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um  frv. til laga um lærða skólann i Rej’kjavik.

Frá  niinni hluta mentamálanefndar .

Minni hluti nefndar innar  er mótfal linn þvi, að frv nái fram að ganga.
Fyrst og fremst er minni  hlut inn ósam mála  um  það atriði, að rjett sje 

að breyta því skólakerfi,  sem nú er, i verulegum atr iðum. Hann telur rjettara 
að hver skól inn risi upp  af öðrum , alt frá ba rnaskólum  og up p  úr, þótt breyta 
mætt i um  aukaatriði ,  t. d. að gagnfræðapróf  nægði að eins sem inntökuskilyrði 
í 3. bekk mentaskólans.  ^að er fyrirsjáanlegt, að ef f rumv.  þetta næði fram 
að ganga, þá mundi  sterk alda risa á móti því, þar  sem það er öl lum vitan- 
legt, að allir yngri s túdentar  eru eindregið mótfallnir breyt ingunni .  Mælti þvi 
búast  við, að þessu yrði breytt  þegar á næstu þingum. E n  öl lum hlýtur  að 
vera það ljóst, að mjög óheppilegt er, að tíðar breyt ingar  sjeu á skólalöggjöf.

Minna má á í þessu sambandi ,  að svipuð skólaskipun og nú er á 
landi hjer viðgengst alstaðar á Norðui  löndum.t sambandi  við þann stórfelda sparnað,  sem meiri hluti nefndar innar  
telur að yrði við þá brcyltu skólaskipua,  mætti  spyrja um það, hvort  ódýrara 
mundi  fyrir landið að reisa nýjan gagnfrneðaskóla fvrir Reykvíkinga, og kosta 
hann  síðan.



Önnut grundval!aibieytiug,  sem frv. þetla gerir ráð fyrir, er latinu- 
kunuál tu  sem inntökuskilyrði  i skólanu.  Minni hlut inn telur  þessa breytingu 
spor i áttina til úrelts, úhyggilegs skólutyii rkomulags.

Fyr  á t imum, þegar lærðir skólar voru i raun rjeltri ekki annað eu 
undirbúningsskóiar fyrir presta, og næstum ekkert  var kent  þar annað  en 
latina og guðfræði,  þá var eðlilegt, að latina væri inntökuski iyrði.  Nú þegar 
ö ðru m  fræðum, svo sem t. d. ná t lúruvis indum, hefir fleytt jafnmikið fram 
og verið tekin upp til kenslu, þá er eðlilegt, að daut t mál eins og latina þoki 
að minsta kosti sem undirbúningslærdómsgrein.

Minni hlut inn nei tar því ekki,  að la tinunámið þroski nem endur ,  en 
það eru fleiri námsgreinar,  sem segja má sama um  og virðist standa nær  oss 
að nema;  má þar til nefna móðurmálið ,  sem er litlu auðveldara,  að þvi er 
málfræði snertir,  en Iatína, en eins og kunnugt  er ágætlega fallið til að skýra 
og þroska hugsun.  Þá má og til nefna stærðfræði.

Þvi er slegið f ram órökstuddu i nefndarálit i  meiri  h lutans,  að móður -  
malsþekking s túdenta þeirra, sem útskrifast hafa eftir núverandi  skólafyrir- 
komulagi,  sje minni  en áður,  og kent um  tviskifting kenslunnar .  Minni hlut inn 
telur þcssa ástæðu fjaistæðu, en sje svo, að kenslu í i slensku sje ábótavant , 
virðist einsætt að bæta hana og auka.

Meiri hlut inn telur, að andlegur  þroski og þekking stúdenta  sje minni 
eftir að tvískiftingin var upp lekin. Minni hlut inn efast um það, en væri svo, 
stafaði það aðallega af þvi, að nú kom a  n e m e n d u r  yfirleitt miklu yngri og 
óþroskaðri  i skóla en meðan  gamla skólaskipunin var.

Minni hlut inn telur tviskiftinguna engan veginn aðalorsök þess, að 
aðsókn að mentaskólanum hefir aukist á siðari á ru m,  heldur  vaxandi  fróð- 
leiksfýsn og sjerstaklega breyt ingu þá. sem ófr iðarár in hafa yfirleitt halt  á 
efnahag manna  og aukning ibúatölu Reykjavikur.  Hinu er minni hlutinn sam- 
þykkur,  að æskilegt væri að takm ark a  tölu þeirra,  sem ganga mentaveginn,  
en hann telur hyggilegra að þyngja  prófin með aukinni  kenslu i öð rum  náms-  
greinum, sem hagnýtari  eru en latína.

Minni hlut inn telur ekki hyggilegt að nola la t inunámið  eins og grýlu 
til að fæla menn frá þvi að ganga mentaveginn.

Eftir þvi sem undan er gengið má vænta þess, að Alþingi muni  bráð- 
lega taka til yfí rvegunar alt skólakerfi landsins, og þá um leið kostnaðarhlið 
málsins, og leggur þvi minni  hlut inn til, að frv. verði að þessu sinni afgreitt 
með svofeldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem landsst jórnin hefir við u m ræ ð u r  um  frv. til laga um mentn- 

skóla n Akureyri heitið að leggja fvrir næsta þing tillögur um skólamál  lands-



ins, telur  deildin ekki t imabært  að taka nú þegar ful lnaðarákvörðun nm binn 
a lmenna  mentaskóla einan, og tekur  því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 7. mai 1923.
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