
Ed. 449. Nefndarálit

um frumvarp til laga um fræðslu æskulýðsins,

Nefnd sú, er skipuð var til þess að athuga frumvarp þetta, hefir rætt 
það á allmörgum fundum og komist að þeirri niðurstöðu, að hún gæti ekki 
ráðið hinni háttvirtu deild til að samþykkja það.

í frumvarpi þessu felst gagnger breyting á þeirri tilhögun barna- og 
ungmennafræðslu í landinu, er skipað var fyrir um með hinum nýju fræðslu- 
lögum írá 22. nóv. 1907. Til þeirra var vel vandað. Við þá stuttu reynslu, 
sem fengin er, hafa enn eigi komið fram á þeim þeir gallar, ergeri breytingar 
á þeim bráðnauðsynlegar eða að þau séu svo meingölluð, að ástæða sé til að 
óreyndu eða littreyndu að varpa þeim fyrir borð og gera alla þá fyrirhöfn að 
litlu eða engu, sem varið hefir verið til þess að koma þeim i framkvæmd. 
Ámælisvert væri það af löggjafarvaldinu að ráðast i slikt stórræði, nema að 
mjög rækiiega rannsökuðu og vandlega yfirveguðu máli.

í ástæðunum fyrir frumvarpinu kemst stjórnin svo að orði: »Fræðslu- 
lögin frá 22. nóv. 1907 hafa sætt svo mikilli mótspyrna sakir kostnaðar og ó- 
viðráðanlegra örðugleika að einhverja breytingu verður á þeim að gera, heldur 
en að láta þau vera áfram á pappírnum, en ekki i almennilegri eða jafnvel 
nokkurri verulegri framkvæmd utan kaupstaða, nema á stöku stað«.

Vér getum ekki leitt hjá oss að athuga þessar ástæður lítið eitt.
Þvi verður ekki neitað að fræðslulögin hafa sætt nokkurri mótspyrnu, 

en hún er hverfandi, þegar litið er til þess að hér var um nýmæli að ræða, 
er hafði i för með sér allmikil bein útgjöld fyrir almenning, og hvergi hefir 
ný og gagngerð breyting á skipun fræðslumála, að þvi er vér vitum bezt, mætt 
eins lítilli mótspyrnu og fræðslulögin nýju hér á landi. Þau eru nú á 2—3 
árum komin til framkvæmda í 162 hreppum að meiru eða minna leyti. í 
136 hreppum eru farskólar og auk þess 11 fastir skólar, og i 26 hreppum ein- 
göngu fastir skólar. Fræðslusamþyktir og reglugerðir eru að vísu ekki stað- 
festar af stjórharráðinu í öllum þessum hreppum, en það er víðast að eins ó- 
gert. Það eru þvi, eða vöru i fyrra, einungis um 40 hreppar á öllu landinu, 
þar sem ekki verður séð að kensla hafi fram farið, en nú i vetur er nokkur



kensla í sumum þessum hreppum umfram það sem heimilin orka. Eftir þessu 
má vænta þess að lögin verði komin til framkvæmda um land alt fyrir árslok 
1912. Veigameiri hefir mótspyrnan ekki verið. Tæplega yrði mótspyrnan 
minni, ef frumvarp það, sem hér liggur fyrir, yrði að lögum, þar sem öllum 
opinberum fjárstyrk til fræðslu b’arna til 12 ára aldurs er burtu kipt, foreldr- 
unum ætlað að annast hana að öllu leyti, nema hvað gert er ráð fyrir í at- 
hugasemdunum við frumvarpið einhverjum lítilsháttar styrk úr landssjóði til 
farkenslu.

Aðalorsakir mótspyrnunnar gegn fræðslulögunum telur stjórnin »kostn- 
aðinn« og »óviðráðanlega örðugleika«. Þeir eru látnir ótaldir, enda skulum 
vér eigi eyða orðum að þeim, reynslan hefir sýnt að þeir eru eigi óviðráðan- 
legir. En um kostnaðinn verðum vér að fara nokkrum orðum.

Til þess komið gæti til nokkurra mála að fella fræðslulögin úr gildi 3 
ára gömul sakir kostnaðar, og setja önnur lög í staðinn, yrði að gera sér ná- 
kvæma grein fyrir þvi, hver kostnaðurinn væri og gæti orðið, þegar lögin væri 
komin í fulla framkvæmd. í öðru lagi þyrfti að semja svo ábyggilegar áætl- 
anir, sem frekast væri unt, um það, hve mikið fræðslutilhögun sú, er hin nýju 
lögin gerðu ráð fyrir, mundi kosta. Á þennan hátt, og einungis á þennan hátt, 
er unt að komast að nokkurnveginn réttri niðurstöðu um það, hvort fyrir- 
komulagið sé kostnaðarsamara.

Varla er þess að vænta að þingnefnd hafi tök á því að safna öllum 
þeim skýrslum, sem hér að lúta, og gera þær áætlanir, sem þarf.

Vér höfum þó talið oss skylt, að leita þeirra upplýsinga, sem náðst gátu 
í fljótu bragði, til þess að geta gert oss einhverja hugmynd um kostnaðinn við 
þetta nýja fyrirkomnlag. Höfum vér i þessu notið aðstoðar umsjónarmanns 
fræðslumálanna, sem vitanlega er allra manna fróðastur i þessum efnum, og 
fengið til yfirlits skýrslur um barnakenslu veturinn 1909—10.

Þennan vetur gengu i skóla, eða nutu lögskipaðrar fræðslu 6649 nem- 
endur, er skiftust þannig:

í farskólum 3,657 nemendur. Kostnaður kr. 50,843,46
1 föstum skólum utan kaupst. 1,614 ----- ----- — 50,750,46
í kaupstaðaskólum 1,378 ----- ----- — 51,903,72

Samtals: 6,649 ----- ----- — 153,497,64
Kostar þá hvert barn að meðaltali 23 krónur.

1 farskólum kostar barnið um 14 kr.
- föstum skólum utan kaupstaða 31 —
- kaupstaðarskólum 38 —

Eptir reynslu þeirri, sem þegar er fengin, lætur nærri að barnafræðsl- 
an i landinu öllu muni verða um 172,000 krónur, þegar fræðslulögin eru að 
fullu komin i framkvæmd um land alt.

Landssjóðsstyrkur til barnafræðslu er nú 39 þús. kr., 24 þús. til fastra 
skóla og 15 þús. til farskóla. Umsjónarmaður fræðslumálanna hefir farið fram 
á að styrkur þessi yrði hækkaður upp i 20 þús. kr. með tilliti til þess, að allar 
likur eru til, »að meiri hluti þeirra hreppa, sem enn ekki hafa stofnað farskóla, 
muni gera það á næstu 2 árum«, segir umsjónarmaðurinn. Ef landssjóður 
ætti eftirleiðis að leggja jafnmikið til barnafræðslunnar og að undanförnu, hlut- 
fallslega við allan kostnaðinn, yrði það um 48 þús. kr. þegar fræðslulögin 
væru komin i framkvæmd um land alt.



En nú er að líta á, hve kostnaðarsamt tyrirkomulagið nýja, sem frum- 
! varpið fyrirskipar, mundi verða.

Frumvarpið gerir ráð fyrir tvennskonar ungmennaskólum, að þvi er 
i kemur til styrkveitingar úr landssjóði:

1. Barnaskólunum, sem upp eru komnir, og veita »til muna frekari fræðslu 
en til er skilin alt að 12 ára aldri, og það jafnvel alt að því, er ætlast er 

; til að 18 ára ungmenni hafi orðið aðnjótandi«, og skulu þeir fá Vj kostnað- 
: arins greiddan úr landsjóði — og

2. Ungmennaskólum, er stofna á, einn i hverri sýslu og bæ á landinu, og 
eiga þeir að fá */s kostnaðar úr landssjóði.

Eins og áður er á vikið, kosta barnaskólarnir nú rúmar 100 þús. kr. 
j (102,654,18 kr.) og má óhætt fullyrða að kostnaðurinn við þá verði eigi minni 
j eftirleiðis en hingað til; liklegra að hann fari heldur vaxandi með vaxandi kröf- 

um, og ekki siður fyrir þá sök, að þeir munu kosta kapps um að verða i engu 
síðri, en hinir nýju ungmennaskólar.

Nú er ætlast til að landssjóður styrki þessa skóla að þriðjungi, og ðetti 
þá styrkurinn til þeirra að verða eigi minni en um 34 þús. króna á ári.

Nýju ungmennaskólarnir geta eigi orðið færri en 20 og fjölgar sjálfsagt 
þegar frá liður. óhugsandi er að þeir kosti árlega minni en 6000 kr. hver, eða 
120 þúsund allirsaman, að byggingarkostnaði sleptum. Af þessu á landssjóð- 
ur að borga !/s, eða 80 þúsund krónur.

Þegar fræðslulögin 1907 eru komin til fullra framkvæmda hefir oss 
talist til að árlegi fræðslukostnaðurinn yrði um 172 þús. kr. At þeirri upp- 
hæð gengi enn 70 þús. til farkenslu handa börnum 10—14 ára. Þó lögin séu 
úr gildi numin og foreldrum sé ætlað að sjá um fræðslu barnanna til fullra 
12 ára, hverfur eigi fyrir það kostnaðurinn við kenslu barnanna frá 10—12 ára og 
er eigi ofhátt að áætla hann helming þeirrar upphæðar, sem ætluð er til 4 
ára kenslu, eða 35 þúsund. í fjárlagafrumvarpi þvi, sem nú liggur fyrir þing- 
inu, fer stjórnin fram á 15 þús. kr. tillag til farkenslu, og er þar miðað við 
fræðslufrumvarp það, sem hér er um að ræða.

Samkvæmt ofanrituðu verður þá kenslukostnaðurinn sem hér segir: 
Til ungmennaskóla 1. kr. c. 102,000 Landssjóðsstyrkur kr. 34,000 
— ----- 2. — - 120,000 ------- — 80,000
— farkenslu — - 35,000 -------- — 15,000

Samtals 257,000 Í29JK)0
Minni en þetta getar kostnaðurinn að voru áliti með engu móti orðið. 

Teljum miklu fremur liklegt, að hann verði langt um meiri. Eftir þessu ætti 
hið n$’ja fyrirkomulag að verða um 85 þús. kr. dýrara yfirleitt og kosta lands- 
sjóð um 80 þús. kr. meira, eða um 75 þús. kr., ef fé það, sem nú er veitt til 
unglingaskóla, er dregið frá. — En hér við bætist svo kostnaður við að reisa 
um 20 unglingaskóla, sem allir verða að vera heimavistarskólar. Ef gert er 
ráð fyrir að þeir rúmi 50 nemendur að meðaltali, auk kennara, er óhugsandi 
að koma þeim upp fyrir minna en 30,000 kr. hverjum, ef nokkur mynd á að 
vera á þeim, eða samtals 600 þús. kr.

Vér litum svo á, að skólar þessir ætíu að vera myndarlegir og varan- 
legir að allri gerð, og þá sjálfsagt úr steini eða steinsteypu. Er þá ekki of mik- 
ið i Jagt að áætla þá 30 þús. kr. Af þvi lé yrði þá landssjóður að leggja til 
10 þús. kr. til hversskóla, eða samtals 200 þús. kr., en sýslurnar 400 þús. kr. 



eftir þeirri reglu, sem sett er i fjárlagafrumvarpinu. Til þess að reisa barna- 
skóla (eða ungmennaskóla 1) utan kaupstaða mundi ekki fyrst um sinn veita 
af jafn mikilli upphæð og nú, eða 20 þús. kr.

Vér þykjumst nú hafa sýnt fram á það með tölum, að kostnaðarástæð- 
an fyrir þvi, að kollsteypa gildandi træðslulögum og taka upp þá íræðslutil- 
högun, sem frumvarpið fer fram á, nær engri átt. Þó hér sé að eins um á- 
ætlanir að ræða, þá fara þær aldrei svo fjarri lagi, að frumvarpsfyrirkomulag- 
ið reynist ekki miklum mun dýrara og þá um leið örðugra framkvæmdar. 
En það gæti verið svo miklu betra að kostnaðaraukinn margborgaði sig. Um 
það verður að óreyndu ekkert sagt með vissu.

Þótt ýmislegt megi að sjálfsögðu finna að hinum gildandi træðslulögum, 
og reynslan að sjálfsögðu leiði í Ijós ýmsa galla á þeim, þá teljum vér engu 
að síður, að með þeim sé lögð sæmilega góð og traust undirstaða að skip- 
un lýðfræðslumála landsins, er hæta megi eftir bendingum reynslunnar, og byggja 
ofan á þegar þörf krefur og hentugleikar leyfa. Að svo vöxnu máli mætti telja 
það miður viturlegt, að rifa upp þessa undirstöðu að óreyndu eða litt reyndu 
og leggja aðra mikhi dýrari i staðinn, án þess að geta gert sér vissa von um 
að hún reynist betri eða ábyggilegri.

Nefndin ræður þvi hinni háttvirtu deild eindregið til þess, að fella 
þetta frumvarp og telur þess vegna ástæðulaust, að fjölyrða um það frekar 
eða einstök atriði þess, og þess er þvi síður þörf, þar sem umsjónarmaður 
fræðslumálanna hefir ritað mjög itarlega um frumvarpið i 3. og 4. tölublaði 
«Skólablaðsins« þ. á., og erum vér honum sammála i ölhim höfuðatriðunum. 
Þó skal þess getið, að oss virðist ekki geta komið til nokkurra mála, að láta 
barnafræðsluna með öllu óstyrkta af almannafé frain að tólf ára aldri, úr þvi 
mönnum á annað borð er gert að skyldu, að veita börnunum allmikla fræðslu 
innan þess aldursmarks, meiri fræðslu tiltölulega en 14 ára börnum er ætluð 
samkvæmt gildandi træðslulögum. Fáir munuvera þeirrarskoðunar, aðréttsé að 
sleppa öllum kröfum um fræðslu barna fram að 12 ára aldri og öllu eftirliti 
með henni af hálfu þess opinbera, enda næði það engri átt, eftir þvi sem 
högum manna er háttað, að stiga svo stórt skref aftur á bak. Heimafræðslan 
er víðast horfin, eða er að hverfa, vegna þess, að fólk vantar á heimilin, sem 
vill, er fært um eða hefir tíma til, að hafa hana á hendi, og almenningur gerir 
yfirleitt meiri kröfur til kennara nú en áður. Ef barnafræðslan væri látin afskifta- 
laus yrði þvi niðurstaðan sú, að fjöldi barna fengi víðast hvar litla sem enga 
fræðshi. Svo mundi það verða í bæjum, kauptúnum og sjóþorpum eða yfirleitt i 
öllum skólahéruðum. í fræðsluhéruðunum ernokkuð öðru máli að gegna. Þar 
mætti ef til vill láta barnafræðsluna frjálsa og óstudda af almannafé, þar til 
börnin eru fullra 12 ára. Við það sparaðist fé. sem gengið gæti til styrktar ung- 
menna-fræðslu eftir 14 ára aldur. Væri æskilegt, að stjórnin tæki það atriði 
til yfirvegunar.

Þótt vér ekki getum fallist á frumvarpið, er það álit vor allra, að 
styrkja beri unglingafræðsluna riflegar en hingað til, og nauðsynlegt sé, að 
föstu skipulagi sé komið á uuglingafræðslu i landinu í sambandi við barna- 
fræðsluna. Unglingaskólarnir ættu að taka við, þar sem barnaskólunum sleppir. 
Frá þeim gætu svo þeir, sem vildu og til þess væru hæfir, gengið í gagnfræða- 
skólana eða sérskólana. Frjálst ætti námið að vera á skólum þessum og sjálf- 
sagt heppilegast, að lofa þeim að rísa upp sjálfkrafa. En setja verður þeim 



i ákveðin skilyrði fyrir styrk úr landssjóði eins og þegar hefur gert verið við 
í unglingaskóla þá, sem upp eru komnir, en þau þyrftu að vera fyllri og 
• strangari þegar tímar liða. í vetur starfa eitthvað 15 skólar fastir við þröngan 
I kost, og er þvi meir og minna ábótavant. Þegar barnafræðslan er komin í það 
I horf, sem henni er ætlað, geta unglingaskólarnir fyrst komið að fullu liði. 
' Þangað til verða þeir lítið eða ekkert annað en barnaskólar.

Unglingaskólarnir eiga ekki og geta ekki komið i staðinn fyrir barna- 
skólana og barnafræðsluna eins og frumvarpið ætlast til, en þeir eiga að 
bæta hana upp, byggja á þeirri undirstöðu, sem barnaskólarnir leggja. Þeir 
eiga að vera og verða þýðingarmikill liður í lýðfræðsluskipun landsins, sem á 
að verða samstæð, lífræn heild, óslitin keðja, þar sem hver hlekkurinn grípur 
i annan.

Efri deild alþingis, 27. marz 1911.
Stefán Stefánsson, Steingrimur Jónsson.

skrifari og framsögum.

Með skírskotun til eftirfarandi athugasemda.
Kristinn Danielsson. Sigurður Hjörleifsson, Jósef Björnsson. 

formaður.

Framanritað nefndarálit, höfum vér 3 siðast undirritaðir nefndarmenn 
ekki séð oss fært að undirskrifa athugasemdalaust eins og það liggur fyrir, og vilj- 
um gera stuttlega grein fyrir því, er á milli ber. Þrátt fyrir það, að vér höfum 
komist að sömu niðurstöðu í höfuðatriðinu, að ekki sé ráðlegt eltir atvikum, 
að ráðast á þessu þingi í breytingu þá, sem frumvarpið fer fram á, getum vér 
ekki að öllu leyti fallist á þá röksemdaleið, sem hér er farin að þeirri niðurstöðu.

Þykir oss það viðurkenningarvert, að stjórnin hefir viljað leitast við, að 
finna nýjar leiðir í fræðslumálinu, sem leitt gæti til staðbetri fræðslu 
fyrir alla alþýðu. Dylst oss ekki, að frumvarpið er á réttri leið,
þar sem það vili leggja alla áherslu á unglingafræðsluna á þeim
aldri, sem alt nám kemur að fyllstum og mestum notum, þó að vér séum 
samdóma um, að hér vanti enn ábyggilegar skýrslur og áætlanir, sem vér 
teljum þingnefnd vera ofverk að útvega og safna. svo að vér ekki getum ráðið 
til, að svo stöddu, að áræða að stíga slikt eða þvilikt spor, sem frv. fer fram á, 
en teljum það mjög æskilegt, að stjórn landsins, áður langt líður, tæki að sér málið 
og rannsakaði það og undirbyggi, þvi að þvi hlýtui' að reka — og því betra 
þvi fyr sem nokkuð verður til þess gert — að alþýðufræðslan i landinu al- 
ment verði annað og meira en fræðsla á barnaskeiði. Mun sú fræðsla — svo 
góð sem hún getur verið til undirbúnings — jafnan verða ófullnægjandi til að 
gera'alþýðuna sæmilega upplýsta, svo að við megi hlíta eða svari þeim kostn- 
aði, sem i það er lagt.

Fræðslulögin eru ekki annað en barnafræðslulög. En með það fyrir 
augum, að kostur er ekki ahnent á unglingafræðslu, og þar sem þvi ekki er 
ráð fyrir að gera, að börnunum verði siðar auðið írekari fræðslu, þá hefir 
verið lagt kapp á að gera þessa fræðslu sem fyllsta og koma inn í börnin sem



mestum námsforða, sem þeim sökum þroskaskorts yfirleilt er ofvaxið að til- 
einka sér og hafa tilætluð not af, sem komi þeim að gagni í lifinu og geri þau 
hæfari til nytsemdar sér og öðrum í hverri lifsköllun sem er. Enda mun 
varla verða að vænta áþreifanlegra framfara i upplýsingu alþýðunnar fyr en 
hver maður á alment kost á að fást við træðsluefnin á þroskabezta skeiði 
æskunnar, er skilyrðin eru mest til að hafa námsins not með fullum skilningi.

Vjer lítum svo á, að núverandi fræðslulög séu bráðabyrgða fyrirkomu- 
lag, sem átti eitt að duga þangað til efni og ástæður leyfðu að taka upp 
annað fyllra og fullkomnara.

Hve nær sem sá timi kemur, þá er kominn tími til að umsteypa 
fræðslulögunum og þá verður lagt inn á braut, eitthvað líka því, sem stjórnar- 
frumvarpið fer fram á. Sá tími nálgast ef til vill, þótt vér at ofangreindum 
ástæðum getum ekki lagt til að ráða þessu máli til lykta á þessu þingi, og þá 
er ekki eftirsjón i iræðslulögunum, hvort sem þau hafa átt sér lengri eða skemri 
aldur, og það ekki þótt kostnaður ætti talsvert að aukast, þegar i aðra hönd 
kæmi verulegri upplýsing alþýðunnar, sem vér erum i engum efa um, að fengist 
með likri nýbreytni þvi, sem i frumvarpinu felst.

Þar sem vér — ekki. sammála að visu hinum meðnefndarmönnum 
vorum i ýmsum einstökum atriðum — höfum þó komist að sömu niðurstöðu 
til bráðabirgða sem þeir um afdrif málsins á þessu þingi, og getum vænzt að 
háttv. deild fallist á þá niðurstöðu, þá þykir oss ekki ástæða til, að fara um 
málið fleiri orðum eða fara út í kostnaðaráætlanir, sem ekki gætu verið á- 
byggilegar af orsökum, sem þegar eru fram teknar.


