
Ed. 364. Nefndarálit [7. mál]
um frv. til 1. um sálfræðiþjónustu í barnaskólum.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og rætt það á nokkrum fundum. Einnig hefur hún
sent það Sálfræðingafélagi Íslands til umsagnar. Hafa borizt tvö svör frá félaginu, frá
meiri og minni hluta þess, og eru þau töluvert ósarnhljóða, þó að báðir telji sál-
fræðiþjónustu i barnaskólum æskilega. Vafasamt er, að fulltrúi í skrifstofu fræðslu-
málastjóra geti annazt þau störf, sem honum eru ætluð samkv. frumvarpinu, svo
að verulegu gagni komi. Hins vegar mundi það hafa mikinn kostnað í för með sér
að fara að ráðum minni hluta sálfræðingafélagsins, að fá jafnvel marga menn til
þessara starfa. Þar sem álit sérfræðinganna er ósamhljóða og sérstaklega sökum
þess, að ekki er á þessu stigi hægt að gera sér grein fyrir, hvað sálfræðiþjónusta
i barnaskólum mundi kosta né hvort eða að hve miklu leyti skólahéruð landsins
vildu taka þátt í kostnaðinum, þykir nefndinni rétt, að afgreiðsla málsins bíði til
næsta þings og álits fræðsluráðanna verði leitað um málið.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRA;
Í því trausti, að ríkisstjórnin leiti álits fræðsluráða um frumvarpið og væntan-

lega þátttöku skólahéraða i kostnaði við framkvæmd sálfræðiþjónustu í barnaskól-



um og leggi niðurstöður sinar fyrir næsta reglulegt Alþingi, tekur deildin fyrir
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 10. febr. 1956.

Ingólfur Flygenring,
form.

H. Guðmundsson.

Andrés Eyjólfsson, Bernh. Stefánsson,
fundaskr . frsm.

Sigurður Ó. Ólafsson.

Fylgiskjal I.
Álit meiri hl. í Sálfræðingafélagi íslands.

Menntamálanefnd efri deildar Alþingis hefur sýnt Sálfræðingafélagi íslands
þann heiður að æskja umsagnar félagsins um frumvarp til laga um sálfræðiþjónustu
í barnaskólum. Með bréfi þessu sendir Sálfræðingafélagið háttvirtri menntamála-
nefnd álit sitt.

Félagið fagnar þeirri viðurkenningu, sem felst í frv., á nauðsyn sálfræðiþjón-
ustu í skólum. Sú nauðsyn er nú viðurkennd af öllum menningarþjóðum og við-
eigandi ráðstafanir gerðar til þess að mæta henni. T. d. má benda á, að sérfræð-
ingafundur, haldinn í Hamborg í apríl 1954, fyrir forgöngu UNESCO, W.H.O. og
W.F.M.H., lagði mikla áherzlu á skipulag og eflingu sálfræðiþjónustu. Sálfræðinga-
félag íslands lítur svo á, að með frv. þessu sé nauðsyn sálfræðiþjónustu viðurkennd
og þar með teknar til greina margítrekað ar áskoranir kennarasamtakanna um að
efna til slíkrar þjónustu.

Hins vegar verður Sálfræðingafélag íslands að líta svo á, að þessu mikilvæga
máli séu ekki gerð viðunandi skil í frv. Leyfum vér oss að benda á nokkur atriði:

1. Það virðist ekki hagkvæmt að sameina sálfræðiþjónustu í skólum fræðslu-
málaskrifstofunni. Störf beggja eru mjög fjarskyld. Í núverandi húsakynnum sín-
um getur fræðslumálaskrifstofan ekki látið sálfræðingi í té hæfileg ytri starfsskil-
yrði, en ef útvega þarf sérstakt húsnæði handa sálfræðiþjónustu, þá er erfitt að
sjá, hvaða hagur er af sameiningunni.

2. Frv. takmarkar starfið við einn mann og gerir ekki ráð fyrir aukningu
starfsliðs né fyrir breyttri skipan starfsins, ef tveir eða fleiri menn ynnu það. Það
liggur þó í augum uppi, að einn maður muni ekki anna þessu starfi fyrir landið
allt, eins og ráðgert er í frv., enda er í upphafi athugasemda við frv. minnt á, að
skólaár 1954-55 voru 17 þúsund börn á fræðsluskyldualdri. Vér getum ekki í stuttri
álitsgerð stutt skoðun vora með mörgum dæmum, en bendum þó á tvö:

a) Í Osló (ib. ca. 450 þús.) starfar sérstök opinber stofnun að sálfræðiþjón-
ustu í skólum. Við hana vinna 10 sérfræðingar. Í borginni eru þó aðrar stofnanir,
sem létta mjög undir þetta starf, t. d. uppeldisdeild háskólans, sem hefur aðhæft
norskum staðháttum margar rannsóknaraðferðir og þannig búið í hendur sérfræðing-
um sálfræðiþjónustunnar, en auk þess sérstök geðverndarstöð fyrir börn. Við hina
síðarnefndu vinna 11 sérfræðingar, og léttir hún geysimikið á sálfræðiþjónustu í
skólum. Þess má þó geta, að sálfræðiþjónustan í Osló fær alls ekki annað þeim
beiðnum, sem henni berast frá skólunum um rannsókn á börnum og aðstoð við þau.

b) í Aarhus voru skólaár 1952-53 14639 nemendur. Sama ár störfuðu þar við
sálfræðiþjónustu 5 sérfræðingar með aðstoð einnar skrifstofustúlku. Tekið er fram
í skýrslunni, að þessir starfskraftar anni alls ekki verkefnunum. Sálfræðiþjónusta
Aarhússkólanna fær þó öll nauðsynleg gögn fullbúin í hendur og þarf því engum
tíma að eyða í undirbúnings starf.

Hér heima er ekki til stofnun, sem búið gæti próf og aðrar rannsóknaraðferðir
í hendur sálfræðifulltrúanum. Þann undirbúning verður hann óhjákvæmilega að
annast sjálfur. Þetta mundi draga mjög úr tíma hans til að sinna þeim börnum,
sem valda erfiðleikum í skóla og á heimili. Vér verðum jafnvel að telja það mjög
vafasamt, að umræddur undirbúningur og samtíma framkvæmd sálfræðiþjónust-
unnar séu á færi nokkurs eins manns.
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3. Sálfræðingafélagið samsinnir því verkssviði sálfræðiþjónustu Í barnaskólum,
sem markað er í 2. gr. frv. Vér leyfum oss þó að benda á, að ákvæði 2. gr., síðasta
málsgrein, um það, hvað sálfræðifulltrúa beri að gera að lokinni rannsókn á barni,
eru ekki nægileg og veita ekki rétta hugmynd um annan aðalþátt sálfræðiþjónust-
unnar, sem er að hjálpa barninu, lækna það af veilu eða losa það við ágalla, sem
það þjáist af. Getur það starf verið mjög tímafrekt.

4. Eins og þegar hefur verið drepið á, þarf sálfræðifulltrúinn margvísleg hjálp-
artæki, t. d. greindarpróf, skólaþroskapróf og stighæfð kunnáttupróf, sem notuð
eru í sama tilgangi með öðrum þjóðum, en aðhæfa þarf íslenzkum staðháttum. Sú
aðhæfing yrði of tímafrekur undirbúningur að starfi eins manns. Fjárhagslega séð
mun það því reynast mjög óhagkvæmt að lögfesta sálfræðiþjónustu í skólum sem
eins manns starf.

Sálfræðingafélag íslands leyfir sér af framangreindum ástæðum að benda á
nokkrar breytingar á frv., sem félagið telur óhjákvæmilegar, ef íslenzk sálfræði-
þjónusta á að verða vaxin ætlunarverki sínu:

1. Komið verði á fót sérstakri stofnun, sem annist sálfræðiþjónustu í barna-
skólum. Teljum vér, að miklu auðveldara sé að skipuleggja starfið með þessari
tilhögun. .

2. Sálfræðingafélagið telur lágmarksstarfslið við slíka stofnun tvo fullmenntaða
sálfræðinga. Fyrir minna lið mun viðfangefnið reynast of fjölþætt og athafnasvæðið
of vítt. Enn fremur verður að gera ráð fyrir því, að starfsmönnum við sálfræði-
þjónustu verði fjölgað, eftir því sem reynsla gefur ástæðu til. Er þá athugandi, að
fræðsluhéruðum, er þess óska, einu eða fleiri í sameiningu, verði heimilað að ráða
sálfræðinga í þjónustu sína, og tækju þeir laun með sama hætti og námsstjórar.

Í athugasemdum við frv., 2. mgr., segir svo: "Sálfræðiþjónusta er þáttur í
þeirri aðstoð, sem hið opinbera veitir börnum til þess að öðlast nauðsynlega þekk-
ingu og manndómsþroska. Hún á að stuðla að því, að fræðslan beri þann ávöxt,
sem til er ætlazt." Nú er miklum fjárhæðum varið til almennrar fræðslu, sem auð-
vitað hlýtur að bera misjafnan árangur. því virðist óhagkvæmt að sníða, af sparn-
aðarástæðum, sálfræðiþjónustu í skólum svo þröngan stakk, að hún sé frá byrjun
ófær til að gegna ætlunarverki sínu. Með öðrum þjóðum þykir sálfræðiþjónusta
fyllilega svara þeim kostnaði, sem hún veldur, og sú yrði einnig reyndin hér á landi,
ef rétt væri af stað farið.

3. Í lögum um sálfræðiþjónustu þarf að kveða á um forstöðumann, sem stjórni
daglegu starfi og beri ábyrgð á þvi. Þessa brtt. leiðir beint af skoðun vorri, að
starfið verði aldrei rækt að gagni af einum manni.

4. Hæfileg laun teljum vér: forstöðumaður taki laun samkv. VI. launaflokki,
sérlærðir aðstoðarmenn hans samkv. VII. launaflokki. Teljum vér litlar líkur á, að
menn fáist til svona vandasamra ábyrgðarstarfa sem hér um ræðir fyrir lægri laun.

5. Sálfræðiþjónusta í skólum skal hafa eigin fjárhag og fá árlega fé á fjár-.
lögum. Teljum vér með öllu óviðunandi að gera hana fjárhagslega háða annarri
stofnun. Kostnaður fyrsta starfsárs, naumt áætlaður (laun tveggja sérfræðinga,
húsaleiga, skrifstofu- og ferðakostnaður, kaup á húsgögnum, bókum og öðrum nauð-
synlegum gögnum), yrði kr. 200000.00. Af því eru kr. 10000.00 til húsgagnakaupa
og þyrfti ekki á 2. starfsári.

Með þeim breytingum, sem hér hefur verið bent á, teldum vér lög um sálfræði-
þjónustu í skólum merkilegt spor til framfara. Vér væntum þess fastlega, að hátt-
virt menntamálanefnd efri deildar Alþingis taki ábendingar vorar til gaumgæfi-
legrar athugunar, og er oss ljúft að veita nefndinni frekari skýringar; sem hún
kann að æskja.

Reykjavík, 4. nóv. 1955.
F. h. Sálfræðingafélags íslands,

Broddi Jóhannesson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.
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Fylgiskjal II.
Reykjavík, 4. nóv. 1955.

Álit minni hl. í Sálfræðingafélagi íslands.
Sem svar við bréfi hæstvirtrar menntamálanefndar efri deildar Alþingis, dags.

27. okt. 1955, til "Félags íslenzkra sálfræðinga", leyfi ég mér fyrir hönd minni
hluta félagsmanna að greina frá eftirfarandi atriðum:

Aðalágreiningsatriði meiri hluta og minni hluta félagsmanna eru þau, að minni
hlutinn telur, að sálfræðiþjónusta í skólum eigi að hefjast í smáum stíl að ósk
fræðsluhéraða, vera einn liður í starfi skólanna og lúta sömu yfirstjórn og önnur
skólstarfsemi. Enn fremur leggur minni hlutinn mikla áherzlu á, að skólasálfræð-
ingur hafi hlotið hagnýta reynslu í kennslustarfi, áður en hann taki að sér sál-
fræðiþjónustu á eigin spýtur. Byggist þessi skoðun minni hlutans m. a. á því, að
alls staðar þar, sem sálfræðiþjónusta í skólum hefur verið veitt með beztum
árangri, hefur mikillar starfsreynslu verið krafizt af skóla sálfræðingum.

Minni hlutinn er sammála meiri hlutanum í því, að sálfræðifulltrúi, sem sam-
kvæmt almennri málvenju væri réttara að kalla skólasálfræðing, mundi ekki gera
mikið gagn, ef honum væri ætlað aðsetur á skrifstofu fræðslumálastjóra. Meiri
hlutinn mun rökstyðja þá skoðun að nokkru, en við rökstuðning hans má meðal
annars bæta því, að starfssvið það, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, er svo umfangs-
mikið, að 20 skólasálfræðingar mundu hafa ærið að vinna, ef þeir ættu að anna
öllu, sem þar er bent á að þessi eini maður skuli gera. Þótt horfið væri að ráði
meiri hlutans og skipaðir tveir menn, sem ynnu í sjálfstæðri stofnun, mundi það
ekki vera lausn þeirra vandamála, sem frumvarpið bendir á að leysa skuli. Eigi
svo fáir menn að annast sálfræðiþjónustu á öllu landinu, gæti starf þeirra aldrei
orðið fullnægjandi, og yrðu þeir þá að velja á milli þess að gera eitthvað um land
allt og gera allt ófullnægjandi eða takmarka starfssvið sitt og vinna vel. Ef fyrir-
mæli væri um það í lögum, að skólasálfræðingarnir skyldu hafa allt landið að um-
dæmi, væri í raun réttri um leið búið að lögfesta kákvinnu, en slík vinnubrögð
te Idum við fáanleg með öðrum hætti en lagaákvæðum.

Minni hlutinn leggur til, að fyrsta grein frumvarpsins orðist þannig:
Ef fræðsluhéruð, eitt eða fleiri saman, óska þess, skal menntamálaráðherra skipa

skólasálfræðing, einn eða fleiri, sem annist sálfræðilega þjónustu í skólum við-
komandi fræðsluhéraðs. Skólasálfræðingar taka laun eftir sömu hlutföllum og annað
starfslið skólanna, og rekstrarkostnaður við störf þeirra greiðist eftir sömu hlut-
föllum. Skólasálfræðingar vinna sjálfstætt í náinni samvinnu við fræðsluráð, skóla-
stjóra og kennara og lúta yfirstjórn fræðsluráðs þess fræðsluhéraðs, sem ræður
þá til starfa.

Skólasálfræðingur skal hafa lokið háskólaprófi í sálfræði með skólasálfræði
sem sérgrein og hafa stundað kennslustörf með góðum árangri við námsstig þau,
sem sálfræðiþjónusta nær til, a. m. k. fimm ár.

D-liður annarrar greinar breytist þannig, að í stað greinarinnar eins og hún
er í frumvarpinu komi:

Skólasálfræðingurinn aðstoði kennara eftir því, sem við verður komið, í at-
hugun á skólaþroska barna, áður en þau hefja skólanám.

6. gr. breytist þannig:
Skólasálfræðingar taki sams konar laun og skólastjórar þeirra fræðsluhéraða,

sem þeir vinna við, og vinnutími þeirra sé hinn sami og annarra manna, sem við
skólana starfa.

Greinargerð.
Ástæðan til þess, að við teljum heppilegra, að skólasálfræðingur starfi undir

stjórn fræðsluráða en í sérstakri ríkisstofnun, er sú, að starf hans er svo nátengt
daglegu starfi skólanna, að eðlilegast er, að hann sé þar öllum hnútum mjög kunn-
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ugur, þekki persónulega alla kennara, sem hann á að starfa með, njóti trausts
þeirra og eins foreldra þess héraðs, sem unnið er í. Í Danmörku, þar sem skóla-
sálfræði er lengst á veg komin af öllum löndum í Evrópu, eru allir skólasálfræð-
ingar kennarar, er sökum sérstaks áhuga á að aðstoða afbrigðileg börn sem allra
bezt hafa aflað sér háskólamenntunar í sálfræði. Reynslan hefur sýnt, að þar, sem
álíka starfsemi og hér er rætt um hefur verið hafin, án þess að fullkominn stuðn-
ingur og eindregnar óskir kennarastéttarinnar hafi komið til, hefur starfsemin
ekki gengið sem skyldi. Þannig fór t. d. í Osló, og hefur stofnun sú, sem annast
sálfræðiþjónustu i skólum þar, átt í miklum erfiðleikum vegna lélegrar samvinnu
við kennara og leysir raunar ekki af hendi nema nokkurn hluta þeirra starfa, sem
frumvarpið gerir ráð fyrir. Þegar hefja skal þetta starf hér á landi, teldum við
happadrýgst að undirbúa það sem bezt og athuga reynslu þeirra þjóða, þar sem
starfsemin hefur gefið bezta raun.

Hvað menntun og starfsreynslu skólasálfræðings varðar teldum við fráleitt, að
piltur, sem lokið kann að hafa stúdentsprófi 17-18 ára gamall og kandidatsprófi
í sálfræði 22-23 ára, geti strax að afloknu prófi orðið ráðunautur kennara, sem
hafa langa reynslu í kennslustarfi. Slíkur sálfræðingur mundi ekki þekkja skóla-
starf nema af afspurn eða sem nemandi og sízt það mikla vandaverk, sem kennsla
afbrigðilegra barna er. Þá teljum við mjög hæpið, að maður nýkominn frá próf-
borði geti tekið að sér það mikla vandaverk, sem viðtöl við foreldra og aðra
aðstandendur barna eru, en þar er oft um að ræða vangefið og veiklað fólk, sem
sýna verður mikla varfærni. Við fáum ekki séð, að neitt fjarstæðara sé að krefjast
starfsreynslu af skólasálfræðingi .en t. d. manni, sem ætlar að verða sérfræðingur
í einhverri grein læknisfræðinnar, en honum er alltaf gert að skyldu að vinna
ákveðinn tíma á alls konar sjúkrahúsum auk hinnar fræðilegu sérmenntunar. Frum-
varpið gerir ráð fyrir, að skólasálfræðingur hafi háskólapróf í sálfræði eða upp-
eldisfræði. Á það má benda í því sambandi, að sálfræðingur getur verið vel mennt-
aður í almennri sálfræði og jafnvel einhverjum greinum afbrigðasálfræðinnar án
þess að hafa numið skólasálfræði. Það er því ekki nægilegt, að maðurinn hafi
almennt háskólapróf í faginu, fremur en nægjanlegt er, að maður hafi lokið al-
mennu prófi í læknisfræði, en eigi að taka að sér skurðlækningar eða annað, sem
reynir á ákveðna sérþekkingu. Það væri með ólíkindum, ef maður, sem einvörð-
ungu hefur tekið próf í uppeldisfræði, gæti tekið að sér skólasálfræðistarf. Væri
því a. m. k. rétt að breyta orðinu eða i og, ef próf í uppeldisfræði á að vera skilyrði
fyrir því, að menn geti unnið skólasálfræðistörf, en raunar mætti þá krefjast prófs
i Ileirí skyldum greinum, eins og t. d. félagsfræði.

Sálfræðiþjónusta á Norðurlöndum.
Sálfræðiþjónusta á Norðurlöndum hófst fyrst í Danmörku og þá fyrir atbeina

áhugamanna í kennarastétt. Stofnuðu þeir árið 1914 félag, sem nefndist "Foreningen
for eksperimental pædagogik", og voru fyrstu verkefni þess félags að viða að sér
alls konar efni um nýjungar í kennslumálum.

Félag þetta gaf árlega út árbækur um þessi mál, og eru margar þeirra enn í
fullu gildi. Árið 1924 var stofnað "Udvalget for skolepsykologíske undersögelser",
og var þá fyrir alvöru farið að athuga vísindalega ýmislegt, sem máli skipti i
kennslu. Um 1930 leitaði Frederiksberg til eins helzta brautryðjanda í skólasál-
fræðinni, magister Hennings Meyers, og bað hann um aðstoð við að vinza úr þau
börn, sem þörfuðust sérkennslu. Árið 1934 fékk hann sjálfstæða skrifstofu undir
yfirstjórn fræðsluráðs, og var það fyrsta skólasálfræðiskrifstofa Norðurlanda. Ári
siðar stofnaði Kaupmannahöfn sams konar skrifstofu, en nú er svo komið, að
skólasálfræðiskrifstofur eru starfandi í öllum stærri bæjum í Danmörku, en í
"Amtel''' eru sérstakir ráðgjafar til þess að skipuleggja kennslu afbrigðilegra barna.
Kröfur þær, sem Danir gera til skólasálfræðinga. eru þessar: Menn verða að hafa
lokið kennaraprófi, hafa kennt a. m. k. í fimm ár og hafa lokið háskólaprófi í sál-

5



fræði. Nú eru uppi raddir um það meðal sálfræðinga að herða II þessum skilyrðum
og gera skólasálfræðingum að skyldu að hafa unnið a. m. k. eitt ár á viðurkennd-
um skólasálfræðiskrifstofum, áður en þeir hefja starf á eigin spýtur.

Árangur af starfi dönsku skólasálfræðinganna hefur verið með ágætum. Þeir
hafa fundið börn þau, sem ekki gátu haft full not af hinni venjulegu kennslu
skólanna, og gert ráðstafanir til þess, að námið yrði sniðið við hæfi barnanna.
Meðal sýnilegs árangurs af starfi skólasálfræðinganna er, að afbrot barna og ung-
linga fara óðum minnkandi í Danmörku, síðan starfsemi þessi komst í verulega
fast form. Þeir, sem þekkja vinnubrögð skóla, þar sem engin sálfræðileg þjónusta
er veitt, undrast ekki þessa útkomu. Sannleikurinn er sá, að flestar menningar-
þjóðir eyða enn miklu fé í fræðslu, sem er gagnslaus eða jafnvel skaðleg, vegna
þess að hún samræmist alls ekki þörfum barnanna. Við Íslendingar erum engir
eftirbátar i þessu efni.

Árið 1944 stofnuðu Danir sérstaka sálfræðideild við Kaupmannahafnarháskóla.
og var kennslan þar einkum miðuð við þarfir skólasálfræðinga. Í reglugerð var
gert ráð fyrir, að námstími yrði 3 ár, en hann hefur í reyndinni orðið 4% ár og
verður nú sennilega lengdur í 5 ár. Hafnarháskóli er eini háskólinn á Norðurlönd-
um, sem hefur sérstaklega skipulagt sálfræðikennslu með tilliti til skólasálfræðinga.
en ástæðan til þess, að farið var inn á þessa braut, mun hafa verið eindregnar
óskir dönsku kennarastéttarinnar hvað þetta mál varðaði.

í Finnlandi er sá1fræðin í mjög örri þróun, einkum eru Finnar framarlega í
vinnusálfræði: T. d. má geta þess, að í Helsingfors einni vinna 24 sálfræðingar ein-
vörðungu að atvinnufræðslu, starfsvalsleiðbeiningum og hæfnisprófum. Þá eru í
Finnlandi margar barnaverndarskrifstofur, sem hafa sálfræðinga í þjónustu sinni,
og enn fleiri sálfræðistofnanir eru þar starfandi. Af þessu leiðir, að skólasálfræðin
hefur ekki verið eins aðkallandi í Finnlandi og ella, en þó eru skólasálfræðingar
starfandi þar, og lúta þeir stjórn fræðslumálafulltrúa þeirra borga, sem þeir
starfa í.

í Noregi tók fyrsta skólasálfræðiskrifstofan til starfa árið 1946 og þá í Aker,
ári síðar var skólasálfræðiskrifstofa stofnuð í Osló, og 1948 voru þessar skrif-
stofur sameinaðar. Samkomulag um starfsemi þessarar skrifstofu var ekki gott, eins
og áður er að vikið, og kom það einkum af því, að kennurum þótti ekki sálfræð-
ingarnir hafa nægan skilning á skólastarfinu, en til starfa í Osló völdust menn,
sem ekki höfðu reynslu í kennslustarfi. Þá má benda á það, að "Logopedisk kontor"
i Osló annast mikið af þeim störfum, sem gert er ráð fyrir i frumvarpinu, og þvi
erfitt að bera saman reynslu skrifstofunnar í Osló og það, sem hér er gert ráð
fyrir. Eiginlegt skólasálfræðinám er ekki til í Noregi, og hefur það vafalaust háð
starfinu þar í landi.

Í Svíþjóð er skólasálfræði á mjög miklu byrjunarstigi, en þar sem slíkri þjón-
ustu hefur verið komið á, er fylgt sömu meginreglum og í Danmörku. Svíar eru
nú að skipuleggja sérstakt háskólanám í sálfræði, og má mikils vænta af því i
framtíðinni.

Danir eru, eins og áður var bent á, öndvegisþjóð hvað skólasálfræði varðar,
og væri helzt hægt að benda á sum ríki Bandaríkjanna, ef finna skyldi eins gott
skipulag og hið danska.

Í frumvarpi um sálfræðilega þjónustu í skólum er lítillega minnzt á, að skóla-
sálfræðingurinn skuli leiðbeina kennurum í meðferð afbrigðilegra barna. Ef líta
skal á ástandið eins og það raunverulega er her á landi, þá er það mála sannast,
að mjög fáir kennarar kunna að kenna afbrigðilegum börnum og alls ekki þeir,
sem aðeins hafa venjulegt kennarapróf frá Kennaraskóla íslands. Eigi árangur að
verða af sálfræðiþjónustu i skólum, er nauðsynlegt að hafa á að skipa allmiklum
hóp kennara, sem sérþekkingu hafa í meðferð og kennslu afbrigðilegra barna. Væru
slíkir menn starfandi við flesta skóla landsins, mundi þörfin á skólasálfræðingum
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minnka talsvert og öll störf þeirra verða auðveldari. Fjölmargar erlendar rannsóknir
hafa sýnt, að mikill hluti barna hefur ekki gagn af kennslu eins og hún er skipu-
lögð í venjulegum skólum, en þar er kennslan einkum miðuð við meðalgreind
börn, en lítið tillit tekið til þeirra, sem eru afbrigðileg í jákvæða eða neikvæða
átt. Viljum við íslendingar skipuleggja kennsluna þannig, að hver hafi hennar not
í hlutfalli við hæfileika sína, er mikilla breytinga þörf frá því, sem nú er, en
undirstaða þeirra breytinga hlýtur að vera aukin menntun kennara. Til þess að
bæta úr bráðustu þörfinni teldi ég skynsamlegt að koma á ársnámskeiði í sálfræði
með skólasálfræði sem aðalnámsgrein. Námskeið þetta mætti skipuleggja þannig,
að fenginn yrði danskur sálfræðingur til þess að kenna aðalfag, sem kennt er á
fyrsta ári í sálfræðideild Hafnarháskóla til cand. psych.-prófs. Mætti á þeim grund-
velli freista þess að fá Hafnarháskóla til þess að viðurkenna slíkt ársnámskeið sem
fyrsta árs háskólanám. Úr hópi námskeiðsmanna mætti síðan velja efnilegustu
mennina til framhaldsnáms i sálfræðideild Hafnarháskóla, en allur þorri þeirra
tæki að námskeiðinu loknu að sér kennslu afbrigðilegra barna. A þennan hátt yrðu
slegnar tvær flugur í einu höggi: bætt úr brýnni þörf á sérmenntuðum kennurum
og fengnir menn til þess að nema skólasálfræði. En án þess að hafa vel mennt-
uðum mönnum á að skipa til starfsins verður að teljast hæpið að lögfesta neitt
um þessi mál. Má í því sambandi benda á, að Danir höfðu 20 ára jákvæða reynslu
á störfum skólasálfræðinga, áður en nokkur lög voru samin þar að lútandi.

Virðingarfyllst,

fyrir hönd minni hluta Félags ísl. sálfræðinga,

Ólafur Gunnarsson, cand. psych.
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