformlegar umræður, formlegar umræður og annað sem þarf 
að vera með. Gleymið ekki að gefa tíma fyrir hlé og hádegismat ef ráðstefnan varir allan daginn. 
 
Þarft er að hafa hentugan sal fyrir ráðstefnuna með viðeigandi húsgögnum. Æskilegt er að fulltrúar 
landa sjái framan í hver annan og skilti með nafni hvers lands á að vera fyrir framan fulltrúana. 
Gleymið ekki að hafa hamar fyrir forsetann til taks, ásamt skeiðklukku, skrifblokk og penna.  
 
Kennslustofa er góður staður til að halda ráðstefnu sé hún haldin í bekk. Raðið þá borðum í U-form 
eða hring. Merkið sæti forsetans greinilega. Forseti verður að hafa gott útsýni yfir alla þátttakendur. 
Brjótið saman A4 eða A3 blöð með nöfnum landanna og setjið á hvert borð. Búið til einhvers konar 
nafnspjöld fyrir alla þáttakendur þar sem á stendur nafn og land þátttakenda. 
 
Þegar allir þátttakendur hafa fundið sitt sæti má opna ráðstefnuna með opnunarræðum landa. Passið 
upp á að ráðstefnan gangi nægilega hratt fyrir sig með tilliti til tíma sem gefinn er í ráðstefnuna. 

 
Tillaga að dagskrá fyrir eins dags ráðstefnu 
08:15 
Formaður opnar ráðstefnuna og les þátttakendur upp. 
08:25 
Opnunarræður með athugasemdum 
09:00 
Almennar umræður (Lobbý) 
11:00 
Kennaranefnd 
12.00 
Hádegisverður 
12:30Almennum umræðum lokið, afritun ályktana. 
13:00 
Allsherjarþing með umræðum um þær ályktanirnar sem fá mestan stuðning frá löndum. Einnig getur 
þingið verið sett með stefnulýsingu um það málefni sem skal ræða fyrst. 
15:45 
Formaður lýkur fundi. 
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