
sþ. 624. Nefndárálit [58. mál]
um till. til þál. um íslenska stafsetningu.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd varð ekki sammála um afgreiðslu tillögunnar. Undirritaðir geta
ekki mælt með samþykkt hennar.

Umsagnir um tillöguna bárust frá Íslenskri málnefnd og Samtökum móðurmáls-
kennara. Leggjast Samtök móðurmálskennara gegn samþykkt tillögunnar og er
umsögn þeirra ásamt bréfi sem fylgdi birt sem fylgiskjal með nefndaráliti þessu.

íslensk málnefnd gerir margs konar athugasemdir við meginefni tillögunnar.
Málnefndin hafnar þeirri meginstefnu tillögumanna að fella úr gildi "Auglýsingu
um íslenska stafsetningu" nr. 132/1974 með breytingu frá 28. júní 1977, og bendir
á að þar er kveðið á um fjölda stafsetningaratriða, sem engin skil eru gerð í aug-
lýsingunni frá 1929,en í tillögunni er lagt til að hún taki gildi á ný, að undanteknum
reglunum um ritun z, sem gerðar eru á breytingar.

í greinargerð með tillögunni er látið í veðri vaka að með breytingunum á reglum
um ritun z frá 1929 sé gengið til sátta í stafsetningarmálum. Það fær ekki staðist,
þegar jafnframt er lagt til að nema úr gildi reglur um fjölmörg stafsetningaratriði,



sem hvergi hefur komið fram að séu ágreiningsmál. Slík afstaða vfkkar ágreinings-
sviðið í staðinn fyrir að þrengja það.

Þá sannast af athugasemdum Íslenskrar málnefndar við reglur tillögugreinar-
innar um ritun z, hversu ófaIlið er að Alþingi taki að setja reglur um einstök atriði
stafsetningar. Rennir sú reynsla frekari stoðum undir þá afstöðu, að affarasælla sé að
taka þann hátt upp sem lagt er til í frumvarpi menntamálaráðherra á þingskjali þrjú
á þá leið að lög verði sett um meðferð stafsetningarmála í heild.

því leggjum við til að tillagan verði afgreidd með svofeIIdri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar sem fyrir Alþingi liggur á þingskjali þrjú frumvarp menntamálaráðherra
um setningu reglna um íslenska stafsetningu, þar sem fjallað er um undirbúning
stafsetningarreglna í heild og hlutdeild Alþingis í setningu þeirra, telur sameinað
Alþingi ekki ástæðu til að taka eina stafsetningarreglu af mörgum út úr og láta
hana sérstaklega til sín taka með þeim hætti sem tillagan gerir ráð fyrir og tekur
fyri, næsta mál á dagskrá.

Jón Helgason,
fundaskr.

Alþingi, 18. apríl 1978.

Magnús T. Ólafsson,
frsm.

Jón Skaftason.

Fylgiskjal.

BRÉF OG UMSÖGN SAMTAKA MÓÐURMÁLSKENNARA.

Til álsherjarnefndar Sameinaðs alþingis. Reykjavík, 20. jan. 1978.

Stjórn Samtaka móðurmálskennara leyfir sér hér með að svara bréfi yðar frá
8. des. 1977 þar sem þér farið þess á leit að samtökin láti í té umsögn um tillögu til
þingsályktunar um íslenska stafsetningu (58. mál. á 99. löggjafarþingi).

Stjórnin ræddi erindi yðar og fól síðan nefnd kennara af öllum skólastigum
að semja álitsgerð um bingsálvktunarfillöguna. Þessir móðurmálskennarar, allir við
skóla í Reykjavík, áttu sæti í nefndinni:

Árni Böðvarsson, Menntaskólanum við Hamrahlíð, Bjarni Fr. Karlsson, Haga-
skóla Guðmundur B. Kristmundsson, Æfingaskóla KHÍ, Ingi Kristinsson, skólastjóri
Melaskóla. Jón S. Guðmundsson, Menntaskólanum í Reykjavík og Þóra Kristins-
dóttir, Æfingskóla KHÍ.

Formaður samtakanna stjórnaði fundum nefndarinnar og auk þeirra, sem þar
áttu sæti, sóttu nokkrir fleiri kermarara fundina eða samband var við þá haft. Var
á allan hátt leitast við að fá fram sem flest sjónarmið.

Stjórnin sendir hér með álitsgerð nefndarinnar og er hún henni að öllu leyti
samþykk. Telur hún að hér komi frum skoðun yfirgnæfandi meirihluta allra móður-
málskennara. Stjórnin leyfir sér enn fremur að benda á að þann 21. apríl 1977 sendu
225 grunmkólakenuf'rar í Revkjavik og nágrenni hinu háa alþingi ályktun um staf-
setningarmál sem mjög hnígur í sömu átt.

Stjórnin þakkar það traust sem þér hafið sýnt félagsskap móðurmálskennara,
nýlega stofnuðum.

Virðingarfyllst

f. h. stjórnar Samtaka móðurmálskennara

Indriði Gíslason (form.).



Umsögn um tillögu til þingsályktunar um Íslenska stafsetningu (58. mál á 99.
löggjafarþingi).

Við undirrituð höfun orðið sammála um að skila eftirfarandi áliti á þings-
ályktunartillögu um Íslenska stafsetningu (58. mál. á 99. löggjafarþingi):
1. Tíðar breytingar á löggiltri stafsetningu eru óheppilegar ef samræmd og skipu-

leg stafsetning Íslenskrar tungu er talin æskileg svo sem sjálfsagt þykir um aðr-
ar tungur menningarþjóða nú á dögum fyrir margra hluta sakir. í annan stað
er óskynsamlegt að ákveða stafsetningarbreytingar án undangenginna rann-
sókna á þeim þáttum málsins sem snerta stafsetningu. Má í því sambandi
nefna könnun á tengslum stafsetningarnáms og lestrarnáms, tíðni orða Í mál-
inu, tíðni ýmissa stafsetningaratriða o. fl. - Nú væri full þörf að rannsaka
hvaða árangur eða afleiðingar stafsetningarbreytingar 1973-74 hafa haft
á þeim 3-4 árum sem síðan eru liðin áður en hrapað er að nýrri breytingu.

2. Ofannefnd þingsályktunartillaga er meingölluð að áliti okkar nefndarmanna,
bæði þeirra sem vilja z aftur inn í ritmálið og hinna sem vilja ekki hverfa frá
breytingunni 1973-1974. Rök okkar eru einkum þessi:
a) Reglur þær, sem tillagan gerir ráð fyrir, eru flóknar og til þess fallnar að

stórauka á glundroða í stafsetningu.
b) Innbyrðis misræmi er í reglunum þar sem ætlast er til að stafsett sé "é~

leit, þú leizt," en hins vegar: "ég batt, þú battst; getur sést, getur settst:
nyrzt, innst." Venjulegum nemendum er vart ætlandi slík aðgreining, auk
þess sem stafsetning með ttst hefur aldrei fest rætur i islensku.

e) Af kennslufræðilegum ástæðum er brýn þörf að ein og sama stafsetning sé
kennd á öllum skólastigum, en reyndin var sú að z var ekki kennd fyrr
en á gagnfræðastigi. (Oft var hinum lakari nemendum alveg sleppt við þenn-
an staf). Var þessari venju fylgt lengst af frá 1929--1973 en til þess horfs vill
þingsályktunartillagan nú færa stafsetninguna.

d) Með afnámi reglnanna frá 1974 myndu og falla úr gildi ön fyrirmæli um
að rita skuli y, ý, og ey í íslensku ritmáli, greina sundur hv og kv, hvenær
rita skal stóran staf og hvenær lítinn, hvenær eitt orð og hvenær tvö o. s. frv.,
en um mörg slík atriði voru engar reglur formlega i gildi af hálfu hins
opinbera fyrr en reglugerðin frá 3. mai 1974 öðlast gildi. Til þess tíma
var aðeins stuðst við venjur sem hætt er við að grundvellinum þætti undan
kippt ef einu reglurnar um þær yrðu afnumdar.

e) Af þessum sökum er ljóst að samþykkt og framkvæmd þingsályktunartillög-
unnar legði móðurmálskennurum nær óframkvæmanlega og mjög óljúfa
skyldu á herðar og yrði þvi til að valda verulegum glundroða i staf setn-
ingarmálum.

3. Við lítum svo á að eðlilegt sé að Alþingi ákveði hvernig staðið skuli að breyt-
ingum á löggiltri stafsetungu og hverjr skuli um slíkt fjalla, á sama hátt og
það ákveður hvaða aðilar skuli ákveða gerð skóla húss eftir að það hefur ákveð-
ið byggingu þess. Hins vegar teljum við óeðlilegt að Alþingi ákveði einstök
atriði stafsetningar, hvaða lestrarkennsluaðferð skuli notuð í barnaskólum eða
hvaða málfræðistefna skuli ríkja i móðurmálskennslu, á sama hátt og það er
óeðlilegt að Alþingi ákveði veggjaþykkt og burðarþol skólahúsa.

Reykjavík, 19. janúar 1978.

Bjarni Fr. Karlsson. Árni Böðvarsson. Guðmundur B. Kristmundsson.
Ingi Kristinsson. Þóra Kristinsdóttir.

Jón S. Guðmundsson,
með eftirfarandi aths.: Ég tel, að breyting sú, sem
gerð var á isl. stafsetn. 1973, hafi ekki aðeins verið



óþörf með öllu, heldur til skaða og til þess fallin að
auka á glundroða, eins og reyndin hefur orðið. Kysi
ég því helzt, að aftur yrði horfið til stafsetningar-
innar frá 1929.


