
Nd. 331. Frumvarp til laga
um stofnun prófessorsembættis í uppeldisfræði og barnasálarfræði í heimspekideild 
Háskóla íslands.

Frá menntamálanefnd.

I heimspekideild Háskóla íslands skal stofna prófessorsembætti í uppeldisfræði 
og barnasálarfræði.

G r e i n a r g e r ð .
Nefndin flytur frumvarpið fyrir tilmæli stjórnar Sambands íslenzkra barna- 

kennara. Frv. fylgdi svo hljóðandi greinargerð:
„Frum varp þetta hnígur í sömu átt og frum varpið uin menntun kennara, sem 

flutt hefir verið í háttv. Nd. tvö undanfarin þing. Hér er að vísu gengið mun skemmra 
til breytinga á ríkjandi fyrirkomulagi, enda aðeins um takm arkaða úrlausn að ræða. 
Úrlausn, sem getur þó orðið einkar mikilsverð, en kostar lítið fé.

Um 30 ára  skeið, eða siðan 1908, hefir engin teljandi breyting orðið á undirbún- 
ingsmenntun kennara. Inntökuskilyrði í kennaraskólann hafa að vísu verið dálítið 
aukin og kennsla í íslenzkum fræðum verið tekin upp við Háskóla íslands, en að öðru



leyti situr allt i sama horfi um aðgerðir hins opinbera í jiessum málum og var fyrir 
30 árum.

Á sama tima hefir tvennt gerzt: 1) Gagngerðar breytingar hafa orðið á höguin 
íslenzku þjóðarinnar, brevtingar, sem hafa i för nieð sér nýjar þarfir og kröfur um 
breytta skóla- og kennsluhætti. 2) Uppeldisvísindum og kennslutækni hefir fleygt 
fram í inenningarlöndunum allt umhverfis oss meira en áður eru dæmi til.

Allmargir islenzkir kennarar hafa að vísu af miklum dugnaði og fórnfýsi reynt, 
t. d. með framhaldsnámi og utanferðuin, að bæta upp það, sem þjóðfélagið hefir van- 
rækt að láta þeim i té. En svo sem vænta má, er uppeldisfræðileg þekking og kennslu- 
tækni i nútima skilningi eigi að síður takm arkaðri hjá oss en æskilegt væri. Á það 
við, ekki einungis meðal barnakennara, heldur einnig meðal kennara við aðra skóla 
landsins.

Loks er hin mesta nauðsyn að skapa skilyrði til innlendra rannsókna í uppeldis- 
visindum. Myndi einsætt að starfrækja tilraunabarnaskóla í sanibandi við prófessors- 
embættið í uppeldisvísindum, annaðhvort á þann hátt, að til þess vrðu valdir sérstakir 
bekkir í barnaskólum Revkjavíkur, eða sérstakur skóli settur á stofn í þessu skyni. 
Hvor leiðin sem farin vrði, myndi aukakostnaður, er af tilraunaskólanum  hlytist, 
verða næsta lítill, en gagnið gæti orðið ómetanlegt. Revnslan hefir t. d. orðið sú í öðr- 
um löndum, svo sem í Tékkóslóvakíu, Sviss og víðar, að tilraunaskólar i sambandi 
við háskólastofnanir uppeldisvisinda hafa orðið upphaf gagngerðra uinbóta á skóla- 
og uppeldismálum hlutaðeigandi þjóða.

Tilgangurinn með þvi að gera frumvarpið að lögum væri þá einkum þrenns- 
k onar:

1. Að skapa byrjunarskilyrði til islenzkra rannsókna í uppeldisvísindum.
2. Að gera starfandi kennurum  kleift að auka uppeldisfræðilega menntun sína, án 

þess að sigla til litlanda, og jafnvel án þess að fá frí frá kennslustörfum. Til þess 
að svo mætti verða, þyrfti háskólakennarinn i uppeldisvisindum að starfa að 
nokkru levti á öðrum tíma árs en venjulegt er í háskólanum, eða lengur að sumr- 
inu. Gæti hann þá haft frí sitt að haustinu og fyrri hluta vetrar. Starfandi kenn- 
arar, sem konmir væru af stað með háskólanám i uppeldisfræðum að sumrinu, 
gætu svo haldið áfram  i tómstundum að vetrinum, en háskólakennarinn myndi 
þá leiðbeina með bréfaskriftum  og útvarpserindum. Fvrirkom ulag af þessu tægi 
hefir t. d. verið reynt við háskólastofnun í Póllandi og þvkir hafa gefizt injög vel.

3. Að gefa íslenzkum stúdentum kost á að nema uppeldisvisindi við háskólann“. 
Menntamálanefnd hefir sent heimspekideild háskólans frv. og fengið svo hljóð-

andi umsögn:

HÁSKÓLI ÍSLANDS
Reykjavik, 24. april 1938. 

Heimspekisdeildin hefir á fundi i dag rætt um frum varp það til laga um stofnun 
prófessorsenibættis i uppeldisfræði og lnirnasálarfræði i heimspekisdeild Háskóla Is- 
lands, sem deildinni var sent til umsagnar með bréfi inenntamálanefndar, dags. 20. 
þ, in. Þó að deildin hefði talið það æskilegt, að frv. það, er lá fyrir síðasta þingi uin 
m enntun kennara, hefði fvrst verið samþvkkt, getur hún mælt ineð þvi, að frv. þetta 
nái fram að ganga, þar sem hún lítur á það sem fyrsta skref til stofnunar kennara- 
deildar við háskólann. Deildin telur æskilegt, að starfssvið þessa kennara verði nán- 
ar ákveðið með reglugerð i samráði við háskólann.

Sigurður Nordal, 
forseti heimspekisdeildar,

Til m enntamálanefndar neðri deildar.


