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Doktorsritgerð Gretars L. Marinóssonar hefur nú verið gefin út á bók. Gretar fylgdist með 

starfi ónafngreinds grunnskóla í Reykjavík um rúmlega þriggja ára skeið rétt fyrir lok 

síðustu aldar, eða frá desember 1996 til janúar 2000. Rannsóknin beindist að því hvernig 

skólinn meðhöndlaði hinar fjölbreytilegu menntunarþarfir nemenda sinna. 

Bókin skiptist í níu meginkafla sem í lauslegri íslenskri þýðingu heita: Inngangur; Brugðist 

við fjölbreytileika í þörfum nemenda – sögulegt og fræðilegt sjónarhorn; 

Rannsóknaraðferðafræði; Skólinn sem skipulagseining; Kennslufræðilegt starf; Að skapa 

rétta hegðun; Að stjórna og skapa sérstakar menntunarþarfir; Ytri tengsl skólans; 

Ályktanir. 
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Sérhver aðalkaflanna skiptist í nokkra undirkafla. Þetta merkir að unnt er að fletta upp í 

bókinni og lesa það sem mann langar mest að lesa. Höfundurinn mælir reyndar með því 

að bókin sé notuð þannig (bls. 21). Þótt ég hafi, fyrir þá sök að ég tók að mér að meta 

bókina fyrir Netlu, lesið og skimað flesta kafla bókarinnar í réttri röð, þá held ég að bókin 

nýtist best þannig að maður leiti uppi þá kafla sem maður hefur áhuga á hverju sinni, 

hvort heldur það er kafli um agastjórnun (bls. 124 og áfram) eða samskipti við foreldra 

(bls. 161 og áfram). 

Fræðilegt sjónarhorn bókar er skilgreint sem félagsleg hugsmíðahyggja og táknræn 

samskiptahyggja (sjá bls. 10). Það byggist á því að rannsakandinn sé fær um að túlka 

það sem hann sér og heyrir á vettvangi skólans. Rannsóknarspurningar voru einkum 

tvær, í lauslegri þýðingu minni: Hvers vegna tekst venjulegum grunnskóla ekki að sinna 

hinum margvíslegu sérstöku menntunarþörfum nemenda þrátt fyrir löggjöf um að 

grunnskólar eigi að sinna þeim? og Hvers vegna er litið svo á að menntunarþarfir sumra 

barna geri það nauðsynlegt að þau séu útilokuð frá samveru með barnahópnum? En 

Gretar grófst einnig fyrir um þankagang kennara, skólastjórnenda, sérfræðinga, nemenda 

og foreldra um börn með sérstakar menntunarþarfir. Beint var sjónum að því hvaðan 

hugmyndirnir komu og hvernig þær þróuðust. Þyngst vega líklega í greiningu Gretars 

tilraunir til að átta sig á því hvaða afleiðingar hugmyndirnar hafa, þ.e. hvers konar skipan 

hefur komist á um meðhöndlun sérstakra þarfa nemenda, skipan sem enginn virðist 

sérlega ánægður með en sýnist þó a.m.k. uppfylla það skilyrði að fáir íslenskir 

grunnskólanemendur eru í sérskólum (bls. 51). 

Rannsóknaraðferðunum er vandlega lýst og þær rökstuddar. Hér er á ferðinni hagnýt 

lýsing á því hvernig og hvers vegna Gretar bar sig að við rannsóknina á þann hátt sem 

hann gerði. Lýsingin er einnig vel tengd við fræði um rannsóknaraðferðir. Gretar dvaldi 

einn til tvo daga á viku í skólanum um tveggja ára tímabil (bls. 53, 63), en áður hafði hann 

gert litla undirbúningsrannsókn í skólanum. Hann fór einnig í skólann í lok rannsóknar-

tímans. Samtals urðu það rúmlega þrjú ár sem hann fylgdist með starfinu; í skólastofum 

og á göngum skólans og með viðtölum við mjög marga úr hópi fagfólks, nemenda og 

foreldra. Kaflinn um aðferðafræði rannsóknarinnar er svo góður að ég mæli með honum 

fyrir meistara- og doktorsnemendur og reyndar fyrir rannsakendur sem hafa ekki mikla 

rannsóknarreynslu á vettvangi. Val skólans er líka vandlega rökstutt. 

Skólinn sem Gretar rannsakaði gegnir dulnefninu Mossy Mount sem ég kýs að nefna 

Mosafjallsskóla í þessari umfjöllun. Eflaust vita margir hvar Gretar vann að rannsókn sinni 

og það er líka vísast næsta auðvelt að finna út frá lýsingunni hver skólinn er (þótt mér hafi 

ekki tekist að setja fram tilgátu sem ég þori að segja frá), nema Gretar hafi hagrætt lýð- 

og landfræðilegum staðreyndum um skólann lítillega, eins og stundum er gert. En hvers 

vegna ætti sá sem notar bókina að vilja vita hvaða skóli Mosafjallsskóli er í raun og veru? 

Það er að mínu viti aukaatriði og líklegt til að trufla mann í því að vilja læra af 

rannsókninni, því að í bókinni er gerð ítarleg grein fyrir því hvernig skólinn virkar á þann 

hátt að fá lesendur til að hugsa um aðra skóla líka. Eflaust hafa kennarar og annað 

starfsfólk Mosafjallsskóla haft gagn af rannsókninni á sínum tíma en lærdómsgildið er 

miklu víðtækara og þess vegna hefur það verulegt gildi að nota dulnefni í rannsókn af 

þessum toga. Því er mikilvægt að halda sig við það að gefa ekki upp nafn skólans heldur 

gefa lesendum færi á að meta sjálfir hvort og hvenær má draga almennan lærdóm af því 

sem gerðist í Mosafjallsskóla – og allra helst hvernig bæta má skólastarf almennt. 

Gretar rekur faglegan bakgrunn sinn í upphafi bókar. Þar kemur fram að flestir foreldrar 

sem hann hafði samskipti við þegar hann var skólasálfræðingur hafi haft á móti því að 

senda börnin sín í „sérúrræði“ (á ensku segregated placements), eins og Gretar orðar 

það (bls. 6). Það hefur mikið gildi þegar svo reyndur skólasálfræðingur gerir rannsókn 
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sem þessa, fagmaður sem hefur einnig kennt kennurum í háskóla um hugmyndafræði og 

framkvæmd skóla án aðgreiningar. 

Útgáfa bókarinnar hefur gildi fyrir Ísland þar sem ritgerðin er nú aðgengileg. Hægt er að 

kaupa hana sem venjulega, prentaða bók og einnig sem rafbók. Lesendur geta því ýmist 

lesið hana á skjá eða prentaða, t.d. einstaka kafla. Ég tel að það hafi líka gildi alþjóðlega 

að gefin sé út svo góð rannsókn, gerð í íslenskum skóla. Það hefur alveg sérstakt gildi í 

ljósi þess hversu fá börn á grunnskólaaldri á Íslandi eru í sérskólum, þ.e. um 0,5% (sbr. 

bls. 8). Jafnvel þótt sú tala kunni að hafa breyst eitthvað er líklegt að í Mosafjallsskóla séu 

einhver almenn lögmál að verki sem læra má af, ef viðmið stjórnvalda einhvers lands 

breytist í að sérskólum skuli stórfækkað. Fram kemur að kennarar telji að tvær „tegundir“ 

nemenda eigi ekki að vera í almennum grunnskólum: Þeir sem brjóta reglur viljandi og 

þeir sem þurfa á aðstoð geðdeildar að halda (bls. 120). Þetta er í rauninni mikil 

viðurkenning á gildi skóla án aðgreiningar. Forvitnilegt væri að komast að því hvaða áhrif 

sú skylda grunnskólalaga 2008 að nemendum beri að hlýða kennurum og starfsfólki hefur 

á viðhorf í skólunum. Auk þess er þessi bók vel skrifuð og það er skemmtilegt að lesa 

hana, þótt reyndar sé hægt að verða pirraður á sumum niðurstöðum. 

Sú meginniðurstaða Gretars að það séu gildi mannúðarstefnunnar sem ráði ferðinni 

þegar einstaklingar eru vegnir og metnir, en nálgunin sé læknisfræðileg (eða klínísk, eins 

og það er líka oft orðað á íslensku), sýnir mótsagnakennt eðli skólans, sem ég held að 

Mosafjallsskóli sé ekki einsdæmi um, heldur þvert á móti. Við búum okkur til fallega mynd 

af því hvernig fólk á að vera og ölum hvert annað upp í þeim anda. Í Mosafjallsskóla voru 

sérþarfirnar skilgreindar samkvæmt 16 flokkum. Vitaskuld getur sú flokkun hafa breyst – 

flokkarnir orðið fleiri eða færri eða öðruvísi dregið í dilkana, eða fleiri eða færri greindir á 

klínískan hátt. Ein af niðurstöðum Gretars er einmitt sú að skólinn sé síbreytileg stofnun.  

Það kom mér mjög á óvart þegar ég sá bókina á bókasafni Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands sl. vor. Er eitthvert vit í því að gefa út rannsókn sem er meira en tíu ára gömul? 

Eftir að hafa lesið hana finnst mér vert að gefa hana út núna, því betra er seint en aldrei. 

Það getur samt vel verið að einhverjar staðreyndir um skipan sérkennslumála í Reykjavík 

hafi breyst og það er víst að fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar víðs vegar í 

heiminum um sambærileg mál. Það getur líka vel verið að framfarir hafi orðið í 

kennslufræðilegri nálgun í skóla án aðgreiningar og það getur jafnvel verið að rannsókn 

Gretars, sem auðvitað allt fagfólk á þessu sviði vissi um vegna fyrirlestra Gretars um 

rannsóknina, hafi átt þátt í því. Það hafa líka fallið stór orð um notkun ritalíns og aðrir 

snúist til varnar þess háttar meðölum. Það hafa átt sér stað deilur þar sem foreldrar hafa 

krafist þess að sérskólar fyrir börn með þroskahömlun verði efldir.  

Fróðlegt hefði verið að hafa stuttan eftirmála (Epilogue) um einmitt þetta sem ég hef hér 

nefnt. Ég sé að vitnað er í eina OECD-skýrslu frá 2010 í inngangi en mér sýnist ekki að 

öðru hafi verið breytt. Ég held að það hefði verið vonlaust verk að ætla sér að fá yfirlit yfir 

íslenskar eða erlendar rannsóknir á næstum tíu ára tímabili til þess að „uppfæra“ ritgerð 

af þessum toga sem þar að auki var byggð á nýjustu heimildum þegar hún var rituð. 

Ritgerðin nýtur sín sem heildstætt verk án breytinga.  

Ég skora þó á Gretar að skrifa hugvekju til að bregðast við spurningum sem vakna við 

lesturinn. Spurningar sem mig langar til að hann svari eru meðal annars (með tilvísun í 

tilteknar staðhæfingar á síðum ritgerðarinnar): Finnst grunnskólakennurum að þeim sé 

enn ógnað af stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar – í ljósi þess sem þeim fannst 

vera stigvaxandi erfiðleikar í hegðun nemenda (bls. 75)? Á hvern hátt birtist baráttan um 

fjölda í bekk, nú tíu árum og einu efnahagshruni síðar (bls. 98–99)? Er vellíðan enn þá 

álitin forsenda náms (bls. 116)? Hefur þekking á því hvernig mæta má ólíkum 

menntunarþörfum í sömu kennslustofu aukist (bls. 116)?  
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