
Sþ. 103. Tillaga til þingsályktunar
um lilraunastofu til athugunar á hæfileikum manna til starfa.

Flm.: Emil Jónsson.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta athuga möguleika fyrir stofnun 

[ilraunastofu, þar sem prófaðir séu hæfileikar manna til ýmissa starfa (psyko- 
teknisk laboratorium). Sé í þvi sambandi athugað, hvort ekki sé tiltækilegt að tengja 
slíka stofnun við háskólann, iðnskólann i Reykjavik eða aðra opinbera stofnun, 
sem lieppileg þykir.

Verði niðurstöður þessarar atlnigunar lagðar fvrir næsta reglulegt Aljjingi.

G r e i n a r g e r ð .
Það hefur farið orð af þvi æðioft hér á landi, að menn lentu ekki á réttri 

hillu í lífinu, og er enginn vafi á, að mörg dæmi og átakanleg eru til um þetta. Hefur 
ýmisiegt valdið, oft fjárskortur, sem hefur verið þrándur i götu nauðsynlegs náms, 
stunduin vantrú á hæfileikum eða starfi eða hvoru tveggja, en langoftast mun þó 
þekkingarleysi hafa verið um að kenna.

Af hálfu þeirra, sem þurfa að ráða menn til starfa, hefur æðioft frændsemi 
og kunningsskapur verið meira ráðandi en gott var, þar sem hæfileikar til starfs- 
ins áttu vitanlega að skera ur  um valið. Þarf ekki orðum að þvi að eyða, hve skað- 
legt þetta er, bæði fyrir þá, sem á þennan hátt lenda ef til vill i allt öðru starfi en 
þeir eru bezt hæfir til, og einnig — og ekki síður — fyrir þjóðarheildina, sem á 
þennan hátt fær minni afköst og lélegri en ella mundi. Þetta, sem hér hefur verið 
sagt, liygg ég, að allir viti og viðurkenni, en þrátt fyrir það hefur ekkert verið gert 
af hálfu hins opinbera til að bæta ú r  því.

í flestum eða öllum nágrannalönduin vorum er séð fyrir leiðbeiningum i starfs- 
vali. Leiðbeiningastarfsemi þessi er með ýmsu móti. I Noregi hefur hún verið tengd 
iðnfræðslunni, en í Danmörku mun hún vera rekin sem sjálfstæð stofnun. 1 Þýzka- 
iandi var að minnsta kosti skylda að hafa eina slika leiðbeininga- og prófstofu í 
hverjum bæ, þar sem ibúatalan hafði náð vissu ínarki, og svo mun þetta hafa verið 
víðar. —

í stofnunum þessum geta unglingar og aðstandendur þeirra leitað ráða um, 
hvaða starf muni helzt vera við þeirra hæfi. Að visu mun ekki vera hægt að mæla 
eða vega alla j)á eiginleika, sem til hvers starfs eru nauðsynlegir, en mjög marga 
þeirra er hægt að kanna, svo að örugga vísbendingu megi gefa í mörgum tilfellum.

Sömuleiðis geta menn, sein Jiurfa á starfsmönnum að halda, sent þá, sem um 
starfið kunna að sækja, til prófs eða athugunar og fengið á þann hátt verðmætar 
upplýsingar um, hvern þeir eigi að velja.

1 tillögu þeirri til þingsályktunar, sem hér er fram borin, er einungis gert ráð 
fyrir, að málið verði athugað og undirbúið fvrir na*sta Alþingi. Kernur þar sérstak- 
lega til greina að athuga kostnaðarhlið málsins og hvort ha>fir menn muni fáan- 
!egir til að veita stofunni forstöðu, útvegun áhalda o. s. frv. Hitt hygg' ég, að 
tæplega þurfi mikillar athugunar eða rannsóknar við, hver árangur hefur náðst i 
starfi sambærilegra tilraunastöðva erlendis, þvi að gagnsemi þeirra mun nú hvar- 
vetna vera fullkomlega viðurkennd.


