
Id . 247. lefndarAlii

um  frv. til laga um  læ rða skólann  i Reykjavík.

F rá  m inn i h lu ta  m entam álanefndar. -

M inni h luti m entam álanefndar telu r þæ r aðalbreytingar, sem  í frv. eru 
gerðar á skipulagi hins a lm enna m entaskóla, til engra bóta.

1. Engin þörf er á þvi að gera latinu að annari aðalnám sgrein skólans 
og ætla henni »m eiri tim a að sam anlögðu en nokku ru  öðru  erlendu m áli, og 
stiltím a að auki« (7. gr.). L atínan  hefir enga þá kosti, sem að rar nám sgrein- 
ar, er gagnlegri eru  og nauðsynlegri, ekki hata til að bera. Væri það spor 
aftur á bak að auka latinunám  verulega frá þvi sem  nú  er.

2. Skifting sú i gagnfræða- og læ rdóm sdeild , er gerð var 1904 á m enta- 
skólanum , hefir reynst vel. t*ó skiftingunni sje baldið, e r eins hægt að raða 
nám sgreinum , t. d. tungum álum , þannig niður, að enginn bekkur þurfi n iður- 
röðunarinnar vegna að vera of erfiður nem endunum . Pað hefir ekki verið sýnt 
fram  á, að skiftingin i gagnfræða- og læ rdóm sdeild  þurfi að valda tv íverkn- 
aði. H insvegar skapar tvískiftingin vegam ót á þeim  aldri nem endanna, sem 
heppilegur er til um hugsunar um  það, hvaða leið skuli valin fyrir fram tiðina.

3. E f skiftingin i gagnfræða- og læ rdóm sdeild  væri n ið u r feld, þá væri 
gagnfræðaskólinn á A kureyri slitinn ú r  sam bandi við stúden tsm entun ina  og 
nem endum  af N orður- og A usturlandi þar m eð gert dýrara  og torveldara  að 
ná stúdentsprófi.

4. Þ ró u n in  i skólam álum  á N orðurlöndum  hefir ekki gengið i þá átt, 
sem frv. fer, að auka að verulegum  m un latinunám  og afnem a tvískifting 
m entaskólanna. Síður en svo. S tyður það þá skoðun, að það fyrirkom ulag, sem 
lögtekið var 1904 h jer á landi, sje gott og vel við það unandi.

5. Það, hversu þ rálá tir stuðningsm enn hins »lærða« skóla hafa verið i 
m álaflutningi sinum  á síðari þingum , m un  fyrst og frem st eiga ró t sina i þvi, 
að í h inn  alm enna m entaskóla leita nú  m iklum  m un  fleiri unglingar en áður. 
E n  fyrir þá aðsókn verður ekki girt m eð þeirri breytingu, sem  í frv. felst. 
Nægir í þvi efni að vísa til fylgiskjals I. Hið m ikla aðstreym i að m entaskól-



anum  stafar að nokkru  leyti frá því, hversu illa er sjeð fyrir unglingafræðslu 
hjer á landi, og þá einkum  í Reykjavik. Brýn nauðsyn er á því, að kippa þvi 
í lag. Það, sem  m eð þarf, er ekki að loka m entaskó lanum  eða þrengja götuna 
inn  í hann , eins og oft er látið í veðra vaka — og er það þó ekki gert með 
þessu frv. • - ,  he ldu r að opna ný jar leiðir. Væri því æskilegt, að landsstjórnin  
flytti á næ sta þingi frv. um sk ipun  unglingafræ ðslunnar i öllu land inu  og 
gerði að rar þæ r ráðstafanir, sem  m eð þarf til að hægt sje að kom a unglinga- 
fræðslu R eykjavíkur i rje tt horf. Sú þörf er ríkust, en henni verður ekki á 
neinn hátt fullnægt m eð því frv., sem  nú  liggur fyrir Alþingi. Það á að byrja á 
rjetta endanum . Með þessu skal þó alls ekki fullyrt, að  ekki megi með laga- 
breytingum  eða reglugerðar gera eitthvað til bóta að því er h inn  a lm enna m enta- 
skóla snertir, en það m un  hvorki fólgið í auk inn i latinu nje óskiftum  »lærð- 
um« skóla.

M inni h lu tinn  leggur því til, að frv. verði felt.
Með áliti m inni h lu tans fylgja tvö skjöl:

1. Brjef frá rek to r hins a lm enna m entaskóla.
2. Brjef frá tveim kennurum  stæ rðfræði- og ná ttú rufræ ðideildar sam a skóla.

Alþingi, 27. m ars 1926.

B ernharð  Stefánsson, Ásgeir Ásgeirsson,
fundaskrifari, frsm.

Fylglskjal I.
Reykjavik, 27. m ars 1926.

Út af frum varpi þvi, sem nú liggur fyrir Alþingi um breytingu á reglu- 
gerð Mentaskólans, sneri jeg mjer til kennaranna, sem eðlisfræði og efnafræði 
kenna í stærðfræði- og náttúrufræðideild Mentaskólans, þeirra veðurstofustjóra 
Þorkels Þorkelssonar og rafmagnsstjóra Stgr. Jónssonar, og bað þá um að láta 
uppi álit sitt um það, hvort þeir teldu tveggja ára nám í þessum greinum nægi- 
Iegt til þess, að stúdentar hjeðan úr stærðfræðideild skólans gætu fengið próf- 
laust aðgang að Fjöllistaskólanum I Kaupmannahöfn eða öðrum sam skonar skól- 
um á Norðurlöndum.

Skilst mjer, að þeir komist að þeirri niðurstöðu, að svo muni ekki vera.
Leyfi jeg mjer hjer með að senda M entamálanefnd Alþingis til athugunar 

þetta álitsskjal þeirra.
Um frumvarpið að öðru leyti ætla jeg ekki að fara mörgum orðum. Að 

eins skal jeg taka það fram, að jeg tel mjög vafasamt, að það yrði til nokkurra 
bóta, þó að það yrði að lögum, og ekki líklegt, að aðsóknin að Mentaskólanum 
mundi minka fyrir það, að latína væri og kend I 3 neðri bekkjum  skólans, og 
það þvi síður, sem inntökuskilyrðin i fyrsta bekk eiga að verða mun vægari en 
þau nú eru, þar sem ekki á að heimta neina kunnáttu  i mannkynssögu, landa-



fræði og náttúrusögu til inntökuprófs. Þ rí að eins kynni að draga eitthvað úr 
aðsókninni, að jafnhliða breytingunni risi upp góður og fullkominn gagnfræða- 
skóli hjer í bænum.

Annars er það skoðun min, að töluvert gagn sje að þvi latínunám i, sem 
nú er í Mentaskólanum, og að stúdentar hjeðan nú sjeu að ýmsu leyti betur að 
sjer og engu síður þroskaðir en þeir voru fyr á tím um , meðan meiri áhersla var 
lögð á latínukunnáttu.

Virðingarfylst
G. T. Zoéga.

Til M entamálanefndar Alþingis 1926.

Fylgiskjal II.

Samkvæmt umtali höfum við yfirfarið hið nýja frum varp um lærða 
skólann, er nú liggur fyrir Alþingi, og viljum gera þessar athugasem dir og til- 
lögur um það að því er eðlisfræði snertir.

Það er erfitt að bera saman kensluna i eðlisfræði eins og hún gæti verið 
við núverandi gagnfræðaskóla og hinn fyrirhugaða lærða skóla, því aðstaða eðlis- 
fræðiskenslunnar nú er svo örðug. En það má fullyrða, að enn verri yrði út- 
koman i hinum fyrirhugaða skóla, ef aðstaðan yrði ekki bætt. Eðlisfræðina 
verður að kenna þannig, að farið er fyrst ylir undirstöðuatriðin í allri eðlis- 
fræðinni áður en hver grein er kend ítarlega. Greinarnar gripa svo hver inn i 
aðra, að miklu verri árangur fengist með öðru móti. Pað verðar því enginn 
sparnaðar í þessari námsgrein að tímatölu frá þvi sem nú er. Hinsvegar hefir sú 
breyting, að skifta í deildir ári seinna, það i för með sjer, að bókmentadeildin 
verður að læra meiri eðlisfræði (og stærðfræði) en nú. Því þess seinna sem skift er, 
þess minni verður m unur á nemendum, en eðlisfrœði og stcerðfrœði má ekki minka 
úr þvi, sem nú er, af þvi að teknisku háskólarnir setja þetta »pensum«, sem nú 
er kent, að inntökuskilyrði, en alm ennir háskólar setja engin sjerstök skilyrði. 
En þegar allir nemendur verða að læra meira sameiginlega i eðlisfræði en nú, 
m iðar kenslunni hægar áfram. Það er þvi augljóst, að færri en 23 tima, sem 
nú eru kendir, verður ekki hægt að komast af með handa eðlisfræði og efnafræði, 
og auk þess 2, eins og nú er, handa stjörnufræði. Sameiginlegu eðlisfræðiskensl- 
unni verður að haga þannig, að kennari sýnir tilraunir i tím um; er það ekki 
hægt nema kenslustofan sje útbúin vatni, gasi og rafmagni og sje stofa við hlið- 
ina á kenslustofunni fyrir sýningarmunina. (Þessa stofu mætti og útbúa með 
myndasýningartækjum fyrir aðrar námsgreinar). Þetta þyrfti að vísu að vera nú, 
en verður enn nauðsynlegra, þegar kent er á skemri tíma (á 4 vetrum í stað nú 
á 5). Ennfrem ur þarf tilraunastofan að stækka, sjerstaklega þurfa efnafræðis- 
tilraunirnar að vera aðskildar frá eðlisfræðinni. Þyrftu stofurnar að vera aðskildar 
af gangi eða forstofu. Með því að frumvarpið gerir ráð fyrir heimavistum, mætti 
líklega koma þessum breytingum í kring á ódýran hátt með því að rýma til í



skólanum , en stækka heim avistarhúsið að sama skapi. Auk þessarar aukningar 
vegna eðlisfræðinnar, sem í sjálfu sjer er nauðsynleg þegar, þótt hún verði enn 
nauðsyniegri, ef frumvarpið nær fram að ganga, er enn eitt atriði, það er að 
fastakennari oerðar að koma að þessari kenslu sem fyrst, og væri æskilegt að 
hann væri með í ráðum  um þessar breytingar.

Með þessum endurbótum , sem hjer er talað um , má gera ráð fyrir, að 
hægt sje að ná sama árangri i eðlisfræðiskenslu eins og má nú með núverandi 
tilhögun, þó, m á ekki þjappa þessum námsgreinum of m ikið sam an á fáa vetur, 
og betra sam band þarf að kom ast á milli stærðfræðiskenslunnar og eðlisfræðis- 
kenslunnar.

Að því er snertir einstakar greinar frum varpsins skal það tekið fram, 
að orðið »eðlisvísindi« í 3. gr. er villandi eins og það er notað, ætti þar að 
standa: náttúrusaga eða -lýsing eða náttúruvisindi eða -fræði. En í stað: weðlis- 
fræði (stjörnufræði og efnafræði)« ætti að koma: »eðlisvísindi (eðlisfræði, stjörnu- 
fræði og efnafræði)«. Ennfrem ur vantar f 7. gr. að ákveða, að latina nái aðeins 
til málfræðisdeildarinnar.

Með ofangreindum athugasem dum  er enginn dóm ur lagður á stefnu frum- 
varpsins yfirleitt eða aðrar einstakar námsgreinar, sem ekki snerta þá námsgrein, 
er við kennum.

Virðingarfylst 

Reykjavik, 10. m ars 1926.

Steingr. Jónsson. Þ. Þorkelsson.

Til rektors hins almenna mentaskóla.


