
sþ. 620. Nefndarálit [58. mál]
um till. til þál. um undirbúning breytinga á fræðslulöggjöfinni.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur klofnað um málið. Meiri hlutinn vill láta samþykkja tillöguna,
með verulegum breytingum þó; við teljum hins vegar, að endurskoðun á fræðslu-
löggjöfinni sé ekki cnn tímabær, þar sem löggjöfin hefur ekki komið til fram-
kvæmda á veigamiklum sviðum, t. d. ákvæðin um verknám. Sú gagnrýni, sem fram
hefur komið, stafar að verulegu leyti af töfum á framkvæmd laganna.

Nefndin leitaði til Landssambands framhaldsskólakennara og fræðslumálastjóra,
og fara álit þeirra um þingsályktunartillöguna hér á eftir sem fylgiskjöl.

Alþingi, 15. jan. 1952.

Magnús Kjartansson,
frsm.

Hannibal Valdimarsson.

Fylgiskjal I.

LANDSSAMBAND FRAMHALDSSK6LAKENNARA
Reykjavík, 10. nóv. 1951.

Stjórn Landssambands framhaldsskólakennara leyfir sér hér með að skora ft
hið háa Alþingi að vísa frá tillögu til þingsályktunar um undirbúning breytinga á
fræðslulöggjöfinni, sem flutt er í sameinuðu þingi á þskj. 83.

Stjórn landssambandsins telur vafalaust, að gildandi fræðslulöggjöf þurfi end-
urskoðunar við, þegar næg reynsla er fengin af framkvæmd hennar, en telur, að
sú endurskoðun sé engan veginn tímabær enn, þar sem löggjöfin hefur tæplega eða
ekki komið til framkvæmda enn þá, t. d. ákvæðin um verknám o. fl. Gagnrýni, sem
þegar hefur komið fram, orsakast miklu fremur af töfum á framkvæmd laganna
en löggjöfinni sjálfri.

Virðingarfyllst,

fyrir Landssamband framhaldsskólakennara,

Helgi Þorláksson,
formaður.

Helgi Tryggvason,
ritari.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings.

Fylgiskjal II.

FRÆÐSLUMÁLASTJ6RINN
Reykjavík, 23. nóvember 1951.

Vegna tillögu til þingsályktunar um undirbúning breytinga á fræðslulöggjöf-
inni, sem háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis sendi mér til umsagnar 15.
þ. m., skal þetta tekið fram:
1. Í sambandi við ákvæði laga nr. 22/1946 um fræðsluskyldu C8. gr.) leyfi ég mér

að benda á, að þótt almenna reglan sé sú, að hún skuli ná frá 7-15 ára aldurs,
þá getur fræðsluráð ákveðið með samþykki fræðslumálastjórnar. að hún nái
aðeins til 14 ára aldurs. Einnig vil ég geta þess, að samkvæmt lögum um fræðslu-
málastjórn frá 1930 stýrir fræðslumálastjóri framkvæmdum í kennslu- og
skólamálum (sjá 2. gr.), og ég hef lagt - og mun leggja - áherzlu á það, að
fræðsluskylda verði eigi framlengd til 15 ára aldurs fyrr en hlutaðeigandi skóla-
hverfi hefur fengið aðstöðu til þess að framkvæma hana sómasamlega.

2. Með lögboðinni fræðsluskyldu - og skólavist - er verið að tryggja börnum
og unglingum réttindi til lágmarks fræðslu , sem þeim er talin nauðsynleg til
undirbúnings væntanlegra starfa sinna í þágu lands og lýðs. Að draga úr þessu
lágmarki er því raunverulega hið sama og að svipta þessa verðandi borgara
réttindum, sem þeim hafa verið veitt.

3. Á það skal hent, að allt frá því að fyrstu fræðslulögin voru sett 1907 hefur
fræðsluskyldualdurinn ekki verið lægri en 14 ára, og þegar verið var að undir-
búa síðustu skólalöggjöf, vildi mikill hluti þeirra skólanefnda, sem gerðu til-
lögur um skólaskyldu. miða hana við 15-16 ára aldur. Gerðar eru heldur minni
kröfur til barnaprófs (13 ára) en fullnaðarprófs (14 ára) - einkum í öðrum
greinum en móðurmáli og reikningi. Ég tel, að ekki sé fært að draga úr náms-
kröfum og fræðsluskyldu frá því, sem er, þegar svo að segja allar starfsgreinar
þjóðfélagsins gera síauknar kröfur um meiri og betri undirbúningsmenntun.



4. Árið 1881 voru lögfestar kröfur um kunnáttu allra barna í lestri, skrift og
reikningi, og eru þær raunverulega þær sömu og enn eru gerðar til 10 ára
barna. Samkvæmt síðustu fræðslulögum er fræðsluskylda, en skólaskylda því
aðeins, að heimilin geti ekki annazt fræðsluskylduna. Með því er tryggt, að
börn og unglingar fái þá lágmarksfræðslu, sem þeim er nauðsynleg og þau
eiga kröfu til. Búseta eða efnahagur aðstandenda barnanna má ekki ráða því,
hvort börnin fá þessa lágmarksfræðslu eða ekki. Það er staðreynd, að þrátt
fyrir mjög bættan húsakost í byggð og bæ, þá er mun erfiðara um framkvæmd
heimafræðslu en áður var. Fólksfæð á heimilunum mun valda einna mestu þar
um. Verkaskipting í þjóðfélaginu, "fagmennskan" o. fl., á sinn þátt í því, að
fólk telur, að til þess séu kennarar, að þeir létti kennslustörfum af heimilun-
um. Þótt fræðslumálaskrifstofan geri sitt til þess, að heimakennslu verði hald-
ið -- a. lll. k. í dreifbýli - í lengstu lög til 10 ára aldurs, þá bendir flest til þess,
að innan nokkurra áratuga muni einnig umræddrar "frumkennslu" verða kraf-
izt af barnaskólunum. svo sem raun hefur á orðið í nágrannalöndunum.

5. Engin ósk eða tilmæli hafa komið hingað um það frá þeim bæjum og þorpum,
sem hafa 1000 íbúa eða meira, að stytta árlegan kennslutíma úr 9 mánuðum.
Flestir skólar aðrir starfa 6-8 mánuði ár hvert, og í mjög fámennum skóla-
hverfum er skólatíminn enn styttri.

6. Ákvæði skólalöggjafarinnar frá 1946 og 1947 um sjálft námsefnið og með-
ferð þess í skólunum eru svo rúm, að segja má, að vart megi þau rýmri vera.
Það, sem lögin leggja höfuðáherzlu á, er, að nemendur fái kennslu eftir hæfi-
leikum og þroska hvers og eins. Móðurmálið og þjóðleg fræði skulu skipa fyrsta
sæti í öllum skólum. Um þetta fjalla aðallega 1. og 44. gr. laganna um fræðslu
barna og 2. og 27.-29. gr. laganna um gagnfræðanám.

Framkvæmd kennslu og prófa skal ákveða með reglugerðum. Í barna-
og gagnfræðaskólum er nú starfað eftir drögum að námsskrám, og leitað er
að því, setn hagkvæmast og bezt má verða, til þess að tilgangi fræðslulaganna
um hagnýta, þjóðlega og holla fræðslu verði náð. Hver skóli hefur frjálsræði
til þess að reyna þær leiðir, sem hann telur hentastar nemendunum til far-
sældar, og námsstjórar leiðbeina og líta eftir skólunum. En þótt frjálsræði sé
til allra, góðra hluta í kennslustörfunum, þá vantar mjög mikið á, að í þeim
efnum sé náð því marki, sem keppa ber að. Húsnæðisskortur skólanna er
einna verstúr þrándur í götu hvað aðbúð viðkemur, kennslutæki ófullkomin,
námsbækur misjafnar og skortur handbóka fyrir nemendur og kennara.
Kennsluaðferðir og starfsaðferðir þurfa endurbóta, o. fl. o. fl. mætti upp telja.
En til úrbóta á þessum sviðum þarf ekki breytingar á fræðslulögunum, heldur
það, sem e. t. v. sízt má nefna: peninga, þ. e. aukin fjárframlög til skólabygg-
inga og ýmiss konar útbúnaðar. Næst góðum kennurum kemur aðstaða og öll
aðbúð til kennslu- og uppeldisstarfa.

7. Á fyrri hluta þessa árs fól menntamálaráðherra allmörgum sérfróðum mönn-
um um skóla- og uppeldismál að athuga, hvort ekki væri ástæða til breytinga
á skólalöggjöfinní. Aðeins einn þessara manna átti sæti í skólamálanefndinni,
er undirbjó umrædda löggjöf. Menn þessir munu hafa skilað áliti sínu í vor.
Hefur mér verið sagt, að þeir hafi eigi talið ástæður vera fyrir hendi til breyt-
inga á umræddri skólalöggjöf að svo stöddu.

8. Annar töluliður þingsályktunartillögunnar á ekki við skólalöggjöfina frá 1946
og "17, heldur - eins og greinargerðin ber með sér - við núgildandi lög og
reglur um iðnfræðslu. Ég er tillögumönnum sammála um, að þar sé þörf
breytinga. Skólamálanefndin samdi og sendi menntamálaráðuneytinu frumvarp
til laga um iðnfræðslu fyrir nokkrum árum, og iðnskólamenn og iðnþing
féllust á það með mjög litlum breytingum.

9. Enginn má halda, að ég telji skólalöggjöfina frá 1946 og '47 svo vel úr garði
gerða, að á henni muni ekki þurfa neinar breytingar um langan aldur. Lög
þessi voru samþykkt á Alþingi mótatkvæðalaust að kalla, og sitja flestir sömu
menn enn á þingi. Það virðist því, að allgild rök ættu að þurfa til þess, að
sömu þingmenn teldu ástæðu tíl breytinga á lögunum.

Ég tel, að fást þyrfti næði til þess í nokkur ár enn a. m. k. að vinna í sam-
ræmi við hin rúmu ákvæði laganna, svo fremi að eigi komi í ljós gallar á þeim,
sem torvelda svo framkvæmd æskilegra starfshátta í skólunum, að eigi verði
við unað.

Fræðslumálastjórn, námsstjórar. kennarar og eigi sízt aðstandendur nem-
enda þurfa að vera vel á verði um allt, er verða má kennslu- og uppeldis-
störfum skólanna, einstaklingum og þjóðarheiId til farsældar. Sjálfsagt er að
athuga vel og reyna nýjar leiðir í þessum málum, en eigi má "forkasta" því,
sem gamalt er, fyrr en séð er, að hið nýja verði betra.

Helgi Elíasson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.


