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Útdráttur 

Á Íslandi er skólaskylda 10 ár og hefur verið það frá því að lög nr. 49/1991 um grunnskóla 

voru sett. Skólaskylda hefur verið að lengjast frá því að tilskipun um húsaga var sett árið 1746 

en það voru fyrstu lögin sem sett voru um menntamál þjóðarinnar. Skólaskylda tryggir öllum 

börnum innan ákveðins aldurs rétt til skólagöngu, burt séð frá stöðu foreldra eða búsetu. 

Aukinni skólaskyldu fylgir að hluti uppeldis barna flyst yfir á skólastofnanir og vald foreldra 

til þess stjórna menntun barna sinna og uppeldi minnkar. Markmið þessarar ritgerðar er að 

skoða hvort foreldrar hafi raunverulega möguleika á að hafa áhrif á menntun og skólagöngu 

barna sinna í grunnskólum Íslands. Litið verður á helstu alþjóðlegu yfirlýsingar, samninga og 

sáttmála sem Ísland er aðili að og fjalla um efnið og farið í dóma Mannréttindadómstóls 

Evrópu. Síðan verður litið á löggjöf um grunnskóla, aðalnámskrá og reglugerðir er fjalla um 

efnið. Fín lína er á milli þess að skólinn hafi of mikið vald og þess að  foreldrum sé falinn of 

stór hluti í ákvarðanatöku um menntun barna sinna. Tryggja þarf að börn njóti réttar til 

menntunar og er því ekki hægt að gefa foreldrum algjörlega lausan tauminn hvað varðar 

skólagöngu barna. Niðurstaðan er sú að þó svo að úrræði foreldra, til að hafa áhrif á menntun 

og skólagöngu barna sinna, séu ekki fullkomin þá eru ýmis góð raunveruleg úrræði sem þeir 

geta nýtt sér. 

 

 

Abstract 

Since law nr. 49/1991 on primary education entered into force, a ten-year minimum 

compulsory education has been in effect for all children in Iceland. Compulsory education has 

been getting longer since the first decree on education was passed in 1746. Compulsory 

education ensures that every child in a certain age range enjoys the right to education, 

irrespective of his or her parents’ situation or his or her place of residence. Longer 

compulsory education means that a big part of a child’s upbringing is through the school 

system and the parental power to control what they study diminishes. Most parents want to 

have as big role as possible in sculpting and raising their children. The focus of this thesis is 

to see if parents have a real possibility to influence their children’s education and school 

attendance in Iceland’s primary schools. To that end, the thesis begins with a short analysis of 

pertinent international declarations and conventions to which Iceland is a party as well as an 

examination of  some judgments from the European Court of Human Rights. An analysis will 

also be provided on the Icelandic law on primary schools as well as the national curriculum 

and regulations. There is a fine line between parents having too much power to control their 

children’s education and the schools having too much power. Children’s rights to education 

have to be ensured and because of that parents cannot be allowed to do what they want with 

their children’s education. The conclusion is that notwithstanding the limitations facing 

parents in terms of influencing their children’s education and school attendance, there are 

many good resources that give parents a reasonable power to influence the schools.  
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Þakkarorð 

Ég eignaðist börnin mín tvö fyrir ekki svo löngu og ekki eru nema nokkrir mánuðir síðan 

eldra barnið byrjaði á leikskóla. Þar er það nú meira og minna allan daginn eftir að hafa áður 

varið tímanum að mestu  með okkur foreldrunum. Mér fór að líða eins og ég hefði börnin mín 

einungis að láni, þar sem þau verja svo stórum hluta æsku sinnar í leiksskóla, grunnskóla og 

síðan jafnvel í framhaldsskóla. Barnið hafði mjög gott af því að fara í leiksskóla og þroskaðist 

hratt eftir að það fór að hitta jafnaldra sína. En það lærði einnig nýja ósiði sem það kom með 

heim og það gat reynst okkur foreldrunum erfitt að taka á hlutum sem barnið komst upp með í 

leiksskólanum. Ég fór því að velta fyrir mér hversu miklu foreldrar raunverulega ráða í lífi 

barna sinna og fannst því tilvalið að rannsaka og athuga hvort foreldrar hafi raunverulega 

möguleika á að hafa áhrif á menntun og skólagöngu barna sinna. Ég vil þakka leiðbeinanda 

mínum Dr. Rachael Lorna Johnstone innilega fyrir alla þá aðstoð og leiðsögn sem hún veitti 

mér við þessi skrif. Ég vil þakka unnustu minni, barnsmóður og samnemanda Margréti Lilju 

Gunnarsdóttur fyrir að hvetja mig áfram og veita mér stuðning á meðan á ritgerðarskrifunum 

stóð. Ég vil þakka Birnu Sigurjónsdóttur fyrir alla þá aðstoð sem hún veitti mér með leiðsögn 

um íslenska menntakerfið. Ég vil þakka móður minni Guðnýju Sif Jónsdóttur ritstjóra fyrir 

þann tíma sem hún gaf sér í yfirlestur á ritgerðinni. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem 

stutt hafa við bakið á mér í gegnum námið.  
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1 - Inngangur 

Frá því að lög nr. 49/1991 um grunnskóla voru sett hefur skólaskylda á Íslandi verið 10 ár.  

Á tiltölulega stuttum tíma hefur þróunin orðið sú að börn eyða meiri og meiri tíma í 

leiksskólum, grunnskólum og svo framhaldsskólum. Raunveruleikinn er sá að þó skólaskylda 

nái einungis til grunnskóla, fer meiri hluti barna snemma í leikskóla og svo áfram í 

framhaldsskóla eftir grunnskólann. Börn eru því í umsjón skólastofnanna, að miklu leyti frá 

unga aldri og þar til þau verða fullorðin og gegna þessar stofnanir því stóru hlutverki í mótun 

barna. Flestir foreldrar vilja hafa sem stærst hlutverk í mótun barna sinna og uppeldi þeirra. 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að börn passi ekki inn í hið hefðbundna skólaumhverfi og 

geta foreldrar þá þurft að fá undanþágur frá almennri skólaskyldu. Erfitt getur verið að haga 

almennri kennslu þannig að einhverjum foreldrum finnist ekki að verið sé að ganga á rétt 

þeirra til þess að móta börn sín. Ekki er óalgengt að foreldrar séu ósáttir við 

trúarbragðakennslu sem byggir af stórum hluta á kristni. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort foreldrar hafi raunverulega möguleika á að hafa 

áhrif á menntun og skólagöngu barna sinna í grunnskólum Íslands. Litið verður á helstu 

alþjóðlegu yfirlýsingar, samninga og sáttmála sem að Ísland er aðili að, fjallar um efnið og 

farið í dóma Mannréttindadómstóls Evrópu. Síðan verður litið á löggjöf um grunnskóla, 

aðalnámskrá og reglugerðir er fjalla um efnið. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2 – Alþjóðlegar yfirlýsingar, samningar og sáttmálar 

Ríki eru skuldbundin samkvæmt ýmsum alþjóðasamningum og sáttmálum til að tryggja öllum 

þegnum sínum menntun og skoðanafrelsi. Réttur til menntunar er mjög mikilvægur í 

nútímasamfélagi. Ef að fólk er menntað hefur það meiri möguleika til þess að veita 

stjórnvöldum aðhald. Menntun hjálpar einstaklingi til að þekkja réttindi sín og ýtir undir að 

hann fái sjálfstraust til þess að nýta þau. Réttur til menntunar er almennt séð viðurkenndur 

sem mannréttindi. Eftir að hann var viðurkenndur í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna 1948, kemur hann víða fyrir í alþjóðlegum yfirlýsingum, samningum og sáttmálum. 

Árið 1966 voru samþykktir tveir alþjóðasamningar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. 

Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (CESCR) inniheldur 

tvær greinar um menntun og síðan alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

(CCPR) en þar er grein sem fjallar um rétt til að vera frjáls hugsana sinna. Árið 1989 

samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna Samning um réttindi barnsins (CRC) en hann 

inniheldur tvær greinar um rétt barna til menntunar. Árið 1950 var Mannréttindasáttmáli 

Evrópu undirritaður á ráðherrafundi Evrópuráðsins en í viðauka 1 við sáttmálann sem var 

undirritaður 1952 er grein sem fjallar um rétt til menntunnar og að hið opinbera skuli virða 

rétt foreldra til þess að slík menntun sé í samræmi við trúar- og lífskoðanir þeirra. 

Mannréttindasáttmáli Evrópu og viðaukinn hafa verið innleiddir í íslensk lög og hafa því 

lagagildi hér. Þrátt fyrir að mikill meirihluti ríkja hafi skrifað undir og fullgilt slíka sáttmála 

og samninga þá hafa ekki svo margar þjóðir tekið réttindin inn í landslöggjöf sína. Sumstaðar 

eru réttindi til menntunar einungis til staðar fyrir þá sem geta borgað fyrir þau en réttindi til 

menntunar eru ekki hvað síst mikilvæg þeim efnaminni. Þeir sem hafa efni á að fara í skóla 

þurfa ekki að hafa slík réttindi tryggð í alþjóðlegum sáttmálum.
1
 Þó að réttindi til menntunar 

séu viðurkennd alþjóðlega þá er misjafnt hvernig réttindunum er framfylgt í hverju landi fyrir 

sig, þannig að þrátt fyrir að allir eigi að njóta sömu réttinda er misjafnt hvernig réttindin eru 

tryggð. 
2
 

Ekki verður komist hjá því að fara vel í Mannréttindasáttmála Evrópu þar sem 

Mannréttindasáttmálinn hefur sérstöðu í íslenskum rétti en hann hefur lagagildi hér samkvæmt 

lögum nr. 62/1994. Ákvæði hans binda íslenska ríkið að þjóðarrétti og taka þarf tillit til hans 

                                                
1   Vefur Right to education project: Defining the right to education. Sótt 20. apríl 2011. Sjá nánar á: 

http://www.right-to-education.org/node/233 
2   Vefur Right to education project: International law and the right to education. Sótt 20. apríl 2011. Sjá nánar 

á: http://www.right-to-education.org/node/234 
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við skýringu íslenskra laga. Sáttmálinn bindur því stjórnvaldshafa á sama máta og almenn lög 

gera, líka að þjóðarrétti.
3
 

Réttindi til menntunar eru tryggð á mörgum stöðum í alþjóðlegum lögum. Ríkjum ber 

samkvæmt þeim að vernda rétt til menntunnar en jafnframt að virða trú og skoðanafrelsi 

einstaklinga, bæði foreldra og barna. Erfitt getur reynst að finna jafnvægi þarna á milli en 

flestir foreldrar hafa sterkar skoðanir á því hvernig staðið skuli að menntun barna sinna. Litið 

verður á þetta í næsta kafla. 

 

2.1 - Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (1948) 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á Allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 10. desember 1948. Yfirlýsingin er tæknilega séð ekki lagalega bindandi fyrir 

aðildarríki Sameinuðu þjóðanna en þrátt fyrir það telja sumir fræðimenn hana bindandi að 

þjóðarrétti því oft er vísað til hennar af þjóðarleiðtogum. Má því telja að skapast hafi 

réttarvenja um hana. Samkvæmt yfirlýsingunni er hver manneskja borin frjáls og jöfn öðrum 

að virðingu og réttindum. Yfirlýsingin lýsir mannréttindum sem gilda fyrir alla óháð kynþætti, 

litarhætti, kynferði, tungu, trú, skoðunum, þjóðerni, uppruna, eignum, ætterni eða öðrum 

aðstæðum sem skilið gætu á milli fólks. Mannréttindayfirlýsingin á að vera sameiginlegt 

markmið allra þjóða og ríkja og miðar að því að einstaklingar og stofnanir hugi að 

markmiðum yfirlýsingarinnar. Á það að stuðla að fræðslu og menntun á alþjóðavettvangi.
4
 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykki mannréttindayfirlýsinguna á þingi sínu 10. 

desember 1948.
5
 Í grein 26 í yfirlýsingunni er réttur til menntunnar skilgreindur svo: 

 „1.  Allir hafa rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti á grunnskóla- og 

undirstöðustigum. Grunnskólamenntun skal vera skylda. Starfsmenntun og sérmenntun skal 

standa ölum til boða og háskólamenntun vera öllum jafnfrjáls á hæfnisgrundvelli. 
 2. Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og auka virðingu fyrir 

mannréttindum og grundvallarfrelsi. Hún skal miða að því að efla skilning, umburðarlyndi 

og vináttu meðal allra þjóða, kynþátta og trúarhópa og að styrkja starf Sameinuðu 
þjóðanna í þágu friðar. 

 3. Foreldrar skulu öðrum fremur ráða hverrar menntunar börn þeirra skulu njóta.“ 

                                                
3   Dóra Guðmundsdóttir: Trúarbragðafræðsla í leik- og grunnskólum í ljósi 2. gr. 1. samningsviðauka 

Mannréttindasáttmála Evrópu: Álit unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2010, bls. 4. 
4  Mannréttindaskrifstofa Íslands: Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. Sótt 20. apríl 2011. Sjá nánar á: 

heimasíðu www.humanright.is 
5  Human Rights Education Association: Right to Education. Sótt 22. apríl 201. Sjá nánar á: 

http://www.hrea.org/index.php?doc_id=402 
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Þessi grein gefur þjóðum svigrúm til túlkunar og því er mjög misjafnt hvernig rétturinn er 

útfærður í hverju landi. Það getur bitnað á þeim sem að búa í fátækari löndum, því það er dýrt 

að halda uppi skólakerfi og þar af leiðandi vill svo fara að greinin sé ekki tekin eins alvarlega 

þar.
6
 

 

2.2 - Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 

(CESCR, 1966) 

Alþjóðarsamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 16. desember 1966. Ísland undirritaði hann 30. desember 

1968 og fullgilti hann 22. ágúst 1979
7
. Úr alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi eru tvær greinar um réttindi til menntunar. Í inngangsorðum 

samningsins segir að þau ríki sem eru aðilar að samningnum viðurkenni meðfædda göfgi 

mannsins og að jöfn óaðskiljanleg réttindi allra manna sé undirstaða þess að allir njóti frelsis, 

réttlætis og friðar í heiminum. Ríkin viðurkenna einnig þá hugsjón í samræmi við 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna að menn séu frjálsir og þurfi ekki að líða skort 

og til þess að það sé framkvæmanlegt þurfi að gera mönnum kleift að njóta efnahagslegra, 

félagslegra- og menningarlegra, borgarlegra og stjórnmálalegra réttinda. Menntun gerir 

börnum og fullorðnum kleift að koma sér upp úr fátækt. Menntun styrkir konur og verndar 

börn frá skaðlegri þrælkun.
8
 Í samningnum eru tvær greinar um rétt til menntunar en það eru 

13. gr. og 14. gr. en sú síðari á ekki við á Íslandi því að hér er ókeypis kennsla á 

grunnskólastigi. Grein 13 er lengsta grein samningsins og er víðtækasta og yfirgripsmesta 

grein um rétt til menntunar í alþjóðlegum mannréttindalögum. 

„ 1.  Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna rétt sérhvers manns til 

menntunar. Þau eru ásátt um að menntun skuli beinast að fullum þroska mannlegs 
persónuleika og meðvitund um göfgi mannsins og skuli stuðla að virðingu fyrir 

mannréttindum grundvallarfrelsi. Enn fremur eru þau ásátt um að menntun skuli gera 

öllum kleift að taka þátt í frjálsu þjóðfélagi á virkan hátt, stuðla að skilningi, 
umburðarlyndi og vináttu á milli allra þjóða og allra kynþátta-, staðfélags- og 

trúarbragðahópa og efla starfsemi Sameinuðu þjóðanna til varðveislu friðar. 

                                                
6  Ramdane Babadji og Jean Hénaire: The Right to Education.. Þýtt af Suzanne Gall undir leiðsögn Jean 

Henaire. Sótt 22. apríl 2011. Sjá nánar: http://portail-eip.org/english/publications/dossierspeda.html 
7  United Nations: Treaty Collection.(2011) Sótt af vef 22 apríl. Sjá nánar: http://treaties.un.org/ 
8  Economic and Social Council: The right to ecudation (Art. 13):.08.12.1999. E/C. 12/1999/10. (General 

Comments). (1999) Sjá nánar: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ae1a0b126d068e868025683c003c8b3b?Opendocument 



7 

 

 2.  Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna að, til þess að framfylgja að öllu 

leyti þessum rétti: 

(a) skuli barnafræðsla vera skyldubundin og öllum tiltæk án endurgjalds; 
(b) skuli framhaldsmenntun í hinum ýmsu myndum, þar á meðal tækni- og 

iðnframhaldsmenntun, gerð öllum tiltæk og aðgengileg með öllum tilhlýðilegum ráðum 

og einkum með því að koma á ókeypis menntun í áföngum; 
(c) skuli æðri menntun gerð öllum jafn aðgengileg á grundvelli hæfni með öllum 

tilhlýðilegum ráðum og einkum með því að koma á ókeypis menntun í áföngum; 

(d) skuli hvatt til undirstöðumenntunar og hún aukin eins og mögulegt er fyrir þá sem hafa 

ekki hlotið eða lokið öllu skeiði barnafræðslu; 
(e) skuli þróun skólakerfa á öllum stigum ötullega efld, hæfilegu styrkjakerfi skuli komið á 

og efnislegur aðbúnaður kennaraliðs skuli stöðugt bættur. 

 3.  Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum takast á hendur að virða frelsi foreldra og, 
þegar við á, lögráðamanna til þess að velja skóla fyrir börn sín, aðra en þá sem stofnaðir 

eru af opinberum stjórnvöldum, sem hafa sambærileg lágmarksmenntunarskilyrði og þau 

sem sett eru eða samþykkt kunna að vera af ríkinu og að ábyrgjast trúarlega og 
siðferðilega menntun barna þeirra í samræmi við þeirra eigin sannfæringu. 

 4.  Engan hluta þessarar greinar skal túlka þannig að það brjóti í bága við frelsi einstaklinga 

og félaga til þess að stofna og stjórna menntastofnunum, alltaf að því áskildu að gætt sé 

grundvallaratriða þeirra sem sett eru fram í 1. mgr. þessarar greinar og því sé fullnægt að 
menntun sem veitt er í slíkum stofnunum samræmist þeim lágmarksskilyrðum sem ríkið 

kann að setja.“ 

Nefnd um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hefur fjallað um 13. gr. í almennri 

athugasemd nr. 13. Þar er greinin nánar skýrð og fjallað meðal annars um rétt foreldra til að 

hafa áhrif á þá menntun sem börn þeirra hljóta. Athugasemdin skýrir 2. mgr. 13. gr. frekar og 

segir að umgjörð menntunnar, þar af námskrá og kennsluaðferðir þurfi að vera menningarlega 

og almennt ásættanleg bæði fyrir nemendur og foreldra. Um 3. mgr. segir nefndin að 

málsgreinin leyfi ríkisreknum skólum að stunda kennslu sem miðlar almennri sögu 

trúarbragða og siðferðis ef að kennslan fer fram á hlutlausan máta. Kennsla sem hallar að 

ákveðnum trúarbrögðum frekar en öðrum stenst ekki 3. mgr. 13. gr. nema að undanþágur eða 

önnur úrræði séu veitt fyrir börn foreldra sem ekki eru sáttir við slíka kennslu.
9
 

 

2.3 - Alþjóðasamningur um borgarleg og stjórnmálaleg réttindi (CCPR, 1966) 

Alþjóðasamningur um borgarleg og stjórnmálaleg réttindi var samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 16. desember 1966. Ísland skrifaði undir samninginn 30. desember 1968 

og fullgilti hann 22. ágúst 1979. Í 18. gr. samningsins er fjallað um rétt til að vera frjáls 

hugsana sinna, sannfæringu og trúar en í greininni segir: 

                                                
9  Economic and Social Council: The right to ecudation (Art. 13):.08.12.1999. E/C. 12/1999/10. (General 

Comments). (1999)  Sjá nánar: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ae1a0b126d068e868025683c003c8b3b?Opendocument 
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„1.  Allir menn skulu frjálsir hugsana sinna, sannfæringar og trúar. Í þessum rétti felst frelsi til 

þess að hafa eða aðhyllast trú eða skoðun að þeirra vali, og frelsi til þess að láta í ljós trú 

sína eða játningu, einir sér eða í félagi við aðra, opinberlega eða einslega, með tilbeiðslu, 
helgihaldi, guðsþjónustu og kennslu. 

2.  Enginn skal þurfa að sæta þvingun sem mundi hefta frelsi hans til þess að hafa eða 

aðhyllast trú eða skoðun að hans vali. 
3.  Frelsi til þess að láta í ljós trú eða skoðun skal einungis háð þeim takmörkunum sem mælt 

er í lögum og eru nauðsynlegar til þess að vernda öryggi almennings, reglu, heilbrigði eða 

siðgæði, eða grundvallarréttindi og frelsi annarra. 

4.  Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum takast á hendur að virða frelsi foreldra og, 
eftir því sem við á, lögráðamanna til þess að tryggja trúarlegt og siðferðislegt uppeldi 

barna sinna í samræmi við þeirra eigin sannfæringu.“ 

Í almennri athugasemd nr. 22 er meðal annars fjallað um hvernig túlka beri 4. mgr. 18. gr. en 

hún á að tryggja foreldrum rétt til þess að uppeldi barna þeirra sé samkvæmt sannfæringu 

þeirra. Þar segir að ef ekki eru veittar undanþágur frá trúarbragða eða lífsskoðunarkennslu án 

nokkurrar mismununar í opinberum skólum þá sé það brot á ákvæðinu.
10

 Þetta á að tryggja 

foreldrum ákveðið val varðandi trúarbragðakennslu í skólum.  

Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna gaf álit í máli norskra foreldra sem sótt höfðu um 

algera undanþágu gegn trúarbragðafræðslu í ríkisskólum. Taldi nefndin að skyldunám í 

trúarbragðafræðslu þar sem ekki væru veittar undanþágur nema að takmörkuðu leiti, væri brot 

á 4. mgr. 18. gr. samningsins. Veita þurfi undanþágur í þeim greinum þar sem kennd eru 

trúarbrögð eða lífsskoðanir án mismununar. Virðing fyrir skoðunum þarf að gilda til jafns 

fyrir þá sem eru trúlausir og þá sem stunda trúarbrögð.
11

 

 

2.4 - Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (CRC 1989) 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989. Ísland skrifaði undir samninginn þann 26. janúar 

1990. Samningurinn var síðan fullgildur 13. maí 1992 með ályktun ríkisstjórnarinnar og hefur 

verið í gildi á Íslandi frá 27. nóvember 1992. Samningurinn hefur samt ekki verið lögfestur á 

Íslandi eins og Mannréttindasáttmáli Evrópu en þar sem hann hefur verið fullgildur ber 

Íslandi, samkvæmt þjóðarrétti, að virða og uppfylla ákvæði hans. Samningurinn er sá 

samningur Sameinuðu þjóðanna sem að hefur verið samþykktur af flestum þjóðum en 193 

aðildarríki hafa nú þegar samþykkt hann. Samningurinn viðurkennir börn sem ákveðinn hóp 

                                                
10 UN Human Rights Committee (HRC): CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, 

Conscience or Religion). Sótt af vef 30.  Sjá nánar: http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883fb22.html 

11 Dóra Guðmundsdóttir: Trúarbragðafræðsla í leik- og grunnskólum í ljósi 2. gr. 1. samningsviðauka 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Álit unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2010), bls 15-17. 
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sem þarfnast sérstakrar verndar sem fullorðnir hafa ekki þörf fyrir. Samkvæmt samningnum 

eru börn sjálfstæðir einstaklingar sem hafa sín eigin réttindi óháð réttindum foreldra eða 

forráðamanna. Sáttmálinn tryggir ákveðin grundvallarmannréttindi barna. Þessi réttindi eru 

t.d. réttur til lífs, friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsi og 

sáttmálinn leggur einnig á aðildarríkin þá skyldu að tryggja velferð barna. Með velferð barna 

er meðal annars átt við mennta-, heilbrigðis- og félagsmál.
12

 

Mjög mikilvægt er í samningnum að tryggja að hagsmunir barnsins hafi alltaf forgang þegar 

stofnanir á vegum hins opinbera taka ráðstafanir sem varða börn. Um þetta er fjallað í 3. gr. 

en þar segir að aðildarríkin skuldbindi sig til þess að tryggja börnum alla þá vernd og 

ummönnun sem velferð þeirra krefst með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða 

lögráðamanna. Stjórnvöldum ber að gera allt sem þau geta til þess að tryggja þetta á sviði 

löggjafar og stjórnsýslu.  

Í samningnum er réttur barna til menntunnar tryggður en í 28. gr. segir:  

”1.  Aðildarríki viðurkenna rétt barns til menntunar og skulu þau, til þess að réttur þessi nái 

fram að ganga stig af stigi og þannig að allir njóti sömu tækifæra, einkum:  

 a) Koma á skyldu til grunnmenntunar sem allir geti notið ókeypis. 
b) Stuðla að þróun ýmiss konar framhaldsmenntunar, þar á meðal almennrar menntunar og 

starfsmenntunar, veita öllum börnum kost á að njóta hennar, og gera aðrar ráðstafanir 

sem við eiga, svo sem með því að veita ókeypis menntun og bjóða fjárhagslega aðstoð 

þeim sem hennar þurfa með.  
 c) Veita öllum kost á æðri menntun eftir hæfileikum, með hverjum þeim ráðum sem við eiga.  

 d) Sjá til þess að upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval séu fyrir hendi og 

aðgengilegar öllum börnum.  
 e) Gera ráðstafanir til að stuðla að reglulegri skólasókn og draga úr því að nemendur 

hverfi frá námi.  

2.  Aðildarríki skulu gera allt það sem við á til að tryggja að námsaga sé haldið uppi með 

þeim hætti sem samrýmist mannlegri reisn barnsins og í samræmi við samning þennan.  
3.  Aðildarríki skulu stuðla að og hvetja til alþjóðasamvinnu um menntamál, einkum í því 

skyni að leggja fram skerf til útrýmingar á vanþekkingu og ólæsi hvarvetna í heiminum, og 

greiða fyrir aðgangi að vísinda- og tækniþekkingu og nútímakennsluaðferðum. Hvað þetta 
snertir skal tekið sérstakt tillit til þarfa þróunarríkja.” 

Áfram er fjallað um menntamál í 29. gr. en þar segir að menntun barns skuli beinast að því að 

rækta persónuleika, hæfileika og andlega getu barnsins. Stuðla á að því að barnið beri 

virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi og þeim grundvallarsjónarmiðum sem fram koma 

í sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Menntunin á einnig að stuðla að því að barn beri virðingu 

fyrir foreldrum sínum, menningarlegri arfleifð, tungu, gildismati og þjóðernislegum gildum 

og að það virði menningu sem kann að vera örðuvísi en sú sem barnið er vant. Menntunin á að 

                                                
12  Umboðsmaður barna: Stutt umfjöllun um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Sótt 16 apríl 

2011. Sjá nánar: http://barn.is/adalsida/barnasattmalinn/stutt_umfjollun_um_barnasattmalann/ 
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undirbúa barnið til þess að lifa í frjáslu þjóðfélagi og stuðla að skilningi, umburðarlyndi, 

jafnrétti kynjanna, vináttu milli þjóða, trúarhópa og minnihlutahópa og ýta undir friðarkennd. 

Eitt hlutverk samningsins er að reyna að sjá til þess að hagsmunir barnsins séu hafðir í huga í 

ákvörðunum sem að varða það sjálft. Í 6. gr. segir að öllum börnum sé tryggður réttur til lífs 

og að aðildarríkin skuli tryggja eftir fremsta megni möguleika barna til að lifa og þroskast.  

 

2.5 - Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var undirritaður á ráðherrafundi Evrópuráðsins 4. nóvember 

1950. Ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu hafa sérstöðu gegn samningunum og 

yfirlýsingunni hérna fyrir ofan, hann hefur lagagildi á Íslandi þar sem ákvæði hans voru 

innleidd með lögum nr. 62/1994. Í 9. gr. sáttmálans segir að sérhver maður eigi rétt á því að 

vera frjáls hugsana sinna, samvisku og trúar og að menn hafi frelsi til að breyta trú sinni og 

sannfæringu og rækja þá trú eftir sínu höfði. Viðauki 1 var undirritaður á ráðherrafundi 

Evrópuráðsins í París 20. mars 1952 og var innleiddur í íslenska löggjöf með lögum nr. 

25/1998. Sú grein sem mest hefur reynt á fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu í menntamálum 

er 2. gr. viðauka 1 við sáttmálann en hún segir: 

 „Engum manni skal synjað um rétt til menntunar. Hið opinbera skal í öllum ráðstöfunum 

sínum, er miða að menntun og fræðslu, virða rétt foreldra til þess að tryggja það að slík 

menntun og fræðsla sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir þeirra.“ 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur túlkað 2. gr. 1. samningsviðauka sem svo að hún setji 

ekki skildu á ríki hvað varðar framboð á menntun, heldur gefi hún foreldrum frekar rétt til 

aðgangs að þeim menntastofnunum sem í boði eru fyrir börn sín.
13

 Þannig gefur ákvæðið 

foreldrum rétt til þess að velja menntun fyrir börn, sín upp að vissu marki, á svipaðan máta og 

Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og svo Alþjóðasamningur um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Innan Evrópu hefur þessi réttur mest tengst 

því að foreldrar geti valið trúarlega menntun fyrir börnin sín. Ríkisskólar mega kenna 

trúarbragðafræði sem hluta af námsefni sínu og er það ekki talið brjóta gegn ákvæðum 

sáttmálanna hér að ofan og hafa ríki svigrúm til þess að ákveða hvernig námi í 

trúarbragðafræðum er háttað í skólum sínum. Hefur Mannréttindadómstóll Evrópu þó lagt 

áherslu á það að 2. málsl. 2. gr. 1. samningsviðauka Mannréttindasáttmála Evrópu megi ríki 

                                                
13  Sjá dóm í máli Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark í kafla 3.2. hér að neðan. 
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miðla upplýsingum og þekkingu í anda fjölhyggju en er óheimilt að miðla trúar- og 

lífsskoðunum ef að það er andstætt skoðunum foreldra.
14

 

 

2.6 – Samantekt 

Í alþjóðlegum yfirlýsingum, samningum og sáttmálum er fjallað um rétt til menntunar og 

skoðanafrelsis. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna frá 1948 er ekki lagalega 

bindandi fyrir aðildarríkin en 26. gr. hennar skilgreinir rétt til  menntunar og segir að foreldrar 

skuli ráða hvaða menntun það er sem börn þeirra hljóta. Í alþjóðasamningi um efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi frá 1966 eru tvær greinar um rétt til menntunar en einungis 

13. gr. á við hér á Íslandi. Greinin er yfirgripsmikil og skilgreinir rétt til menntunar. Í 

almennri athugasemd nr. 13 er ákvæði greinarinnar skýrt svo að umgjörð menntunnar, þar af 

námskrá og kennsluaðferðir þurfi að vera ásættanlegar fyrir nemendur og foreldra. Í 

alþjóðasamning um borgarleg og stjórnmálaleg réttindi fjallar 18. gr. um rétt til þess að vera 

frjáls hugsanna sinna, sannfæringar og trúar. Í almennri athugasemd nr. 22 segir að túlka beri 

ákvæði greinarinnar þannig að ef ekki séu veittar undanþágur frá trúarbragða eða 

lífsskoðanakennslu án mismununar í opinberum skólum sé verið að brjóta í bága við ákvæðið. 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1989 fjallar 28. gr. um rétt barna til 

menntunnar. 

Mannréttindasáttmáli Evrópu frá 1950 og viðauki 1 við samningin frá 1952 hafa öðlast 

sérstöðu gegn fyrrnefndum yfirlýsingum og samningum þar sem þeir hafa öðlast lagagildi á 

Íslandi. Í 2. gr. viðauka 1 segir að engum megi synja um rétt til menntunnar og að hið 

opinbera þurfa að virða rétt foreldra til þess að tryggja að slík menntun sé í samræmi við 

trúar- og lífsskoðanir þeirra. Á þessa grein hefur mest reynt á fyrir Mannréttindadómstóli 

Evrópu í menntamálum en farið er í slíka dóma í næsta kafla. 

 

                                                
14  Dóra Guðmundsdóttir: Trúarbragðafræðsla í leik- og grunnskólum í ljósi 2. gr. 1. samningsviðauka 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Álit unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2010), bls 20-22. 
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3 – Fyrirtökur og dómar Mannréttindadómstóls Evrópu 

3.1 – Fyrirtaka í máli Konrad and Others v. Germany 

Öll Evrópulöndin eru með lög um skólaskyldu þar sem þess er krafist að foreldrar sjái börnum 

sýnum fyrir menntun. Þó heimakennsla sé möguleg í flestum löndunum þá eru skilyrðin fyrir 

henni mjög misjöfn. Í Bretlandi eru kröfur sem gerðar eru til heimakennslu mjög litlar, það 

eru fáar reglur um það hvað foreldrar eiga að kenna börnum sínum og ekki er skyldubundið 

eftirlit eða próf. Í sumum löndum fellur heimakennsla ekki að lögum um skólaskyldu og í 

Þýskalandi er nánast ómögulegt að fá undanþágu frá skólaskyldu til heimakennslu. Almennt 

er þar öllum ríkisborgurum óheimilt að kenna börnum sínum heima. Erlendum íbúum, sem að 

dvelja í Þýskalandi í stuttan tíma, er þannig óheimilt að kenna börnum sínum áfram 

samkvæmt aðalnámskrá síns lands, þó það gæti verið barninu fyrir bestu. Það hafa fjögur mál 

farið fyrir Evrópudómstólinn sem snertu heimakennslu. Í þeim öllum þessum málum var 

staðfest að möguleiki til heimakennslu félli undir 8. gr., sem og 2. gr. viðauka 1 við 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Þrátt fyrir það þá taldi dómstóllinn að ríki hefðu rétt á að 

takmarka þennan möguleika.
15

  

Fyrirtaka Konrad and Others vs. Germany fjallar um nokkra kristna foreldra sem að bjuggu í 

suðvestur Þýskalandi og vildu kenna börnum sínum heima. Þau vildu ekki að börnin sín færu í 

skóla þar sem þau töldu kennslu skólans stríða gegn trú sinni. Þau voru mest á móti 

kynlífskennslu, umfjöllun um nornir og dverga innan námsefnis og gagnrýndu ofbeldi sem 

þau töldu eiga sér stað á milli nemenda í skólunum. Þau vildu geta kennt börnum sínum 

samkvæmt námsefni hins kristna „Philadelphia Schule“
16

. Yfirvöld gáfu hinsvegar ekki leyfi 

fyrir heimakennslu. Foreldrarnir áfrýjuðu málinu í þýska dómskerfinu en var allstaðar neitað. 

Þýsku dómstólarnir töldu félagslegan ávinning af skólavist mjög mikilvægan hluta af 

markmiðum um grunnskólamenntun og ekki væri hægt að ná þeim á sama máta með 

heimakennslu. 

Foreldarnir áfrýjuðu til Mannréttindadómstóls Evrópu og héldu því fram að þýsk stjórnvöld 

væru að brjóta gegn 2. gr. viðauka 1. í Mannréttindasáttmálanum en þar segir: 

                                                
15  Mr J. Sperling og Drs. P.J. van Zuidam. The Rights of Parents to Home-school Their Children in Europe. 

Erindi flutt af Drs. P.J. Zuidam á World Congress of Families V, Forum 2, 10. Ágúst 2009. Sjá nánar: 

http://www.thuisonderwijs.net/artikelen/worldcongress-homeschooling.pdf 
16  Kristileg skólahreyfing um heimakennslu sem byggir á því að til að kenna börnum sínum þurfi foreldrar 

einungis góða trú en ekki sérstaka menntun. Fyrir foreldra sem hafa áhyggjur af einelti og öðru slíkum 

félagslegum vandamálum í skólum. Hreyfingin veitir foreldrum aðstoð með námsefni og gefur foreldrum 

aðgang að kennurum sem þeir geta haft skriflegt samband við, hringt í eða fengið í heimsókn. Sjá nánar: 

http://www.philadelphia-schule.de/ 
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„Engum manni skal synjað um rétt til menntunar. Hið opinbera skal í öllum ráðstöfunum 

sínum, er miða að menntun og fræðslu, virða rétt foreldra til þess að tryggja það að slík 

menntun og fræðsla sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir þeirra.“ 

Dómstóllinn taldi þýska ríkið og þýska dómstóla hafa rökstutt ákvörðun sína vel. 

Dómstólarnir höfðu ítrekað að fræðslan ein og sér væri ekki eina markmið skólanna heldur 

væri félagslegi þátturinn mjög mikilvægur hluti af menntun barna í grunnskólum. Þeir töldu 

þrátt fyrir að markmiðum um fræðslu væri náð væri ekki unnt að ná félagslegu markmiðunum 

ef börnum væri kennt heima,.Mannréttindadómstóllinn féllst á þessa röksemdarfærslu og taldi 

þetta atriði falla innan þess svigrúms sem ríki hafa til túlkunar á sáttmálanum. Þýskir 

dómstólar höfðu en fremur bent á að foreldrum væri frjálst að kenna börnum sínum eftir skóla 

og um helgar og væri þar af leiðandi ekki brotið á rétti þeirra til að stýra menntun barna sinna 

í samræmi við trúarskoðanir sínar. Vegna þessa hafnaði mannréttindadómstóllinn umsókninni. 

 

3.2 - Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark 

Forsaga málsins er sú að danska ríkið hafði gert kynfræðslu, í ríkisreknum grunnskólum, að 

hluta af aðalnámskrá. Þetta var gert með frumvarpi frá danska þinginu. Í því voru reglur sem 

að áttu að vernda börnin frá klámefni, frá því að vera ein í kynfræðslu með kennurum, of 

nánum upplýsingum um það hvernig kynlíf færi fram og dónalegu málfari á meðan á 

kynfræðslu stæði. Ekki voru allir foreldrar grunnskólabarna sáttir við þessar reglur og fannst 

þær ekki tryggja öryggi barna sinni nógu vel og vildu því fá undanþágur fyrir börn sín frá 

kynfræðslu í ríkisskólunum. Óskum þeirra um undanþágur var hafnað og tóku foreldrarnir þá 

börnin sín úr fyrrnefndum skólum. 

Þetta mál varðaði  2. gr.  viðauka 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu sem segir að ríki beri að 

virða rétt foreldra til þess að sjá til þess að kennsla og menntun sem tryggð börnunum, sé í 

samræmi við trúar og heimspekilegar skoðanir foreldra. 

Foreldrarnir héldu því fram að dönsku lögin brytu í bága við 2. gr. viðauka 1 við 

Mannréttindasáttmála Evrópu, þar sem börnum er ekki veitt undanþága frá skyldubundinni 

kynfræðslu. Danska ríkið hélt því hinsvegar fram að 2. gr. tengdist einungis trúarskoðunum en 

ekki allri kennslu og fjallaði þar að leiðandi ekki kynfræðslu. Danska ríkið taldi einnig að þar 

sem foreldrar gætu kosið að senda börn sín í einkaskóla, væri ekki jafn rík skylda á 

ríkisskólunum að veita foreldrum val í námi. 
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Dómurinn var danska ríkinu ósammála og sagði að 2. gr. miðaði að því að vernda fjölhyggju í 

menntun enda væri það nauðsynlegt í lýðræðislegu samfélagi. Mikilvægt væri að taka ekki 

einungis tillit til meirihlutans heldur allra hópa samfélagsins. Í ljósi valds nútíma ríkis þarf að 

ná þeim markmiðum í gegnum kennslu ríkisins. Hann taldi að í tengslum við kynfræðslu yrði 

að gæta að því að miðla þekkingu á hlutlægan, gagnrýnin og fjölhyggjulegan hátt og þyrfti að 

virða skoðanir foreldra. Hinsvegar taldi dómurinn að 2. gr. væri ekki brotin ef að þess væri 

gætt og menntunin væri einungis til að miðla þekkingu til barnanna. Væri hún ekki brotin 

nema ef kennarar hvettu börn til þess að byrja að stunda kynlíf á ákveðnum aldri eða ýttu 

undir kynferðislega hegðun, á meðan á kynfræðslu stæði. Þannig tæku þeir valdið frá 

foreldrum til að móta skoðanir barna sinna. Samkvæmt dómnum hafa foreldrar aðgang að 

þeim menntastofnunum sem til staðar eru fyrir börn sín. Þannig að frekar en að leggja meiri 

skyldur á ríkið varðandi framboð um menntun, staðfesti hann að þeir möguleikar sem í boði 

væru í einkaskólum gerðu það að verkum að frelsi til að velja menntun væri nægt, þrátt fyrir 

að það væri á kostnað foreldra. 

 

3.3 - Folgerø and others v. Norway 

Þetta mál hefur sérstaka þýðingu fyrir skyld mál á Íslandi vegna þess að lagaumgjörð og 

stefnumótun er með svipuðum hætti í báðum löndum. Yfirgnæfandi meirihluti barna bæði í 

Noregi og á Íslandi stundar nám á vegum hins opinbera og er lítið um að börn séu í 

einkaskólum eða skólum reknum á grundvelli ákveðinna trúar- eða lífsskoðana.
17

 Hinsvegar 

skiptist dómurinn í tvennt þar sem meirihluti samanstóð af 9 dómurum gegn 8 og má því velta 

fyrir sér hvort að það dragi úr fordæmisgildi dómsins. Fordæmisgildi dómsins til styrkingar 

má nefna að dómstóllinn dæmdi á svipaðan hátt í máli Zengin v. Turkey sem var kveðinn upp 

á eftir þessum dómi. Einnig var niðurstaða meirihluta dómstólsins svipuð og eins 

Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna og styrkir það niðurstöðuna.
18

  

Í þessu máli voru norskir húmanistar ósáttir við að hafa ekki fengið undanþágu fyrir börn sín 

frá námi í trúarbragðakennslu. Eftir að hafa verið neitað þá fóru foreldrarnir farið með málið í 

gegnum norska dómskerfið en var hafnað á öllum stigum. Foreldrarnir beindu því til 

dómstólsins að brotið hefði verið gegn 9. gr. og 2. gr. viðauka 1 við MSE vegna þess að þeir 

töldu að námsefnið væri ekki kennt á nægilega hlutlausan og gagnrýnin hátt eins og 

                                                
17  Dóra Guðmundsdóttir: Trúarbragðafræðsla í leik- og grunnskólum í ljósi 2. gr. 1. samningsviðauka 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Álit unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2010) bls. 13. 
18  Ibid. bls. 16-17. 
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trúarbragðakennsla í fjölhyggjusamfélagi krefst. Meirihluti dómstólsins féllst á það og taldi að 

brotið hefði verið gegn 2. gr. 1. viðauka við MSE vegna þess að námsefninu hefði ekki verið 

miðlað á þann hátt er nauðsynlegt er í fjölhyggju samfélagi. Synjun á algerri undanþágu fæli í 

sér brot á 2. gr. viðauka 1. við MSE.
19

 

Minnihlutinn taldi hinsvegar að norska ríkið hefði svigrúm til þess að ákveða hvernig kennslu 

í þessu fagi væri háttað. Vísaði hann einnig til þess að kristin trú væri opinber trú í Noregi og 

mikilvægur hluti af sögu þeirra og arfleifð. Taldi hann að undanþága, að hluta, væri nóg til 

þess að ekki væri um brot gegn 2. gr. 1. viðauka 1 við MSE að ræða.
20

 

 

4 - Skólaskylda 

Á Íslandi ber börnum á aldrinum 6–16 ára að sækja grunnskóla samkvæmt aðalnámskrá nema 

þau fái undanþágu til annars. Þessi 10 ára skólaskylda byggir á 3. gr. laga nr. 91/2008 um 

grunnskóla. Grunnskólastig er eina námsstigið á Íslandi þar sem er skólaskylda. Frá 10 ára 

skólaskyldu getur þó verið undantekning sbr. 32. gr. sömu laga en þar segir að skólastjóri hafi 

heimild til þess að útskrifa nemenda áður en þessum 10 árum lýkur ef nemandi hefur uppfyllt 

námskröfur grunnskóla samkvæmt aðalnámskrá. Algengast er þó að börn hefji skólagöngu 

sína árið sem þau verða 6 ára og ljúka henni 10 árum seinna. Ekki er langt síðan skólaskylda 

var sett á Íslandi og er hún enn í þróun, en hún var ekki færð upp í 10 ár fyrr en árið 1991. 

 

4.1 - Saga skólaskyldu á Íslandi 

Á miðöldum tíðkaðist ekki að senda börn í skóla. Börn voru látin vinna í og má því segja að 

bernska barna hafi verið stutt en með tímanum varð hugtakið „skólaaldur“ til og gafst börnum 

þá færi á að njóta barnæskunnar lengur.
21

 Fyrstu hugmyndir tengdar skólagöngu má rekja til 

heittrúarstefnunnar eða píetisma og séra N.F.S. Gruntvig frá Danmörku sem var uppi á 

árunum 1783–1872. Heittrúarstefnan fór að hafa áhrif í Danmörku um aldamótin 1700 en var 

                                                
19  Dóra Guðmundsdóttir: Trúarbragðafræðsla í leik- og grunnskólum í ljósi 2. gr. 1. samningsviðauka 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Álit unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2010) bls. 15-16. 
20  Ibid. bls. 16. 
21  Sigurður G. Magnússon: Alþýðumenning á Íslandi 1850-1940. Guðmundur Hálfdánarson og Svanur 

Kristjánsson (Ritstjórar). Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-1990, ritgerðir (bls. 265-320). Reykjavík 1993), bls. 

290. Tilvitnun í Bjarkey Gunnarsdóttir og Þuríður Lilja Rósenbergsdóttir: Skólaskylda og annað nám – Hefur 

skólinn nægan tíma til að mennta barnið í því sem honum er ætlað? Lokaverkefni til B.Ed. –próf. 

Kennaraháskóli Íslands, (2005), bls. 4. 
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hún uppruninn í Þýskalandi á 16. öld. Píetistar töldu að það ætti að gera öllum ungmennum 

kleift að lesa „fræðin“ og þess vegna þyrfti að efla lestrarkennslu. Vegna þess að Ísland var 

hluti af Danmörku á þessum tíma þá bárust þessar hugmyndir hingað á svipuðum tíma. Séra 

N.F.S. Gruntvig fannst mikilvægt að svokallaður „skóli fyrir lífið“ yrði stofnaður fyrir 

alþýðuna sem væri svokallaður lýðháskóli. Hlutverk þessa skóla átti að vera að ýta undir 

andlega vakningu og upplýsingu. Skólinn átti að byggja á boðskap Gruntvigs um kærleika, til 

alþýðunnar og föðurlandsins. Taldi hann að fólk þyrfti að fá menntun byggða á þjóðlegum 

grunni til þess að andlegt líf alþýðunnar yrði ríkara.
22

 

Þetta leiddi til tilskipunar um húsaga sem sett var árið 1746 og voru það fyrstu lög um 

menntamál þjóðarinnar. Tilskipunin hafði áhrif bæði á fermingarfræðslu og almennt 

kennslustarf á Íslandi. Með tilskipuninni átti að kenna börnum að óttast guð, hlýða og stunda 

erfiði og var þetta gert til þess að koma í veg fyrir að þau legðust í leti eða gerðu eitthvað 

annað slæmt. Áður fyrr hafði krafa um bóklæsi ekki verið til staðar fyrr en píatísku 

tilskipanirnar komu til landsins. Um 1700 hafði þótt duga að fólk kynni orð guðs utanbókar 

og var einungis krafa um að húsbóndinn eða eitthver einn aðili, á sem flestum heimilum, gæti 

lesið orð guðs fyrir hina svo að þeir gætu lært það utan að.
23

 

Til að byrja með þá var kennslan þannig að ef engin var læs á heimilinu þá bar presturinn 

ábyrgð á því að börn fengju þá kennslu sem þeim bar. Að mestu leiti var það komið undir 

heimilunum hvort og hvernig menntun börn fengu en sóknarkirkjan var samt sem áður helsti 

vettvangur þeirrar formlegu uppfræðslu sem presturinn sá um.
24

 Prestar fóru inn á heimili 

fólks til þess að athuga hvort foreldrar og húsbændur færu eftir þeim tilskipunum sem settar 

voru og komu þeir tvisvar á ári til þess að hlýða börnum yfir. Prestarnir hræddu börnin með 

því að ef þau myndu ekki standa sig að þá yrðu þau ekki tekin í kristinna manna tölu og var 

það börnunum yfirleitt til hvatningar.
25

 

                                                
22  Reidar Myhre: Stefnur og straumar í uppeldissögu. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík 

(2001), bls. 109. Tilvitnun í Bjarkey Gunnarsdóttir og Þuríður Lilja Rósenbergsdóttir: Skólaskylda og annað 

nám – Hefur skólinn nægan tíma til að mennta barnið í því sem honum er ætlað? Lokaverkefni til B.Ed. –

próf. Kennaraháskóli Íslands, (2005), bls. 3. 
23  Loftur Guttormsson: Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld. Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 

Reykjavík (1983), bls. 67-72. Tilvitnun í Bjarkey Gunnarsdóttir og Þuríður Lilja Rósenbergsdóttir: 

Skólaskylda og annað nám – Hefur skólinn nægan tíma til að mennta barnið í því sem honum er ætlað? 

Lokaverkefni til B.Ed. –próf. Kennaraháskóli Íslands, (2005), bls. 4. 
24  Ibid. bls. 80 
25  Sigurður G. Magnússon: Alþýðumenning á Íslandi 1850-1940. Guðmundur Hálfdánarson og Svanur 

Kristjánsson (Ritstjórar). (1993), bls. 290-291. Tilvitnun í Bjarkey Gunnarsdóttir og Þuríður Lilja 

Rósenbergsdóttir: Skólaskylda og annað nám – Hefur skólinn nægan tíma til að mennta barnið í því sem 

honum er ætlað? Lokaverkefni til B.Ed. –próf. Kennaraháskóli Íslands, (2005), bls. 4. 



17 

 

Árið 1903 var stórt ár í íslenskri alþýðufræðslu sem markaði ákveðin tímamót en þá var bókin 

Lýðmenntun eftir Guðmund Finnbogason gefin út.Í bókinni er lagður hugmyndafræðilegur 

grunnur að fyrstu almennu íslensku löggjöfinni um fræðslu barna á Íslandi sem var síðan 

samþykkt árið 1907. Guðmundur hafði fengið styrk til þess að kynna sér uppeldis- og 

menntamál og átti að nota niðurstöður rannsókna hans til þess að gera tillögur að heppilegu 

fyrirkomulagi á uppeldis og menntamálum. Guðmundur gaf bókina út áður en hann birti 

niðurstöðuna sem tillögur til Alþingis. Það gerði hann til þess að gefa þjóðinni tækifæri á að 

skoða bókina og kynna sér niðurstöðuna og er talið að hann hafi gert þetta til að vinna henni 

fylgi.
26

 Lagður var grunnur að almenningsfræðslu í kjölfar bókarinnar og færðist ábyrgð 

fræðslunnar þá frá heimilunum yfir á stjórnvöld. Námstími barna jókst sem og fjöldi 

kennslustunda.
27

 Í fræðslulögunum 1907 var börnum landsins tryggð 4ra ára skólaganga 

fjölskyldum þeirra að kostnaðarlausu. Sveitarfélögin stóðu straum af kostnaði við kennsluna 

en fengu þó styrk frá landssjóði og störfuðu undir eftirliti fræðslumálastjórans í Reykjavík. 

Foreldrar báru samt enn ábyrgð á því að börn fengju fræðslu til 10 ára aldurs á heimilunum og 

mættu þá til skóla læs og eitthvað skrifandi. Þar voru þau síðan í fjögur ár eða fram að 

fermingu. Í sveitum voru minni kröfur en í föstum skólum, bæði um námstíma og námsefni 

og var börnunum kennt í farskólum. Sveitahreppar gátu látið börn læra heima í staðin fyrir að 

vera með skólahald en þá bar þeim að hafa eftirlitsmann sem aðstoðaði við heimafræðsluna 

og var þetta fyrirkomulag víða notað fyrst eftir að fræðslulögin voru sett. Í kjölfar 

fræðslulagana var Kennaraskólinn í Reykjavík stofnaður.
28

  

Með fræðslulögum nr. 94/1936 var skólaskylda færð niður og byrjuðu börn í skóla 7 ára og 

voru til 14 ára aldurs. Með fræðslulögunum jókst enn munur á gæðum kennslu í föstum 

skólum og í farskólum og var því reynt að fjölga föstum skólum í sveitum.
29

 Með lögum nr. 

63/1974 var skólaskylda sett frá 7 ára aldri til 16 ára aldurs og var hún þá orðin níu ár. Með 

                                                
26  Loftur Guttormsson: Lýðmenntun. Kennaraháskóli Íslands. Reykjavík (1994), bls. 25 Tilvitnun í Bjarkey 

Gunnarsdóttir og Þuríður Lilja Rósenbergsdóttir: Skólaskylda og annað nám – Hefur skólinn nægan tíma til 

að mennta barnið í því sem honum er ætlað? Lokaverkefni til B.Ed. –próf. Kennaraháskóli Íslands, (2005), 

bls. 5. 
27  Loftur Guttormsson: Kennsla heima og í skóla. Þáttur heimila í barnafræðslu á Íslandi 1907-1930. Uppeldi  

og menntun 5. árg. bls. 9-22. Tímarit Kennaraháskóla Íslands. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 

Reykjavík (1996), bls. 19. Tilvitnun í Bjarkey Gunnarsdóttir og Þuríður Lilja Rósenbergsdóttir: Skólaskylda 
og annað nám – Hefur skólinn nægan tíma til að mennta barnið í því sem honum er ætlað? Lokaverkefni til 

B.Ed. –próf. Kennaraháskóli Íslands, (2005), bls. 6. 
28  Forsetisráðuneytið: Menntun.Teki af vef www.heimastjorn.is 23.apríl 2011. Sjá nánar: 

http://www.heimastjorn.is/heimastjornartiminn/menntun/ 
29  Loftur Guttormsson: Farskólahald í sextíu ár (1890-1950): Nokkrir meigindrættir. Uppeldi og Menntun 1. 

árg. bls. 207-222. Tímarit Kennaraháskóla Íslands. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík 

(1991), bls. 217-221. Tilvitnun í Bjarkey Gunnarsdóttir og Þuríður Lilja Rósenbergsdóttir: Skólaskylda og 

annað nám – Hefur skólinn nægan tíma til að mennta barnið í því sem honum er ætlað? Lokaverkefni til 

B.Ed. –próf. Kennaraháskóli Íslands, (2005), bls. 6. 
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lögum nr. 49/1991 um grunnskóla var skólaskyldan færð niður í 6 ára aldur og var þá komin á 

sú 10 ára skólaskylda sem nú er í gildi. Þá var 6 ára bekkur einnig gerður að fyrsta bekk. Þetta 

var gert þar sem þá þegar voru 95% barna í 6 ára bekk en mislengi eftir sveitarfélögum. Það 

að gera 6 ára nemendur skólaskylda var því meðal annars gert til þess að auka jafnræði allra 

barna óháð því hvar á landinu þau væru búsett.  

Í núgildandi lögum um grunnskóla er skólaskylda að jafnaði 10 ár, en hún getur þó verið 

skemmri, börn geta fengið undanþágu til að byrja fyrr eða seinna og afburðarnemendur eiga 

einnig möguleika á því að útskrifast áður en 10 ára skólagöngu lýkur.
30

 

 

4.2 - Val á skóla innan sveitarfélags 

Grunnskólarnir hafa ákveðið frelsi til að ákveða stefnu sína sjálfir og getur starfsemi 

grunnskólanna því verið misjöfn. Foreldrar geta því, af ýmsum ástæðum, valið að börn sín fari 

í ákveðna skóla frekar en aðra. Foreldrar eiga að hafa rétt til þess að velja í hvaða grunnskóla 

börn þeirra fara innan síns sveitarfélags. Byggir þetta á 1. mgr. 18. gr. laga um grunnskóla en 

hún hljóðar svo: 

„Foreldrar skulu gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri. Foreldrar eiga rétt á að 
velja grunnskóla innan sveitarfélags fyrir börn sín samkvæmt reglum sveitarfélagsins. 

Jafnframt skulu þeir eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og skólagöngu barna sinna.“ 

 

Þó svo að foreldrar eigi að hafa þennan rétt þá er hann ekki alger en æskilegt þykir að 

sveitarfélögin stuðli að því að foreldrar geti valið um skóla, en það á til dæmis ekki við ef 

skóli sem foreldri vill senda barn í er fullur, eða þá ef að í sveitarfélaginu er bara rekinn einn 

skóli.
31

 

Samkvæmt viðmiðunarreglum, um greiðslu vegna nemenda sem stunda nám utan 

lögheimilissveitarfélags, sem samþykktar voru af stjórn sambands sveitarfélaga 29. október 

2010, hafa foreldrar möguleika á að senda börn sín í skóla utan þess sveitarfélags sem þeir 

búa í. Í 1. gr. segir að vikið sé frá því að börn á grunnskólaaldri stundi nám í 

lögheimilissveitarfélagi í eftirfarandi tilvikum: 

„a.  Þegar lögheimili barns flyst í annað sveitarfélag á skólaárinu, eða barn sækir skóla í 
tveimur sveitarfélögum samtímis, sbr. 2. gr. 

                                                
30  Frumvarp að grunnskólalögum, Alþingi, Reykjavík 2007-2008. 
31  Ibid. 
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b.  Þegar forsjáraðili barns óskar eftir að það fái að stunda nám í grunnskóla utan síns 

lögheimilissveitarfélags, sbr. 3.- 5. gr. 

c.  Þegar barni er ráðstafað í tímabundið fóstur til fósturforeldra sem eiga lögheimili í öðru 
sveitarfélagi, sbr. 6. gr.“ 

 

Foreldrar geta sem sagt fengið að senda börn sín í skóla utan sveitarfélags en þurfa þá að 

sækja sérstaklega um það samkvæmt 3. til 5. gr. Foreldrar þurfa að upplýsa um ástæður þess 

að þeir vilji senda börn sín í aðra skóla. Því næst þarf heimasveitarfélagið að samþykja að 

greiða grunnkostnað við kennsluna og er gjaldskrá að finna í samkomulaginu. Síðan þarf 

viðtökusveitarfélag og viðtökuskólinn að samþykkja beiðnina. Í 5. gr. kemur fram að 

meginreglan skuli vera sú að ef óskað er eftir því frá lögheimilissveitarfélagi að barn fái 

skólavist í öðru sveitarfélagi, sé orðið við óskinni. Þannig geta foreldrar, þó það sé bara einn 

skóli innan sveitarfélagsins, sent börn sín í aðra skóla. Foreldrar eiga því samkvæmt 

grunnskólalögunum og reglum Sambands íslenskra sveitarfélaga að geta sent börnin sín í þá 

skóla sem þau vilja hvort sem þeir eru innan eða utan sveitarfélags.  

Ekki hefur verið tekið saman fyrir hversu mörg börn er sótt um slíkar heimildir, en samkvæmt 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga þá er slík heimild í flestum tilfellum veitt. 

 

4.3 - Skólanefnd 

Eftir að ríkið færði sveitarfélögum stjórn grunnskóla í byrjun skólaárs 1996–1997, færðist 

eftirlit með skólunum yfir í skólanefndir. Menntamálaráðuneytið hefur þó enn eftirlit með 

starfi þeirra og ber sveitarfélögum samkvæmt 37. grein laga um grunnskóla að sjá um eftirlit 

með gæðum á skólahaldi og láta ráðuneytinu í té upplýsingar um framkvæmd skólahaldsins. 

Málefni skólanna eru því rædd í skólanefndum, nema að upp komi vafaatriði en þá eru málin í 

höndum menntamálaráðuneytisins.
32

 Í öllum sveitarfélögum skal starfa skólanefnd á 

grundvelli 6. gr. laga um grunnskóla í umboði sveitastjórnar. Skólanefndin fer með málefni 

grunnskóla innan hvers sveitarfélags fyrir sig. Foreldrar í sveitarfélagi velja sér einn 

aðalfulltrúa og einn varafulltrúa til þess að sitja í skólanefnd ásamt fulltrúa fyrir skólastjóra og 

fulltrúa fyrir kennara. Í 2. mgr. 6. gr. laga um grunnskóla er hlutverk skólanefndar útlistað: 

„Meginhlutverk skólanefndar er sem hér segir: 

a.  að sjá til þess að öll skólaskyld börn sem rétt eiga á skólavist í sveitarfélaginu njóti 

lögboðinnar fræðslu, 

                                                
32  Guðmundir Ó. Ásmundsson, Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson: Stjórnskipulag grunnskóla – 

Hugmyndir skólanefnda um völd sín og áhrif. Ritrýnd grein birt 1. desember 2008, Menntasvið Háskóla 

Íslands (2008). Sjá nánar: http://netla.khi.is/greinar/2008/010/index.htm 
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b.  að staðfesta starfsáætlun skóla ár hvert og skólanámskrá einstakra skóla, 

c.  að fylgjast með framkvæmd náms og kennslu í sveitarfélaginu og gerð skólanámskrár og 

gera tillögur til skólastjóra og/eða sveitarstjórnar um umbætur í skólastarfi, 
d.  að fylgjast með og stuðla að því að nemendum og skólum sé tryggður aðgangur að 

sérfræðiþjónustu, 

e.  að sjá til þess að jafnan sé fyrir hendi viðeigandi húsnæði fyrir kennslu og annar 
aðbúnaður, þ.m.t. útivistar og leiksvæði nemenda, 

f.  að hafa eftirlit með að ákvæði laga og reglugerða séu uppfyllt og gera tillögur til 

sveitarstjórnar um úrbætur, 

g.  að stuðla að tengslum og samstarfi leikskóla og grunnskóla annars vegar og grunnskóla 
og framhaldsskóla hins vegar.“ 

Skólanefndin er mikilvæg nefnd innan sveitarfélaganna en árið 2009 fóru 36,9% af útgjöldum 

sveitarfélagana eða 75,3 milljarðar af 204,2 til fræðslumála. Fræðslumál voru þannig stærsti 

útgjaldaliður sveitarfélagana en næst stærsti útgjaldaliðurinn var velferðarmál með um 38 

milljarðar króna.
33

 Áhrif skólanefnda eru því mikil og geta þær mótað skólastefnu 

grunnskólanna í sínum sveitarfélögum og eiga að sjá til þess að grunnskólarnir fari að settum 

lögum. 

 

4.4 - Skólaráð 

Skólaráð er vettvangur sem gerir foreldrum kleift að hafa áhrif á skólastarf innan skóla barna 

sinna. Skólaráð starfar á grundvelli 8. gr. laga um grunnskóla en í 1. mgr. hennar segir: 

„Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags 

um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. 

Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar 
áætlanir  um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar 

breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. 

Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 
6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni 

þessu til viðbótar.“ 

Í 2. mgr. sömu laga segir að í skólaráði eigi að vera tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi 

starfsfólks skólans, tveir fulltrúar frá foreldrum, tveir frá nemendum en einnig skuli 

skólastjóri sitja í ráðinu og stýra starfinu. Hann tilnefnir einnig einn fulltrúa úr 

grenndarsamfélaginu eða auka fulltrúa úr hópi foreldra til þess að sitja í ráðinu.  Samtals eru 

þetta níu fulltrúar sem sitja í 2 ár í senn. Skólanefnd sem byggð er á 6. gr. laga um grunnskóla 

getur sett skólaráði grunnskóla ákveðin verkefni til viðbótar við önnur verkefni, ef 

skólanefndin fær til þess samþykki sveitarstjórnar. Reglugerð nr. 1157/2008 um skólaráð við 

                                                
33  Gunnlaugur A. Júlíusson og Jóhannes Á. Jóhannesson. (umsjónamenn). (2010). Árbók Sveitarfélaga 2010 – 

26. árgangur. Prentsmiðjan Oddi, Reykjavík (2010). bls. 29. Sjá nánar: http://www.samband.is/media/arbok-

sveitarfelaga-2010/Arbok-2010.pdf 
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grunnskóla skýrir nánar frá hlutverki og starfi skólaráðs. Í 2. gr. reglugerðarinnar eru verkefni 

skólaráðs útlistuð. Auk þess sem skólaráð tekur þátt í að móta stefnumörkun fyrir skólann og 

sérkenni hans þá á skólaráð að fjalla: 

 Um Skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar þær áætlanir er skólastarfið 

varða. 

 Um allar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla sem að munu hafa stórar 

afleiðingar á starfið og ráðið gefur umsögn um þær áður en endanlegar ákvarðanir eru 

teknar. 

 Um og taka þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og hans tengsl við nærliggjandi 

samfélag. 

 Um og fylgjast með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda 

í skólanum. 

 Um skólareglur og umgengnishætti í skólanum 

 Um erindi frá skólanefnd sveitarfélagsins, foreldrafélagi, kennarafundi, almennum 

starfsmannafundi, nemendafélagi, einstaklingum, menntamálaráðuneyti og öðrum 

aðilum sem þau málefni sem hér eru talin upp varða og veita umsögn um þau sé þess 

óskað. 

 Um og taka þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar að gefnu samþykki frá 

sveitarstjórn.
34

 

 

Fulltrúar foreldra eru kosnir samkvæmt 3. gr. reglugerðarinnar samkvæmt starfsreglum 

foreldrafélags sem skal starfa við hvern skóla samanber 9. gr. laga um grunnskóla og eru 

fulltrúar nemenda kosnir samkvæmt starfsreglum nemendafélags sem starfar á grundvelli 10. 

gr. laga um grunnskóla. Síðan getur skólaráðið sjálft valið einn fulltrúa íbúa úr 

grenndarsamfélagi eða úr hópi foreldra þannig að foreldrar eiga möguleika á að hafa þarna 3 

fulltrúa sem geta haft mikil áhrif á mótun skólastarfsins. Fulltrúum foreldra ber einnig að gæta 

hagsmuna nemenda ef þeir geta ekki tekið þátt í störfum skólaráðsins sökum aldurs eða 

þroska. 

Skólaráð var fyrst sett með lögum nr. 91/2008 um grunnskóla og kom skólaráð þá í staðin 

fyrir foreldraráð, sem byggði á 16. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla, og kennararáð sem 

byggði á 14. gr. sömu laga. Í foreldraráði störfuðu þrír fulltrúar foreldra sem foreldrar við 

skólann kusu til tveggja ára í senn. Foreldraráð hafði minna hlutverk en skólaráð hefur. 

Foreldráðið fjallaði um og gaf umsögn til skólans og skólanefndar um námskrá og aðrar þær 

áætlanir sem skólahaldið varða og sá til þess að áætlanir og framkvæmd þeirra væru vel 

kynntar fyrir foreldrum. Foreldraráð átti einnig að fá til umsagnar allar meiri háttar breytingar 

á skólahaldi og starfsemi skólans áður en taka skyldi ákvörðun um þær.
35

 Kennararáð var 

                                                
34  Stjórnartíðindi. B-deild. nr. 1157/2008. Reglugerð um skólaráð við grunnskóla. 2. gr.  
35  Lög um grunnskóla nr. 66/1995 16. gr. Sjá nánar:  http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995066.html 
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starfrækt í grunnskólum þar sem voru átta fullar stöður eða fleiri og kusu þá kennarar þrjá 

fulltrúa úr sínum hópi sem voru skólastjóra til aðstoðar um stjórn skólans. Ef skólar voru 

minni fór kennarafundur með sama hlutverk. Fluttust því verkefni foreldraráðs og kennararáðs 

til skólaráðs og meira til en hin ráðin voru lögð niður þó að kennararáð geti þó en þá starfað 

við skóla ef góð ástæða þykir til þess. Skólaráð getur til dæmis fengið ákvörðunarvald í 

ákveðnum málum ef sveitarfélög óska þess.
36

  

 

4.5 - Foreldrafélög 

Uppruna foreldrafélaga má rekja til laga nr. 63/1974 um grunnskóla þar sem var klausa sem 

sagði að skólastjóri, kennarar eða foreldrar geti farið fram á að stofnað sé foreldrafélag við 

skólann. Nokkrum árum áður hafði verið stofnað foreldra- og kennarafélag við Hlíðaskóla og 

fram að því að grunnskólalögin 1974 voru sett voru nokkur slík félög stofnuð til viðbótar.
37

  

Í upphafi var hlutverk foreldrafélaga, að mestu að sjá um félags- og tómstundalíf nemenda, 

fylgjast með aðstöðu og aðbúnaði og sjá um upplýsinga- og fræðslustarf fyrir foreldra. Fyrst 

um sinn þá sáu kennarar og skólastjórar mikið um starfsemi slíkra félaga en þegar foreldrar 

fóru að taka þátt í meiri mæli þá fóru nöfn félagana að breytast yfir í foreldrafélög úr foreldra- 

og kennarafélög.
38

  

Þróunin hefur svo verið þannig að ýtt hefur verið undir mikilvægi foreldrafélaga og er það nú 

lögbundið að foreldrafélag sé starfrækt við hvern skóla. Samkvæmt 9. gr. laga um grunnskóla 

þá er starfsemi foreldrafélaga lögbundin í öllum grunnskólum. Foreldrafélög gera foreldrum 

meðal annars kleift að styðja við fulltrúa foreldra í skólaráði. Foreldrafélög eru einnig mjög 

mikilvæg í samstarfi grunnskóla og heimila og í að ýta undir að foreldrar styðji við starf 

skólans og láti sig það skipta.
39

 Í 1. mgr. 9. gr. sömu laga segir: 

„Við grunnskóla skal starfa foreldrafélag. Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til 
þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er að styðja skólastarfið, 

stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla.“ 

Skólastjóra ber að sjá til þess að foreldrafélag sé stofnað og styðja við það. Þann 14. október 

2010 svaraði mennta- og menningarmálaráðuneytis fyrirspurn um það hvort að í lagi væri að 

                                                
36  Frumvarp að grunnskólalögum, Alþingi, Reykjavík 2007-2008. 
37  Hrólfur Kjartansson: Þróun og framtíð foreldrafélaga við grunnskóla. Uppeldi og menntun, 1. árg. Tímariti 

Kennaraháskóla Íslands. Reykjavík, (1992), bls. 37. Tilvitnun í Bjarkey Gunnarsdóttir og Þuríður Lilja 

Rósenbergsdóttir: Skólaskylda og annað nám – Hefur skólinn nægan tíma til að mennta barnið í því sem 

honum er ætlað? Lokaverkefni til B.Ed. –próf. Kennaraháskóli Íslands, (2005), bls. 21. 
38  Ibid. bls. 137-139. 
39  Frumvarp að grunnskólalögum, Alþingi, Reykjavík 2007-2008. 
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starfrækja ekki foreldrafélag við grunnskóla en stofna í stað þess foreldra- og kennarafélag þar 

sem skólastjóri er sjálfkjörinn í stjórn. Í svari sínu vísar mennta- og menningarmálaráðuneytið 

til frumvarps laga um grunnskóla en þar segir meðal annars um 9. gr. 

„Rétt þykir að lögbinda foreldrafélög við alla grunnskóla, m.a. til þess að vera bakhjarl 
fulltrúa foreldra í skólaráði og einnig til að leggja áherslu á mikilvægi samstarfs heimilis og 

skóla og að foreldrar styðji við skólastarfið. Gert er ráð fyrir að skólastjóri sé ábyrgur fyrir 

stofnun foreldrafélags og að félagið fái nægan stuðning til starfsemi sinnar frá skólanum.“ 

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið sagði svo að ráða mætti af grunnskólalögunum að vilji 

Alþingis hafi verið að auka vægi foreldra í skólastarfi og tryggja að til væri vettvangur þar 

sem foreldrar gætu látið í sér heyra. Álit mennta- og menningarmálaráðuneytisins var að við 

alla grunnskóla skuli starfa foreldrafélag. Við skólana mætti alveg starfa foreldra- og 

kennarafélag ef um það væri sátt og gæti það starfað að einstökum verkefnum en slíkt félag 

gæti aldrei komið í staðin fyrir foreldrafélag byggt á 9. gr. laga um grunnskólana. 

 

4.6 - Heimakennsla 

Samkvæmt 2. mgr. 46. gr. grunnskólalagana geta foreldrar sótt um undanþágu frá 3. gr. 

grunnskólalagana, sem setur öllum börnum skólaskyldu, til þess að kenna börnum sínum 

heima. Samkvæmt greininni skulu foreldrar sækja um undanþáguna til síns sveitafélags og 

getur skólastjóri veitt undanþáguna að höfðu samráð við skólanefnd og sérfræðiþjónustu. Ef 

foreldrar fá leyfi til þess að kenna börnum sínum heima þá þurfa þau samt sem áður að lúta 

sama eftirliti og reglulega mati og grunnskólarnir. Börnin skulu jafnframt taka þau 

könnunarpróf sem skilgreind eru í grunnskólalögunum. Þannig að þó foreldrar fái undanþágu 

til að kenna börnum sínum sjálf er hún aðeins veitt fari eftir sömu reglum og grunnskólum ber 

að fara eftir. 

Reglugerð nr. 531/2009 um heimakennslu á grunnskólastigi útlistar nánar þær kröfur sem 

gerðar eru til foreldra sem fá undanþágu frá 3. gr. grunnskólalaganna til að kenna heima. Í 

reglugerðinni eru mjög ýtarlegar kröfur sem þarf að uppfylla og þegar reglugerðin er skoðuð 

kemur í ljós að fæstir eiga möguleika á að uppfylla þær. Samkvæmt 1. gr. má veita  heimild til 

heimakennslu að fullu eða að hluta og heimildin er ávallt tímabundin. Í 11. gr. segir nánar að 

heimild skuli einungis veita í eitt ár í senn og skuli þá liggja fyrir skýrsla heimakennslufulltrúa 

áður en heimildin er endurskoðuð. Í 3. gr. reglugerðarinnar er því lýst sem fylgja þarf með 

umsókn. Meðal annars þarf að gera námskrá fyrir heimakennsluna þar sem lýst er 

starfsháttum og markmiðum hennar. Einnig þarf að fylgja áætlun um hvers konar félags- og 
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tómstundarstarf barninu standi til boða og upplýsingar þurfa að fylgja um almennan húsakost 

og aðbúnað sem nota á til kennslunnar. Einnig kemur fram að skyla þurfi upplýsingum um 

menntun, starfsferil og kennsluréttindi þeirra sem eiga að sjá um heimakennsluna en í 7. gr. 

reglugerðarinnar kemur fram að sá sem annast heimakennsluna þurfi að hafa starfsheitið 

grunnskólakennari sbr. 4. gr. laga nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.
40

 Foreldri sem vill geta kennt 

barni sínu heima þarf þannig að vera menntaður grunnskólakennari og hafa að baki 5 ára 

háskólanám. Heimakennsla er því ekki raunverulegur möguleiki fyrir stóran hóp foreldra.  

Samkvæmt reglugerðinni ber foreldri eða forráðamanni að hafa þjónustuskóla innan 

sveitafélagsins sem mun annast þjónustu, ráðgjöf og eftirlit vegna kennslunnar og vera 

tengiliður foreldris eða forráðamanns. Í 6. gr. segir að heimakennsla skuli vera byggð á lögum 

um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla. Heimakennslufulltrúi þjónustuskólans skal skila 

skýrslu minnst tvisvar á skólaári um framkvæmt kennslunnar til skólastjóra þess 

þjónustuskóla og ber foreldrum eða forráðamönnum að gera skólanum reglulega grein fyrir 

námsmati.
41

 

Samkvæmt óformlegum heimildum frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu hefur einungis 

verið gefið út eitt leyfi til heimakennslu síðan hún var heimil með lögum. Sú heimild var veitt 

til sveitarfélagsins Ölfus til tilraunakennslu fjögurra barna á tímabilinu 2004-2006. Þetta leyfi 

er ekki lengur í gildi og er námi þessara barna nú sinnt á annan hátt. Eftir að lög nr. 91/2008 

tóku gildi er það í höndum sveitarfélagana að gefa út slík leyfi, en ber þeim að tilkynna 

ráðuneytinu um þau leyfi sem veitt eru og hafa ráðuneytinu ekki borist neinar slíkar 

tilkynningar frá því að lögin tóku gildi 2008. Samkvæmt þeim upplýsingum er heimakennsla 

því ekki virk. Heimakennsla gildir einungis þegar um langtímaúrræði er að ræða. 

 

4.7 - Samantekt 

 Ekki er langt síðan skólaskylda var sett á Íslandi og hefur hún verið í þróun síðan. Árið 1991 

var hún færð upp í 10 ár eða frá 6-16 ára og hefur ekki verið breytt síðan. Eftir að skólaskylda 

var sett hefur frelsi foreldra til að ákveða hvernig menntun börn fá minnkað en þó eru  ýmis 

úrræði sem foreldrar geta nýtt sér til þess að hafa áhrif á skólagönguna. Grunnskólarnir geta 

upp að vissu marki ákveðið stefnu sína sjálfir og getur starfsemi þeirra því verið misjöfn. 

                                                
40  Stjórnartíðindi. B-deild nr. 531/2009. Reglugerð um heimakennslu á grunnskólastigi. 
41  Ibid. 
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Innan sveitarfélagana geta foreldrar valið skóla fyrir börnin sín svo lengi sem þeir eru ekki 

fullsettnir og ef þeir vilja senda barnið sitt í skóla utan sveitarfélags þá geta þeir sótt um það.  

Í byrjun skólaárs 1996-1997 var stjórn grunnskóla færð til sveitarfélaga og þar með fór eftirlit 

með skólunum yfir í skólanefndir. Menntamálaráðuneytið hefur þó enn eftirlit með starfi 

þeirra. Í öllum sveitarfélögum á að starfa skólanefnd. Skólanefndir ræða málefni skólanna. 

Foreldrar velja sér einn fulltrúa og einn varafulltrúa sem sitja í nefndinni. Innan hvers skóla á 

einnig að starfa skólaráð en það er vettvangur sem gerir foreldrum kleift að hafa bein áhrif á 

skólastarf barna sinna. Þar geta foreldrar átt 2-3 fulltrúa og ráðið tekur þátt í stefnumörkun og 

mótun sérkenna skólans sem og ýmsum öðrum verkefnum tengdum skólanum. Við hvern 

skóla skal einnig starfa foreldrafélag. Þar geta foreldrar verið bakhjarl fyrir foreldra í 

skólaráði og styrkt samstarf heimilis og skóla. Foreldrafélögum er einnig ætlað að stuðla að 

því að foreldrar láti málefni skólans sig skipta.  

Foreldrar geta fengið heimild til að kenna börnum sínum heima og þannig fengið undanþágu 

frá skólaskyldu. Hinsvegar er þetta ekki möguleiki fyrir flesta foreldra þar sem að skilyrðin 

sem þeir þurfa að standast eru svo ströng. Samkvæmt upplýsingum frá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu eru engin dæmi um það í dag að foreldrar séu með slíka heimild 

og þar af leiðandi er hún ekki virk.  

 

5 - Aðalnámskrá 

Eftir 1996 færðist ábyrgð á grunnskólahaldi yfir á sveitarfélögin. Skólanefnd sem starfar á 

vegum sveitarfélagana ber að sjá til þess að öll börn fái þá kennslu sem lögboðin er. Eftir að 

skólahaldið fór yfir til sveitarfélagana hafa sveitarfélögin fengið verulegt svigrúm til þess 

ákveða og skipuleggja námið sjálf og geta þá gert það eftir því sem á við í hverju 

sveitarfélagi. Þrátt fyrir þetta svigrúm ber sveitarfélögum að tryggja að grunnskólarnir fari 

eftir þeirri meginstefnu sem að sett er í lögum og í aðalnámskrá.  Ráðherra setur aðalnámskrá 

á sama máta og hann setur reglugerðir. Þetta val sveitarfélaganna er hluti af ástæðum þess að 

foreldrar gætu valið aðra skóla fyrir börnin sín en hverfisskólann. Aðalnámskrá setur öllum 

grunnskólum sameiginleg námsmarkmið og skilgreinir hversu ýtarlega og hversu lengi á að 

kenna hvert fag fyrir sig. Aðalnámskrá útfærir nánar þau lagaákvæði og þær reglugerðir sem 

tengjast námi og kennslu í grunnskóla. Aðalnámskrá samræmir kennslu og sér til þess að allir 

nemendur fái ákveðna lágmarksmenntun. Aðalnámskrá er notuð sem viðmið þegar einstakir 
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skólar búa til sína skólanámskrá sem þeim ber að gera árlega og geta þeir þá lagað hana að 

aðstæðum við þann skóla. Aðalnámskrá setur grunnskólum einnig þann lágmarkstíma sem 

nemendur eiga að stunda skólann. Í henni er einnig að finna viðmiðunarstundarskrá þar sem 

sýnt er hversu mikið vægi hvaða fög eiga að hafa og hversu mikinn tíma skólarnir hafa til að 

ráðstafa sjálfir.
42

 

Aðalnámskrá á stoð sína í 24. gr. laga um grunnskóla og er það á ábyrgð ráðherra að setja 

grunnskólum aðalnámskrá. Aðalnámskrá skiptist í nokkra hluta, almennan hluta, erlend 

tungumál, heimilisfræði, hönnun og smíði, íslensku, íþróttir – líkams- og heilsurækt, 

kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði, listgreinar, lífsleikni, náttúrufræði og 

umhverfismennt, samfélagsgreinar, stærðfræði og upplýsinga og tæknimennt. 

 

5.1 - Val innan grunnskólanna á námsgreinum 

Í 26. gr. laga um grunnskóla segir að nemendur eigi að hafa kost á ákveðnu vali í námi sínu. 

Gert er ráðið fyrir í viðmiðunarstundaskrá að einstakir skólar hafi ákveðin tíma sem þeir geta 

ráðstafað sjálfir. Grunnskólarnir geta nýtt þennan tíma í að auka við kennslu í 

skyldunámsgreinum en geta einnig nýtt hann í greinar sem eiga við á hverjum stað fyrir sig. Í 

8., 9. og 10. bekk eru valgreinar hluti af skyldunámi og er ætlast til þess að nemendum í þeim 

bekkjum gefist kostur á því að velja sér námsgreinar og námssvið í samráði við foreldra og 

kennara. Nemendur eiga þá samkvæmt 2. mgr. 26. gr. laga um grunnskóla að hafa kost á vali 

sem nemur þriðjungi námstíma þeirra en yfirleitt er valið um 6–8 stundir á viku. Tilgangurinn 

með þessu er að gefa nemendum aukið frelsi þannig að einstakir nemendur geti valið greinar á 

sínu áhugasviði eða greinar sem falla að þeirra framtíðaráformum. Þannig getur nemandi sem 

ætlar sé að fara í tungumálanám byrjað að læra þriðja erlenda tungumálið strax í grunnskóla 

og undirbúið sig undir framhaldsskólann. Nemendur geta fengið nám utan skóla metið sem 

val, t.d. tónlistarnám. Val í 8.–10. bekk gerir nemendum kleift að velja námsgreinar sem geta 

hjálpað þeim í framhaldsnámi. List- og verkgreinar eru nánast einungis kenndar sem 

valgreinar á unglingastigi.
43

 

 

                                                
42  Menntamálaráðuneytið: Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. Menntamálaráðneytið, Reykjavík, (2006), 

bls. 10-14. 
43  Ibid. bls. 13 – 15. 
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5.2 - Trúarbragðakennsla 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna ber að kenna kristinfræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga um grunnskóla eiga starfshættir grunnskóla 

meðal annars að mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju sáttfýsi og virðingu fyrir manngildum. Í 

núgildandi aðalnámskrá er gerð sú breyting að vægi annarra trúarbragða en kristni er aukið 

vegna meiri fjölmenningar á Íslandi. Námsgreinin er því þríþætt, fræðsla um kristna trú- og 

menningu og sögu kirkjunnar, siðferðileg viðfangsefni og svo fræðsla um helstu trúarbrögð 

heims. Trúarbragðafræðslan fer þannig fram að skoða á helstu trúarbrögð heims, þar á meðal 

búddatrú, hindúasið, íslam og gyðingsdóm.
44

 

Í aðalnámskrá eru ýmis rök notuð fyrir því af hverju kenna eigi kristinfræði í grunnskólum. 

Þar segir að varla sé hægt að skilja sögu og menningu íslenskrar þjóðar án þess að þekkja 

kristna trú og sögu kirkjunnar. Því kristin trú hefur gegnt stóru hlutverki í íslensku samfélagi í 

þúsund ár og einnig að í kring um 95% þjóðarinnar er skráð í kristin trúfélög. Erfitt sé að 

kenna sögu án þess að fara í sögu kristninnar. Einnig segir þar að í mótun heilbrigðrar 

sjálfsmyndar þá séu viðfangsefni kristinna fræða, siðfræði og trúarbragðafræða mjög 

mikilvægur þáttur. Einnig segir að uppeldishlutverk grunnskólans hafi aukist gífurlega þó svo 

að foreldri beri enn megin ábyrgð á uppeldi barna sinna. Mjög mikilvægt sé við mótun 

einstaklings að rækta siðgæðiskennd og vegna aukins uppeldishlutverks skólanna sé þeim 

nauðsynlegt að miðla slíkum gildum. Þar segir að í íslensku samfélagi séu þessi gildi rakin til 

kristinnar trúar.
45

 

Þegar áfangamarkmið í námsgreininni eru skoðuð kemur skýrt fram að kennslan skuli stuðla 

að aukinni þekkingu á kristni fram yfir önnur trúarbrögð og hentar því börnum kristinna 

foreldra betur en öðrum. Áherslan virðist vera á að börn séu vel að sér í kristinni trú og skilji 

hana, en kennslan í öðrum trúarbragðafræðum virðist miða frekar að því að börn sýni öðrum 

trúarbrögðum virðingu. Þessi aukna áhersla á kristni er ekki bara á sögu kristni á Íslandi 

heldur almennt á þekkingu á kristnum trúarbrögðum og er því erfitt að skýra hana frá því 

sjónarmiði. Þar af leiðandi virðist þessi kennsla vera miðuð að kristnum einstaklingum. Ekki 

                                                
44  Menntamálaráðuneytið: Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði. 

Menntamálaráðuneytið, Reykjavík, (2007, bls. 5-6. 
45  Ibid. bls. 5. 
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eru allir kristnir á Íslandi og sökum þess að hér á að ríkja trúfrelsi hefur þetta farið fyrir 

brjóstið á einhverjum.
46

 

 

5.3 - Undanþága frá trúarbragðakennslu 

Á Íslandi er trúfrelsi og byggir það meðal annars á 63. og 64. gr. stjórnarskrár lýðveldisins. 

Mjög erfitt er að kenna trúarbrögð á hlutlausan hátt og eru líklega mjög fáir kennarar hæfir til 

þess. Sumir eru þeirrar skoðunar að kennsla í trúarbrögðum og þá sérstaklega þar sem meiri 

áhersla er lögð á eitt trúarbragð fram yfir önnur eigi varla heima í grunnskólum, því að hægt 

sé að líkja slíkri kennslu við trúboð. Í 2. gr. viðauka. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu segir 

að foreldrar eigi rétt á að tryggja að sú menntun sem börnin þeirra fá sé í samræmi við trúar- 

og lífsskoðanir þeirra. Segja má að með því að hafa trúarbragðakennslu í grunnskólum sem 

hluta af aðalnámskrá, þar sem lögð er áhersla á ein trúarbrögð fram yfir önnur sé verið að hafa 

áhrif á börnin og þar að leiðandi skerða þau réttindi sem 2. gr.í  viðauka 1 við sáttmálan veitir. 

Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948, Alþjóðasamningi um efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi frá 1966 og Alþjóðasamningi um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi frá 1966 eru einnig svipuð ákvæði. Erfitt er kannski að segja að kennsla 

í skóla sé brot á trúfrelsi því ekki er verið að neyða neinn til þess að taka kristni fram yfir aðra 

trú, en skólinn á fyrst og fremst að vera fræðslustofnun og þarf því að standa vel að því að 

grunnskólarnir fræði börnin einungis um trúarbrögð en láti trúfélögum eftir trúboðið. Hafa ber 

í huga að það er ekki hlutverk grunnskólanna að vinna ákveðnum trúfélögum fylgi, þó fjallað 

sé um trúarbrögð. Þetta er mikilvægt þar sem hér er skólaskylda og mikill meirihluti skóla í 

landinu er á vegum hins opinbera.
47

 

Í kjölfar þess að hafa verið innt eftir afstöðu sinni, lýsti menntamálaráðuneytið í janúar 2002 

afstöðu sinni til beiðna frá foreldrum um undanþágur frá trúarbragðafræðslu í grunnskólum 

vegna trúar og lífsskoðana. Í svari sínu þá byggir menntamálaráðuneytið á því að í 

aðalnámskrá grunnskóla hafi málefni er varða trúar og lífsskoðanir fólks sérstöðu og er ýtt 

                                                
46  Menntamálaráðuneytið: Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði. 

Menntamálaráðuneytið, Reykjavík, (2007, bls. 8-11. 
47  Gunnar J. Gunnarsson (2005) Hvers vegna eru kristin fræði kennd í grunnskólum Íslands. Spurning á 

www.visindavefur.is. Sótt 22 apríl 2011. Sjá nánar: http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5275 
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undir mikilvægi þess að sýna skilning í slíkum efnum.
48

 Í aðalnámskrá grunnskóla er kafli 

sem heitir Undanþágur frá aðalnámskrá  og segir þar:  

„Mikilvægt er að skólinn sýni nærgætni og skilning þegar fjallað er um málefni sem tengjast 

heimilum, t.d. neyslu og lífsvenjur. Þetta á sérstaklega við um trúar- og lífsskoðanir. Með 

hliðsjón af sérstöðu þessara þátta, einkum hvað varðar trúfrelsi, er heimilt að veita einstökum 
nemendum undanþágu frá ákveðnum þáttum skyldunáms. Skólinn og heimilið skulu sjá til þess 

í sameiningu að þessir nemendur fái jafnvæg tækifæri til menntunar og þroska. 

 

Sæki forráðamaður skólaskylds barn um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn, er 
skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu. Forráðamaður skal þá sjá til þess að nemandinn 

vinni upp það sem hann kann að missa úr í námi meðan á undanþágutímanum stendur.“
49

 

Menntamálaráðuneytið taldi með tilliti til þessa að um tvo möguleika væri að ræða fyrir þá 

foreldra sem vildu koma börnum sínum undan kennslu í kristinfræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði.  Annars vegar geti skólinn veitt tímabundna undanþágu meðan kenndir eru 

ákveðnir þættir námsgreinar. Slík útfærsla væri alfarið í höndum skólastjóra í samvinnu við 

foreldra og þyrfti ráðuneytið ekki að koma þar að. Það væri þá á ábyrgð foreldra og skólans 

að sjá til þess að nemandinn fái en sömu tækifæri og aðrir til menntunar og þroska. Hinsvegar 

væri hægt, ef góð og gild rök eru til staðar, að sækja um undanþágu beint til ráðherra frá 

námsgreininni allri. Þá væri undanþágan ekki tímabundin heldur myndi hún gilda í gegn um 

allan grunnskólann.
50

 

Fyrir Mannréttindadómstól Evrópu hafa komið mörg álitaefni þar sem foreldrar eru að berjast 

fyrir undanþágu frá  trúarbragðakennslu fyrir börn sín og verður fjallað um einstök mál í 3. 

kafla. 

 

5.4 - Undanþágur frá aðalnámskrá 

Öllum nemendum á aldrinum 6–16 ára ber að sækja grunnskóla. Nám samkvæmt aðalnámskrá 

er skyldunám og ber öllum að stunda það. Þrátt fyrir það geta foreldrar fengið undanþágur 

                                                
48  Mennta- og menningarmálaráðuneytið: Undanþága frá trúarbragðafræðslu í grunnskóla vegna trúar- og 

lífsskoðunar foreldra. Sótt 20. apríl. 2011. Sjá nánar: http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/spurt-og-

svarad/grunnskolar/Undanthaga_fra_skyldunami/nr/1139 
49  Menntamálaráðuneytið: Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. Menntamálaráðneytið, Reykjavík, (2006), 

bls. 25. 
50  Mennta- og menningarmálaráðuneytið: Undanþága frá trúarbragðafræðslu í grunnskóla vegna trúar- og 

lífsskoðunar foreldra. Sótt 20. apríl. 2011. Sjá nánar: http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/spurt-og-

svarad/grunnskolar/Undanthaga_fra_skyldunami/nr/1139 
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fyrir börn sín frá ákveðnum námsgreinum.
51

 Slíkar undanþágur sækja stoð sína í 3. mgr. 15. 

gr. laga um grunnskóla en hún segir:  

„Skólastjóra er heimilt að veita nemenda undanþágu frá skyldunámi í tiltekinni námsgrein ef 

gild rök mæla með því. Enn fremur er skólastjóra heimilt að viðurkenna nám utan grunnskóla 

sem jafngildi grunnskólanáms.“ 

Þó svo að það sé meginregla að börn byrji í grunnskóla á því ári sem þau verða 6 ára gömul 

þá er í sumum tilvikum hægt að seinka eða flýta byrjun barna í grunnskóla. Nemendur sem 

standa sig afburðavel í geta fengið að klára skólann áður en þeir hafa lokið 10 ára námi og er 

það í höndum skólanna sjálfra að meta það í samráði við foreldra og forráðamenn. Almennt 

gildir að nemendur taki samræmd próf í 10. bekk en nemendur í 8. og 9. bekk geta fengið 

undanþágu til þess að taka samræmd próf í ákveðnum námsgreinum, þá að gefnu samþyki 

foreldra eða forráðamanna, ef að skólastjóri telur þá hæfa til þess og má nemandi endurtaka 

slíkt próf einu sinni. Þetta gerir nemanda kleift að klára einstakar námsgreinar fyrr og hafa 

þannig forskot í þeim námsgreinum þegar í framhaldsskóla kemur.
52

 

Hægt er að fá undanþágu frá aðalnámskrá til þess að reka tilraunaskóla að gefnu samþyki frá 

ráðherra og getur slík undanþága varðað flesta þætti skólagöngunnar og getur falið í sér að 

skólinn starfi samkvæmt námskrám annarra landa.
53

 

Skólastjóri getur veitt nemenda heimild til þess að fara frá námi eftir að hann hefur lokið 9. 

bekk með samþykki foreldra og forráðamanna. Til þess að slík undanþága sé veitt til frestunar 

á námi þá þarf það að hafa komið til sökum þátttöku nemenda í atvinnulífi. Slíka undanþágu 

má skólastjóri þó einungis veita í mesta lagi í eitt ár. Ekki er veiting slíkrar undanþágu þó 

algeng.
54

 

Hægt er að veita undanþágu samkvæmt grunnskólalögum frá skyldunámi í ákveðnum 

námsgreinum ef fyrir því liggja góð rök. Ef nemandi hefur annað móðurmál en íslensku til 

dæmis þá getur hann fengið undanþágu frá dönsku. Hægt er að veita nemendum með sérþarfir 

eða fötlun undanþágu frá einstökum námsgreinum. Skólastjóri getur metið kunnáttu nemenda 

sökum náms utan skóla eða þátttöku í atvinnulífi sem nám.
55

 

                                                
51  Menntamálaráðuneytið: Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. Menntamálaráðneytið, Reykjavík, (2006), 

bls. 24.  
52  Ibid. bls. 24-25. 
53  Ibid. bls. 25. 
54  Ibid. bls. 25. 
55  Ibid. bls. 25. 
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Forráðamenn geta sótt um tímabundna undanþágu fyrir börn sín frá skólasókn og ef 

skólastjóri veitir slíka heimild þá ber foreldrum og forráðamönnum að passa upp á að 

nemandinn missi ekki úr og vinni upp það sem hann hefði annars lært á meðan.
56

 

 

5.5 - Samantekt 

Sveitarfélög hafa svigrúm til þess að móta skólahaldið en þurfa þó að starfa samkvæmt þeirri 

meginstefnu sem að sett er í aðalnámskrá. Aðalnámskrá er sett af ráðherra og setur öllum 

grunnskólum sameiginleg námsmarkmið. Nemendur fá einnig ákveðið val í námi sínu en í 8.-

10. bekk er ætlast til þess að nemendur geti valið sér námsgreinar allt að þriðjungi af 

námstíma sínum. Þetta val gerir nemendum kleift að velja námsgreinar sem geta hjálpað þeim 

í framhaldsnámi eða til að læra eitthvað sem fellur að þeirra áhugasviði. Samkvæmt 

aðalnámskrá ber grunnskólum að kenna kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði. Ekki eru 

allir sammála um það hvort að viðeigandi sé að kenna trúarbrögð í opinberum skólum en hægt 

er að sækja um undanþágu frá faginu. Fjallað er um ýmsar aðrar undanþágur frá venjulegu 

skólahaldi í aðalnámskrá og má þá t.d. nefna að afburðarnemendur geta útskrifast fyrr, 

undanþágur fyrir nemendur með sérþarfir frá einstökum námsgreinum og undanþágur fyrir 

nemendur sem komnir eru í 9. bekk til að seinka námi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56  Menntamálaráðuneytið: Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. Menntamálaráðneytið, Reykjavík, (2006), 

bls. 25. 
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6  - Niðurstaða 

Á Íslandi sem og í flestum vestrænum ríkjum er skólaskylda og efast líklega fáir um ágæti 

þess. Þrátt fyrir kosti þá er skólaskyldan ekki án galla og má t.d. nefna að stór hluti uppeldis 

barna hefur flust yfir til skólastofnanna. Börn eyða miklum hluta ævi sinnar í skólanum. Vald 

foreldra til þess að móta börnin sín og stjórna því hvað þau læra hefur því minnkað. Kostir 

skólaskyldunnar eru aftur á móti t.d. þeir að ríkið er skuldbundið til þess að tryggja öllum 

börnum innan ákveðins aldurs rétt til skólagöngu, burt séð frá stöðu foreldra eða búsetu. 

Skólaskyldan fór úr því að vera engin og yfir í það sem hún er í dag sem er 10 ár eða frá 6–16 

ára aldurs. Hægt er að bæta því við að flest börn fara í leikskóla og geta verið þar frá því að 

þau eru í kring um 2 ára og þar til þau byrja í grunnskóla. Eftir grunnskóla fer mikill 

meirihluti barna áfram í framhaldsskóla. Vissulega er ekki skólaskylda í leiksskóla og 

framhaldsskóla en eins og samfélagið er í dag þá hafa foreldrar, eða einstætt foreldri oft ekki 

tök á öðru en að senda börn sín á leiksskóla. Báðir foreldrar þurfa í flestum tilfellum að vera á 

vinnumarkaði og hjá einstæðum foreldrum er það nánast algilt. Ef að börn ætla að komast 

áfram í nútíma samfélagi þá er mjög rík krafa um framhaldsskólamenntun. 

Til þess að svara spurningu minni um hvort foreldrar hafi raunverulegan möguleika á að hafa 

áhrif á menntun og skólagöngu barna sinna þá hafa þeir möguleikar sem foreldrar hafa verið 

raktir hér að ofan. Foreldrar hafa ýmsa misgóða möguleika á að hafa áhrif á og koma að 

skólagöngu barna sinna. Til að byrja með eru foreldrar ekki bundnir við einn hverfisskóla 

heldur geta þeir valið um skóla innan síns sveitarfélags og ef þeir hafa ástæðu til sótt um skóla 

utan sveitarfélags. Þetta getur verið góður kostur því að margvíslegar ástæður geta verið fyrir 

því að foreldrar vilji senda börnin sín í aðra skóla en þá sem eru í þeirra hverfi. Foreldri getur 

talið skólana misgóða, þótt stefna eins skóla henta barni sínu betur en stefna annars og einnig 

getur barninu liðið illa í skóla og haft gott að því að komast í nýtt umhverfi. Því er þetta val 

góður kostur og í bland við það að skólar marka stefnu sína sjálfir upp að ákveðnu marki, 

getur það gefið foreldrum möguleika á að hafa áhrif. 

Foreldrar geta einnig haft áhrif í gegn um skólanefndir sem sjá um rekstur skólanna fyrir 

sveitarfélögin en þar eiga foreldrar fulltrúa. Þó svo að skólanefndir starfi undir 

menntamálaráðuneytinu hafa málefni grunnskólanna að mestu leyti verið flutt yfir til 

sveitarfélaganna og hafa því skólanefndirnar mikið að segja. Þrátt fyrir að í skólanefnd sitji 

einungis einn aðalfulltrúi og einn varafulltrúi valinn af foreldrum og því geti ekki hvaða 

foreldri sem vill hafa áhrif á grunnskólana komist þangað, þá eru fulltrúarnir kosnir af 
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foreldrum og geta því allir foreldrar haft áhrif á þann hátt. Er þetta því sambærilegur 

möguleiki og hinn venjulegi borgari hefur í gegn um alþingis- og sveitarstjórnarkosningar. 

Skólarnir þurfa að hafa yfirstjórnir og það að foreldrar fái sinn fulltrúa þar gefur þeim rödd. 

Í hverjum grunnskóla innan sveitarfélaganna starfar einnig skólaráð og þar eiga foreldrar 2–3 

fulltrúa. Foreldrafélög sjá um að kjósa þá tvo fulltrúa foreldra sem eiga fast sæti í skólaráði og 

hafa foreldrar barna í hverjum skóla því vald til að velja sína fulltrúa. Geta því allir foreldrar 

grunnskólabarna haft áhrif með kosningu. Með skólaráði er myndaður formlegur vettvangur 

þar sem að foreldrar geta komið skoðunum sínum á framfæri varðandi innihald og áherslur í 

starfi grunnskólanna. Foreldrar geta þar einnig komið á framfæri skoðunum sínum um skiplag 

skólahaldsins við stjórn skólanna. Skólaráð er því komið nær foreldrunum, það starfar í 

hverjum skóla og er því öflugur vettvangur fyrir foreldra sem vilja hafa áhrif á skólagöngu 

barna sinna. 

Samkvæmt núgildandi lögum eiga að vera starfrækt foreldrafélög við alla grunnskóla. 

Foreldrafélög eru góður vettvangur fyrir foreldra til að láta skoðanir sínar heyrast um 

skólahaldið. 

Einnig hafa foreldrar óformlegt áhrifavald varðandi nám barna sinna í gegnum tengsl við 

umsjónakennara barnanna. Foreldrar geta rætt beint við umsjónakennara og haft þannig áhrif 

á nám og þar á meðal heimanám barna sinna. Ef að foreldri á barn sem er mjög vel læst og 

stendur framar en bekkjarfélagarnir þá getur foreldri beðið umsjónarkennara um að leyfa 

barninu að fara hraðar yfir. Það sama gildir ef að foreldri þykir barnið þurfa hægari yfirferð. 

Þarna hefur hvert og eitt foreldri vald til þess að hafa áhrif á skólagöngu síns barns innan 

ramma þess hvernig hver skóli starfar. 

Ef foreldrar vilja ekki að börnin sín fari í grunnskóla þá er möguleiki fyrir þá að kenna 

börnum sínum heima. Þó svo að sá möguleiki sé til staðar þá standast fæstir foreldrar þau 

skilyrði sem sett eru til þess að fá leyfi fyrir heimakennslu. Foreldrar þurfa að hafa tilskilin 

réttindi til þess að geta kallað sig grunnskólakennara. Það þýðir að foreldri þyrfti að hafa að 

baki 5 ára háskólanám til þess að geta kennt barni heima. Einnig þarf aðstaða heima fyrir að 

vera viðunandi. Þó svo að foreldrar standist þau skilyrði sem að sett eru fyrir heimakennslu þá 

hafa þeir samt sem áður lítið um það að segja hvað það er sem þeir kenna börnunum sínum, 

því það er að mestu leiti í höndum stjórnvalda. Fara þarf eftir sömu námskrá, þreyta sömu 

samræmdu próf og í raun gangast undir sama kerfi og við lýði er í grunnskólum. Möguleiki á 
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heimakennslu er því í raun einungis formlegur en ekki raunverulegur valkostur fyrir flesta 

foreldra. 

Í 17. gr. laga um grunnskóla er fjallað um nemendur með sérþarfir og möguleika þeirra. Þar 

segir að nemendur með sérþarfir eigi rétt á því að námsþörfum þeirra sé mætt í almennum 

grunnskólum án aðgreiningar, þeir nemendur eiga einnig rétt á því að fá þann stuðning sem 

þeir þurfa í samræmi við sérþarfir þeirra. Ef nemandi getur ekki mætt í skóla vegna óhappa 

eða langvarandi veikinda þá eiga þeir rétt á því að fá sjúkrakennslu heima hjá sér eða á 

sjúkrastofnunum og er slík kennsla á ábyrgð þess sveitarfélagsins sem við á í hverju tilfelli. Ef 

foreldrar, skólastjóri, kennarar eða aðrir sérfræðingar telja að barnið geti ekki stundað nám í 

venjulegum grunnskóla vegna sérþarfa sinna þá geta foreldrar sótt um að fá að senda barnið í 

skólavist í sérúræði eða í sérskóla. Í 11. gr. í reglugerð nr. 585/2010, um börn með sérþarfir í 

grunnskóla, segir að börn sem víkja að einhverju leiti frá hópnum og eru með sérþarfir eigi 

rétt á að vikið sé frá markmiðum aðalnámskrár í kennslu þess. Barnið á rétt á því að gerð sé 

rökstudd einstaklingsnámskrá fyrir það. Byggja skal slíka námskrá á upplýsingum um 

aðstæður nemenda og athugun á stöðu þeirra í námi og þroska.
57

 Námskráin er samin í 

samvinnu við foreldra og hafa því foreldrar barna með sérþarfir að vissu leiti meira að segja 

um skólagöngu barna sinna en foreldrar annarra barna, en er það að sjálfsögðu bara vegna 

þess að barnið ræður ekki við eðlilega skólagöngu og á því rétt á undantekningu.  

Foreldrar geta einnig samkvæmt aðalnámskrá fengið undanþágur frá skólaskyldu. Ekki er 

óalgengt að þeir sem ekki eru kristnir séu ósáttir við trúarbragðakennslu í grunnskólum og 

finnist skólarnir vera að taka sér hlutverk sem ekki sé þeirra. Foreldrar geta fengið 

undanþágur frá trúarbragðakennslu ef þeir eru mótfallnir henni. Foreldrar geta einnig flýtt eða 

seinkað byrjun barna í grunnskólum, afburðarnemendur geta útskrifast fyrr úr einstaka fögum 

eða jafnvel úr grunnskólanum öllum, nemandi getur fengið frestun á námi þegar hann er 

kominn í 9. bekk í 1 ár, nemendur geta einnig fengið undanþágur frá ákveðnum námsgreinum 

ef að góð rök eru fyrir því og getur það hentað fyrir nemendur með sérþarfir og einnig geta 

foreldrar fengið tímabundna undanþágu frá skólasókn með samþykki skólastjóra. 

Íslenska ríkið er aðili að ýmsum alþjóðlegum sáttmálum, samningum og yfirlýsingum en það 

sem hefur mest áhrif á Íslandi er mannréttindasáttmáli Evrópu en ákvæði hans hafa lagagildi á 

Íslandi. Fjöldi mála sem fjalla um menntamál hafa farið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu en 

yfirleitt snúast þau um 2. gr. viðauka 1 við sáttmálann.  

                                                
57  Stjórnartíðindi. B-deild nr. 585/2010. Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla. 
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Lög um skólaskyldu eru en í stöðugri þróun og uppfærast hratt. Ef skoðuð eru frumvörp að 

nokkrum grunnskólalögum þá sést að hinar ýmsu greinar hafa verið settar inn til þess að 

hvetja foreldra til þess að láta skólakerfið sig skipta. Foreldrar hafa í dag ýmis góð 

raunveruleg úrræði til þess að hafa áhrif á menntun og skólagöngu og hefur verið fjallað um 

þau hér að ofan. Úrræðin eru alls ekki fullkomin en ekki má gleyma því að það er fín lína á 

milli þess að foreldrar hafi of mikið vald og að skólinn hafi of mikið vald. Tryggja þarf að 

börn njóti réttar síns til menntunar á fullnægjandi hátt og þess vegna er ekki hægt að leyfa 

foreldrum að gera hvað sem er með skólagöngu barna sinna. Einnig þarf að gæta þess að 

foreldrar hafi góð úrræði til þess að hafa eftirlit með skólum og gæta þess að skólinn haldi sig 

við að fræða og mennta en fari ekki yfir í að móta lífskoðanir barna en ekki þarf að skoða 

veraldarsöguna langt aftur í tíman til þess að finna nágrannaríki sem notuðu skólakerfið til að 

móta skoðanir einstaklinga til þess að gera þá meðfærilegri.   
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