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Formáli 

 

Ritgerð þessi heitir Áhugi og starfsferilþróun nema í grunnnámi Lögregluskóla ríkisins 

og væntingar til starfs og er metin til 30 ECTS eininga af 120 ECTS eininga 

meistaranámi í Náms- og starfsráðgjöf við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. 

Leiðbeinendur við ritgerðarskrif voru dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir prófessor í náms- og 

starfsráðgjöf við HÍ og dr. Jón Óttar Ólafsson afbrotafræðingur og stundakennari við HÍ. 

Kann ég þeim bestu þakkir fyrir góðar ráðleggingar og faglega leiðsögn. Það voru margir 

sem komu að þessu verkefni og þakka ég öllum sinn hlut. Viðmælendum öllum, tuttugu 

talsins, er ég afar þakklát fyrir þátttöku, gott samstarf og þann tíma sem þau gáfu í 

verkefnið. Það var lærdómsríkt að fá að fylgja þeim eftir í námi sínu við Lögregluskóla 

ríkisins, ásamt því að fá að kynnast áhuga þeirra, gildum og markmiðum bæði í lífinu 

sjálfu og við störf. Einnig þakka ég fyrir þær móttökur sem ég fékk við Lögregluskóla 

ríkisins, hvort sem um ræðir stjórnendur skólans, kennara eða annað starfsfólk. Þá vil ég 

sérstaklega þakka Arnari Guðmundssyni skólastjóra Lögregluskólans fyrir góðar 

móttökur ásamt því að veita mér upplýsingar um sögu skólans. Að lokum vil ég þakka 

eiginmanni mínum Hallgrími Halldórssyni fyrir hvatningu og stuðning á meðan á námi 

mínu hefur staðið og eins yfir það tímabil sem gagnasöfnun og ritgerðarskrif fóru fram, 

svo og fjölskyldu minni allri fyrir góðan stuðning og þá sérstaklega móður minni fyrir 

hvetjandi áhuga á öllu mínu námi. 
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Útdráttur 

 

Markmið þessa verkefnis var að fá að kynnast upplifun, reynslu og áhuga nema í 

grunnnámi við Lögregluskóla ríkisins. Einnig var markmið að öðlast skilning á 

einkennum starfsferilþróunar nemenda, sem og að fá að kynnast væntingum þeirra til 

lögreglustarfsins og eigin hegðunar í starfi. Ritgerðin byggir á niðurstöðum eigindlegrar 

rannsóknar sem unnin var á árunum 2011-2012. Þátttakendur í rannsókninni voru alls 20 

talsins eða heill árgangur í grunnnámi við Lögregluskólann. Nemendum var fylgt eftir í 

gegnum námið og alls voru tekin þrjú viðtöl við hvern og einn, sem skapaði tækifæri til 

að meta þróun starfsferils á meðan á námi stóð en á því byggir nýnæmi rannsóknarinnar. 

Auk þess hefur ekki áður verið framkvæmd rannsókn sem þessi meðal lögreglunema 

innan Lögregluskóla ríkisins. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til mikils áhuga nema á 

lögreglustarfinu sem hafði í flestum tilfellum verið til staðar í langan tíma en greina mátti 

áhrif hvatningar og fyrirmynda á áhugann. Starfsferilþróun margra fól í sér ferli starfa, 

náms eða þjálfunar og áhuga sem lagði grunn að starfsferli innan lögreglunnar. Auk þess 

hafði tæplega helmingur hópsins öðlast reynslu af lögreglustörfum áður en þau hófu nám. 

Áhugi nemenda í garð lögreglustarfsins var afgerandi og styrktist á meðan á náminu stóð. 

Væntingar þeirra stóðu til þess að geta starfað við löggæslu í framtíðinni. Það eina sem 

skyggði á framtíðarsýn viðmælenda var skortur á starfsöryggi við lok náms, en þegar 

síðustu viðtölin fóru fram höfðu aðeins 2 nemendur af 20 fengið störf við löggæslu. 
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Abstract 

Interest and career development of students at the Icelandic Law Enforcement 

Academy and their vocational expectations 

The aim of this master’s thesis was to gain understanding about the experience and 

interests of students at the Icelandic Law Enforcement Academy. Another aim was to 

gain insight into their career development and their expectations for their future career in 

law enforcement. This thesis is grounded in the findings of a qualitative research which 

was conducted from 2011 to 2012. Participants in the research were twenty in total, a 

whole class of students at the academy. Students were monitored through their education 

and three interviews were conducted with each student which provided an opportunity to 

evaluate their career development during their education, providing a new approach in 

studying career entry of young law enforcement officers. Furthermore this is the first 

research conducted among students at the Icelandic Law Enforcement Academy. The 

results indicate that participants have a longlasting and clear interest in a career in law 

enforcement. Effects of motivation and role models on interest were significant. Career 

development of many students included a pattern of jobs, education, training and interests 

which brought them into this field. Furthermore almost half of the group, eight of twenty 

students, had experience of police work previous to their studies. The students’ interest 

towards law enforcement was clearly visible and grew stronger during their education. 

Their expectations were to be working in law enforcement in the future. The only thing 

that diminished their expectation towards their future in law enforcement was job 

uncertainty, but during the last interviews, only two students of twenty had gained 

employment in the field. 
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1.  Inngangur 

 

Ungir einstaklingar í lögreglunámi, starfsferilþróun sem og áhugi þeirra og væntingar til 

starfsins eru viðfangsefni þessarar ritgerðar. Æskilegt er fyrir náms- og starfsráðgjafa að 

þekkja til starfsferilsþróunar í þessu starfi og fá innsýn í þróun starfsferils sem leiðir til 

þessa náms. Þar sem þetta er lítið skoðað rannsóknarsvið, auk þess sem lögreglunámið 

stendur utan við hið hefðbundna skólakerfi, þá hefur hinn dæmigerði náms- og 

starfsráðgjafi ekki mikla þekkingu á þessu sviði og því er markmið að bæta hér úr. Liður í 

því er að gera hér grein fyrir þeim heimi sem nemendur eru um það bil að stíga inn í og 

svo verður gerð grein fyrir starfsferilþróun þeirra.  

Starf lögreglumannsins gerir miklar kröfur til þess sem það stundar en samkvæmt 

starfslýsingu byggir starfið á löggæslu og öðrum hjálpar- og þjónustustörfum á vegum 

hins opinbera, ásamt því að reyna að fyrirbyggja lögbrot eða bregðast við þeim með 

viðeigandi hætti séu þau framin. Sem felst meðal annars í því að standa vakt á 

lögreglustöð, svara í síma, fara í útköll og reyna að greiða úr þeim vandræðum sem upp 

koma, ásamt því að líta eftir því að farið sé að lögum og reglum og grípa til sinna ráða ef 

svo er ekki. Einnig að taka á móti kærum og rannsaka hvers kyns mál eða þá fá 

sérfræðinga eða sérhæfðar lögregludeildir til þess að sjá um framhaldsrannsókn, gera 

skýrslu um málið og jafnvel mæta fyrir dómstóla og útskýra atburði nánar. Einnig getur í 

störfum lögreglu falist að fara á vettvang til dæmis þar sem hefur orðið slys eða dauðsfall, 

þar sem innbrot hefur verið framið eða komið upp heimilisófriður, kalla á sjúkra- eða 

slökkvilið, handtaka eða færa grunaða fyrir dómara, yfirbuga vopnaða afbrotamenn og 

hafa samband við aðstandendur ef þess verður þörf. Auk þess að stjórna umferð á 

gatnamótum og vegum þegar þörf krefur, taka þátt í eða stjórna leitar- og 

björgunarstörfum, lýsa eftir týndum einstaklingum eða munum, standa heiðursvörð við 

sérstök tækifæri, gæta öryggis þjóðhöfðingja og fylgjast með ferðum útlendinga til og frá 

landinu. Við störf sín notast lögreglan meðal annars við tölvur og önnur skrifstofuáhöld, 

bifreiðar, mótorhjól, báta, handjárn, kylfur, talstöðvar, táragas og fíkniefna- og sporhunda 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 1996). 

Þegar auglýst var eftir nemendum við Lögregluskólann fyrir vorönn 2011 skiluðu 

alls 80 einstaklingar inn umsóknum, þátttakendur í rannsókninni sem þessi ritgerð byggir 
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á eru þeir 20 einstaklingar sem valdir voru af valnefnd til að hefja nám, úr hópi þeirra 

sem stóðust inntökupróf (Arnar Guðmundsson, munnleg heimild, 09.03.2012). 

Umræddur hópur lögreglunema hóf nám við skólann 1. mars 2011 og brautskráðist 24. 

febrúar 2012, eftir að hafa lokið fjórum önnum í námi við skólann.  

 

1.1  Tildrög rannsóknar 

Frá því ég fór að huga að viðfangsefni fyrir þessa meistararitgerð lagði ég mikla áherslu á 

að tengja saman tvö ólík fræðasvið, það er náms- og starfsráðgjöf og afbrotafræði. Þar að 

auki hef ég mikinn áhuga á fræðslustarfi almennt sem byggir á fyrra námi mínu í 

uppeldis- og menntunarfræðum. Einnig hefur áhugi á afbrotafræði haft mikil áhrif á þau 

verkefni sem ég hef valið mér í námi í gegnum tíðina. En á sama tíma og ég valdi mér 

viðfangsefni fyrir þessa ritgerð stundaði ég diplómanám í afbrotafræði þar sem áhugi 

minn á sakfræði, þar sem fjallað er um réttar- og löggæslukerfið, jókst mikið. Með því að 

fylgja eftir lögreglunemum í námi og fá að kynnast þróun starfsferils þeirra, sem og 

áhuga og væntingum til starfs, þá tel ég mig hafa fundið heppilega leið til að sameina 

þessi tvö fræðasvið líkt og lagt var upp með.  

 

1.2  Mikilvægi rannsóknar 

Lögregluskóli ríkisins er afmörkuð menntastofnun sem stendur utan hins hefðbundna 

skólakerfis hérlendis. Skólinn er séreignastofnun, sem leggur áherslu á starfsnám með 

mikil tengsl beint við starfsvettvang. Viðfangsefni rannsóknarinnar er að fylgja eftir 

heilum árgangi nema í Lögregluskóla ríkisins, frá upphafi náms til námsloka. Alls voru 

tekin þrjú viðtöl við hvern nema á námstímanum og því byggir gagnasöfnun 

rannsóknarinnar í heildina á 60 viðtölum.Viðfangsefnið sem hér hefur orðið fyrir valinu 

er áhugavert fyrir þær sakir að rannsókn á þessu sviði hefur ekki áður verið framkvæmd 

hérlendis, þar sem rætt er við nema Lögregluskólans. Né hefur áður verið framkvæmd 

rannsókn þar sem heilum árgangi nemenda Lögregluskólans er fylgt eftir í námi frá fyrstu 

önn fram að námslokum. Þar sem tekin voru endurtekin viðtöl við hvern viðmælanda á 

meðan á rannsóknartímabilinu stóð þá veitir þessi rannsókn innsýn í þróun starfsferils 

nemenda á sama tíma og nám þeirra fór fram, sem er ein helsta sérstaða þessa verkefnis. 
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Því má segja að fræðilegt gildi byggir á nýjum rannsóknarniðurstöðum sem hafa ekki 

áður verið settar fram hérlendis. 

Hagnýtt gildi snýr að því að rannsóknarniðurstöður veita upplýsingar um 

starfsferilþróun, áhuga og væntingar þeirra sem hyggjast stunda nám við 

Lögregluskólann og hvernig þeim hefur líkað námið. Slíkar upplýsingar koma 

væntanlegum nemendum að gagni, en einnig skipuleggjendum lögreglunámsins svo og 

náms- og starfsráðgjöfum. 

 

1.3  Uppbygging ritgerðar 

Fræðilegur grunnur þessarar meistararitgerðar er á sviði náms- og starfsráðgjafar- og 

afbrotafræða. Ritgerðin skiptist upp í fimm kafla og hefst með inngangi. Í öðrum kafla er 

farið yfir Fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar í fimm undirköflum, og þar á meðal eru 

lykilhugtök verkefnisins skilgreind ásamt því að kynntar verða fjórar kenningar um þróun 

starfsferils. Það eru kenning Hollands um áhugasvið, kenning Super um ævilanga þróun 

starfsferils, hugsmíðakenning Savickas um starfsferilinn, auk félagslegrar og hugrænnar 

kenningar um starfsferil. Þessar kenningar voru valdar í samræmi við niðurstöður og 

markmið rannsóknarinnar. Farið verður yfir atriði sem snúa að Lögregluskóla ríkisins, 

sögu hans og þróun og inntökuskilyrðum ásamt skipulagi og uppbyggingu námsins. 

Ásamt því verður fjallað um lögregluna, þróun í lögreglustarfi, streitu og siðferðileg gildi 

í störfum lögreglunnar, og þar á eftir verða markmið og rannsóknarspurningar 

verkefnisins kynntar. Þriðji kaflinn nefnist Aðferð. Þar eru kynnt rannsóknaraðferð, 

lýsing á vettvangi og viðmælendum, framkvæmd og úrvinnsla gagna, ásamt 

siðferðilegum sjónarmiðum. Í fjórða kafla sem nefnist Niðurstöður athugunar er farið 

yfir helstu niðurstöður og ráðandi þemu sem komu fram í viðtölum við nemendur 

Lögregluskólans, í þremur undirköflum. Í þeim fyrsta er farið yfir bakgrunn viðmælenda, 

með áherslu á fjölskyldubakgrunn, fyrri skólagöngu og námsgengi, áhuga yfir tíma, bæði 

starfstengdan og áhugamál, og að lokum kveikju að námi. Því næst eru dregnar fram 

upplifanir og reynsla þátttakenda af námi við Lögregluskóla ríkisins, með áherslu á 

upplifun nema á milli anna, samskipti í skólanum, þróun áhuga og að lokum er fjallað um 

sýn nemenda að loknu námi þar sem þau líta til baka og gera upp hvað stendur helst upp 

úr af reynslu sinni. Þar á eftir er fjallað um væntingar viðmælenda til lögreglustarfsins og 
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eigin starfa, með áherslu á sameiginlega starfskenningu hópsins, siðferðileg gildi í starfi, 

og að lokum verður farið yfir framtíðarsýn þeirra í starfi og starfsöryggi. Fimmti kaflinn 

nefnist Umræða og skiptist hann upp í fjóra hluta. Fyrst verður farið yfir samantekt á 

niðurstöðum, þar á eftir verður farið yfir umræðu þar sem niðurstöður byggðar á eigin 

rannsókn verða bornar saman við og ræddar í samhengi fræðilegs bakgrunns verkefnisins. 

Þar á eftir verður farið yfir helstu lærdóma sam draga má af rannsókninni og því næst 

verður farið yfir lokaorð þar sem farið verður yfir eigin hugleiðingar um efni 

ritgerðarinnar. Í sjötta og síðasta kaflanum má finna heimildaskrá ritgerðarinnar. 
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2.  Fræðilegur bakgrunnur 

 

Þessi kafli skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hlutanum er farið yfir skilgreiningar á helstu 

hugtökum ritgerðarinnar, en það er gert til að lesandi átti sig á lykilhugtökum sem leiða 

áfram umfjöllun um viðfangsefnið. Annar hlutinn ber heitið Kenningar um þróun 

starfsferils. Þar er farið yfir fræðilegan bakgrunn verkefnisins byggt á náms- og 

starfsráðgjöf og fjallað er um fjórar mismunandi starfsþróunar- og starfsferilskenningar. 

Þær kenningar voru valdar þar sem þær samræmast vel rannsóknarniðurstöðum 

verkefnisins, ásamt markmiðum rannsóknarinnar. Í þriðja hluta er fjallað um 

Lögregluskóla ríkisins, en sá kafli er hugsaður til að varpa ljósi á veruleika viðmælenda 

sem stunda nám við Lögregluskólann og kynna bakgrunn viðfangsefnisins þar sem 

rannsóknin var framkvæmd. Í fjórða hlutanum sem ber heitið Lögreglan, þróun í starfi og 

siðferðileg gildi er fjallað um sakfræðilegan bakgrunn verkefnisins, sem er angi innan 

afbrotafræðinnar með áherslu á réttar- og löggæslukerfið. Kaflarnir í þeim hluta voru 

valdir til að varpa ljósi á störf lögreglunnar, auk þess sem þeir samræmast einnig vel 

rannsóknarniðurstöðum og markmiðum rannsóknarinnar. Að lokum eru markmið og 

rannsóknarspurningar verkefnisins kynntar í fimmta hluta. 

 

2.1  Skilgreiningar á helstu hugtökum 

Hér verða helstu hugtökin sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar og niðurstöðum 

rannsóknar kynnt og skilgreind, en það eru starfsferilþróun og aðlögunarhæfni á 

starfsferli, áhugi, merking og trú á eigin getu. 

 

2.1.1 Starfsferilþróun og aðlögunarhæfni á starfsferli 

Kenning Mark Savickas um smíð eða hugsmíð starfsferilsins (e. the theory of career 

construction) útskýrir hvernig fólk skapar starfsferil sinn með því að túlka reynslu sína og 

sjá tilganginn með henni. Starfsferilþróun einstaklings er drifin áfram af huglægri túlkun 

hans á reynslu sinni. Hugtakið aðlögunarhæfni á starfsferli (e. career adaptability) er 

miðlægt í kenningunni og lýsir því hvernig tekist er á við breytingar á starfsferli í 

samspili við samfélagið. Víddir aðlögunarhæfni á starfsferli eru umhugsun (e. concern), 
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stjórnun (e. control), forvitni (e. curiosity) og sjálfstraust (e. confidence). Víddirnar lýsa 

þeim bjargráðum og aðgerðum sem fólk reiðir sig á þegar það mætir breytingum við 

uppbyggingu starfsferils. Bæði Savickas og Super fjalla um hvernig þróun starfsferils fari 

fram á fimm mismunandi æviskeiðum þar sem hlutverk hvers skeiðs er að takast á við ólík 

verkefni og aðlaga sig breytingum. Skeiðin nefnast vöxtur, könnun, staðfesting, halda sér við og 

láta af skuldbindingu. Þessi skeið skapa samfellu sem varir út lífið og heiti þeirra eru lýsandi fyrir 

verkefni hvers skeiðs og þær breytingar sem eiga sér stað á hverju þeirra, en einnig geta 

einstaklingar farið í gegnum hvert skeið oftar en einu sinni á lífsleiðinni og verið stödd á fleiri en 

einu á sama tíma (Savickas, 2005; Super, 1990). 

 

2.1.2 Áhugi  

Áhuga (e. interest) er hægt að skilgreina sem virkni í garð þess sem einstaklingum líkar 

eða mislíkar. Áhugi varir yfir tíma og einkennist af hugarástandi sem felur í sér virkt ferli 

hegðunar eða hugsunar í garð tiltekins hlutar eða virkni (Savickas, 1999). Kenning 

Hollands um ólík áhugasvið er mest rannsakaða kenningin innan náms- og 

starfsráðgjafar, en þar skiptir hann áhugasviðum einstaklinga upp í sex mismunandi 

flokka sem falla eftir innri skyldleika á RIASEC-sexhyrninginn. Heiti flokkanna eru 

lýsandi fyrir áhuga manngerða á hverju sviði. Heiti þeirra eru raunsæ (R), íhugul (I), 

listræn (A), félagslynd (S), athafnasöm (E) og skipulögð (C). Samkvæmt Holland þá leita 

einstaklingar í starfsumhverfi sem samræmast áhuga þeirra, viðhorfum og gildum, þar 

sem þeir fá að njóta styrkleika sinna (Sharf, 2010; Holland, 1992). 

 

2.1.3 Merking  

Merking (e. meaning) eða merkingaleit er eitt af lykilhugtökum í hugsmíðakenningu 

Savickas með það að markmiði að einstaklingar öðlist skilning á huglægri starfsþróun 

sinni sem verður til í gagnvirkum samskiptum við umhverfið. Þannig styður merkingaleit 

við að einstaklingar nái utan um þá merkingu sem þeir leggja í hugsmíðar sem þeir skapa 

utan um starfsferil sinn og þróun starfsferils. Á sama tíma gengur einstaklingum betur að 

átta sig á innri gildum sem eru þeim mikilvæg í starfi, ásamt því að öðlast breiðari sýn á 

eigin væntingum sem og tilgangi atvinnu sinnar (Savickas, 2005). 
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2.1.4 Trú á eigin getu 

Trú á eigin getu (e. self-efficacy) segir til um hvernig einstaklingur metur eigin færni á 

ólíkum sviðum og hvaða trú einstaklingur hefur á sjálfum sér. Þannig segir mikil trú á 

eigin getu til um jákvætt mat á eigin færni og öryggi um að hafa getu til að ná fram 

markmiðum sínum. Einstaklingar sem hafa mikla trú á eigin getu eru líklegri til að takast 

á við erfið verkefni sem reyna á getu þeirra, en við það aukast líkur á framförum ásamt 

því að innri seigla styrkist (Lent og Brown, 2001; Bandura, 1986; Bandura, 1982). 

 

Starfsferilþróun og aðlögunarhæfni á starfsferli eru hér yfirhugtök, og sameinast 

hin þrjú hugtökin áhugi, merking og trú á eigin getu þar undir. Þessi hugtök eiga það 

sameiginlegt að vera ákveðið hreyfiafl sem knýr áfram þróun starfsferils. Hugtökin 

byggja á fræðum úr náms- og starfsráðgjöf. 

 

2.2  Kenningar um þróun starfsferils 

Þessi kafli skiptist í fjóra hluta og í hverjum og einum verður farið yfir mismunandi 

starfsferilsþróunarkenningar. Í fyrsta hlutanum er farið yfir kenningu Hollands um 

áhugasvið og ólíkar manngerðir. Í öðrum hluta er farið yfir kenningu Super um lífslanga 

þróun starfsferils. Í þriðja hluta er farið yfir starfsþróunarkenningu Savickas, sem byggir 

á hugmyndum hugsmíðahyggju. Í fjórða hluta er farið yfir félagslega og hugræna 

kenningu um starfsferil. En þessar kenningar urðu fyrir valinu þar sem þær samræmast 

niðurstöðum sem og markmiðum rannsóknarinnar. 

 

2.2.1 Kenning Hollands um áhugasvið og ólíkar manngerðir  

Hér verður sagt frá áhugasviðskenningu Hollands, en hún flokkast til einkenna- og 

þáttakenninga. Áherslur slíkra kenninga byggja á þeirri hugmynd að hægt sé að byggja á 

samsvörun einstaklings og umhverfis (e. person-enviroment fit) og leita þannig að 

samræmi þar á milli við náms- og starfsval. Bæði einstaklingurinn og starfsumhverfið 

hafa víxlverkandi áhrif á hvort annað og ef þörfum beggja er mætt þá er hægt að tala um 

samræmi. Áhersla á samræmi hefur verið ráðandi innan einkenna og þáttakenninga í 

náms- og starfsráðgjöf, með það að markmiði að stuðla að hámarks ánægju beggja aðila. Í 
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því samhengi eru skoðaðar bæði innri og ytri þarfir einstaklingsins og starfsumhverfisins 

og upplifir einstaklingur jákvæða starfsánægju ef áhuga, hæfni og þörfum hans er mætt. 

Eins þarfnast starfsumhverfið að ákveðin verk séu unnin og að einstaklingurinn mæti 

kröfum starfsins og færi af hendi ákveðna leikni, hæfni eða gæði til að framkvæma þessi 

verk. Starfsumhverfið og einstaklingurinn verða að mæta kröfum hvors annars til að 

viðhalda víxlverkun og ná samræmi. Hagur einstaklingsins getur verið aukin starfsánægja 

og starfsumhverfið hagnast af því að starfsmaður upplifir ánægju þegar hann staldrar 

lengi við í starfinu (Sharf, 2010; Dawis, 2005). 

Inngrip líkt og prófanir og athuganir eru taldar mikilvægar innan einkenna- og 

þáttakenninga, og eitt slíkt er áhugasviðspróf Hollands (Holland, 2004). Samkvæmt 

Holland er hægt að greina styrkleika og áhugasvið manngerða byggt á prófunum, sem 

hjálpa einstaklingum að skerpa sýn á eigin áhugasvið auk þess sem Holland fjallaði um 

að starfsáhugi væri nátengdur persónuleika einstaklingsins. Einnig lagði Holland áherslu 

á að einstaklingar leiti í starfsumhverfi sem samræmist áhuga þeirra, viðhorfum, og 

gildum, sem geri þeim kleift að njóta sín á sínum styrkleikum. Til að styðja við kenningu 

sína hélt Holland skipulag á gífurlegu magni starfslýsinga. En eitt meginmarkmið 

Hollands með kenningu sinni var að skýra starfshegðun og hvernig fólk velur sér starf, 

hvað það er sem veldur því að fólk skiptir um starf og hvaða persónuleika- og 

umhverfisþættir skipta máli varðandi ánægju í starfi (Sharf, 2010; Holland, 1999). 

Samkvæmt kenningu Holland skiptast manngerðir upp í sex mismunandi flokka 

sem byggja á áhugasviðum, þau eru: raunsæ (e. realistic), íhugul (e. investigative), 

listræn (e. artistic), félagslynd (e. social), athafnasöm (e. enterprising) og skipulögð (e. 

conventional). Þessi svið falla svo eftir innri skyldleika á RIASEC-sexhyrninginn, sem 

Holland studdist við til að setja fram og útskýra kenningu sína. Byggt á áhugasviðum 

greinir Holland einkenni starfshegðunar hvers sviðs eftirfarandi: Raunsæ manngerð vill 

gjarnan vinna líkamlega vinnu, vinna með hluti og sjá mikil afköst af vinnu sinni. Íhugul 

manngerð hefur gjarnan áhuga á að vinna í greinandi umhverfi, með hugtök og 

hugmyndir. Listræn manngerð vill gjarnan vinna við túlkun, tjáningu og sköpun, og líkar 

að vinna sjálfstætt. Félagslyndri manngerð líkar að starfa í samskiptum við annað fólk, og 

þar sem hún getur hjálpað og gefið af sér. Athafnasöm manngerð hefur áhuga á að vinna 

þar sem hún getur haft áhrif á stjórnun og framvindu mála eða mannaforráð. Skipulagðri 
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manngerð finnst þægilegast að vinna í vel skipulögðu umhverfi þar sem hlutirnir ganga 

vel fyrir sig (Holland, 2004; Holland, 1992). Eftir að próf Hollands hefur verið lagt fyrir 

þá er í anda einkenna- og þáttakenninga, áhugasvið viðkomandi skoðað með tilliti til fyrri 

starfsreynslu og umhverfis. Því næst er horft til þess hvernig pörun (e. fit) hefur verið 

náð. Í því tilliti er lögð áhersla á þrjú meginhugtök í kenningu Hollands, þ.e. samræmi (e. 

congruence), aðgreiningu (e. differentation) og samkvæmni (e. consistency). Með 

samræmi er átt við hversu lík áhugasvið einstaklings eru og hversu vel þau falla að því 

starfi sem viðkomandi sinnir. Þeim mun líkara sem þetta tvennt er, þeim mun meira 

samræmi er. Með aðgreiningu er átt við mun á milli áhugasviða einstaklings eða 

styrkleika í niðurstöðum, það er hvort eitt svið skari fram úr öðru eða hvort 

niðurstöðurnar séu sambærilegar. Sé mikill munur þar á milli, það er á milli þess sviðs 

sem skorar hæst og þess næsta, þá teljast áhugasviðin mjög aðgreinanleg. Með 

samkvæmni er átt við hvernig áhugasviðin liggja hjá hverjum einstaklingi út frá legu 

sviðanna á RIASEC-sexhyrningnum. Liggja þau þrjú svið sem einstaklingurinn skorar 

hæst á samsíða, þá felst í því mikil samkvæmni. Það er ekki algilt að svo sé en eftir því 

sem sviðin liggja nær hvort öðru, þá telst hafa fengist þeim mun meiri samkvæmni 

(Sharf, 2010; Holland, 2004; Holland, 1992).  

Sé lögreglustarfið skoðað út frá stöfum Hollands og starfaheiti lögreglu (e. police 

officer) út frá bandarískri starfslýsingu þá koma fram stafirnir SER. S vísar til þess að 

einstaklingum líki að starfa í samskiptum við fólk, ásamt því að vilja hjálpa. E segir til að 

einstaklingum líki að taka stjórn og leiða áfram verkefni. R vísar til þess að vilja vinna 

líkamlega vinnu og kunna vel við ytra skipulag í starfsumhverfi (Gottfredson og Holland, 

1996). Sé starfaheitið skoðað út frá íslenskum aðstæðum og starfslýsingu 

lögreglustarfsins sem kynnt var hér í inngangi þá fær lögreglustarfið stafina RSC 

samkvæmt kenningu Hollands. Samkvæmt íslenskri stöðlun þá er meiri áhersla lögð á 

líkamlega vinnu og ytra skipulag í starfsumhverfi lögreglunnar hérlendis. Annar stafurinn 

kemur einnig fram í bandarískum stafakóða starfsins, þar sem lagt er upp úr því að 

einstaklingum líki að starfa í samskiptum við fólk ásamt því að vilja hjálpa öðrum. En 

svo bætist við nýr stafur, C, sem leggur upp úr skipulögðu starfsumhverfi, með áherslu á 

innra skipulag einstaklinga (Bendill-áhugakönnun, e.d.). Áhugavert er að hafa stafi 

Hollands til hliðsjónar þegar farið verður yfir niðurstöður rannsóknarinnar, bæði þar sem 
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spurt er út í áhuga nemenda sem og upplifun þeirra af lögreglustarfinu í kjölfar 

starfsnáms. 

 

2.2.2 Kenning Super um ævilanga þróun starfsferils 

Kenning Super um lífslanga þróun (e. Life span development theory) lítur á starfsval sem 

ævilangt huglægt ferli sem hefst í æsku. Kenning Super um lífslanga þróun starfsferils og 

aðlögun að starfi kom fram í kringum 1950 og leggur áherslu á að einstaklingurinn sé í 

samfelldri þróun allt lífið, sem byggir á samspili einstaklingsins og umhverfis. Þannig 

skilgreinir Super starfsferilinn út frá starfsreynslu í fortíð og væntingum til starfa í 

framtíðinni. Super leit á manneskjuna og hennar þróun með áherslu á lífshlaupið, þroska 

og breytingar sem móta starfsferilinn. Samkvæmt Super byggir lykilatriði starfsþroska á 

því hversu reiðubúinn einstaklingurinn er, hugarfarslega og út frá þroska, til að taka 

ákvörðun um starfsval. Til viðbótar við kenningu um starfsþroska og aðlögun að starfi, 

setti Super einnig fram tilgátur um lífshlutverk, lífsstig, starfsmynstur og þemu (Sharf, 

2010; Super, 1990). 

Super lagði áherslu á að þróun starfsferils hæfist snemma og innihéldi öll störf og 

ólík viðfangsefni sem yrðu á vegi hvers og eins, á meðan einstaklingurinn gegnir ólíkum 

lífshlutverkum á ævinni. Super flokkaði þróun starfsferils í fimm mismunandi æviskeið, 

sem fylgja í grófum dráttum mismunandi aldursskeiðum, þar sem hlutverk hvers skeiðs er 

að takast á við ólík verkefni og aðlaga sig breytingum. Skeiðin nefnast vöxtur, könnun, 

staðfesting, halda sér við og láta af skuldbindingu. Þessi skeið skapa samfellu sem varir 

út lífið og heiti þeirra eru lýsandi fyrir verkefni hvers skeiðs og þær breytingar sem eiga 

sér stað á hverju þeirra (Sharf, 2010; Super, 1990). Hér verður fjallað nánar um hvert 

skeið með áherslu á þau þrjú fyrstu þar sem þau tengjast niðurstöðum rannsóknarinnar 

með beinum hætti. 

Vöxtur (e. growth) vísar til uppruna og myndun starfsvitundar einstaklinga. 

Skeiðið varir fram til 15 ára aldurs, og undirstig þess nefnast forvitni (e. curiosity), 

fantasíur (e. fantasies), áhugi (e. interests) og geta (e. capacities). Vaxarstigið hefst á 

forvitni og fantasíum í æsku en fljótlega tekur þróun áhuga við af starfstengdum 

fantasíum og síðar átta börn sig enn frekar á eigin hæfni og getu. Þegar líða tekur á 

unglingsárin fara ungmenni að þróa með sér gildakerfi, þar sem ólík gildi þróast á 
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mismunandi tíma. Könnun (e. exploration) felur í sér fyrirhöfn einstaklinga í 

upplýsingaöflun og ákvarðanatöku varðandi náms- og starfsval ásamt fyrstu skrefum á 

vinnumarkaði. Könnunarstigið varir frá um 15 til 25 ára aldurs, og undirstig þess nefnast 

sundurgreining (e. crystallizing), sérhæfing (e. specifying) og framkvæmd (e. 

implementing). Sundurgreining vísar til þess þegar einstaklingar verða meðvitaðir um 

starf sem þá langar til að leggja fyrir sig, hvað einkennir starfið og hvaða kröfur það gerir 

og að lokum taka ákvörðun um starfsval byggt á áhuga, hæfni og gildum. Sérhæfing felur 

í sér ákvarðanatöku á starfi eða svarfssviði innan ákveðins geira. Framkvæmd felur í sér 

undirbúning áður en einstaklingur hefur störf, samanber að virkja tengslanet, ræða við 

ráðgjafa, hafa til ferilskrá, fara í starfsviðtöl og jafnvel velja á milli starfa. Staðfesting (e. 

establishment) á starfsferli er skeið þar sem einstaklingar koma sér fyrir í starfi sem 

höfðar til þeirra, eru skapandi og upplifa að þar muni þeir staldra við í ákveðinn tíma. 

Stigið varir frá 25 til um það bil 45 ára aldurs, og undirstig þess nefnast stöðugleiki (e. 

stabilizing),  styrking (e. consolidating) og framför (e. advancing). Stöðugleiki vísar til 

þess þegar einstaklingar koma til móts við kröfur sem störf gera til þeirra. Styrking er 

þegar einstaklingar hafa komið sér þannig fyrir í starfi að þeir upplifa áreiðanleika eigin 

starfa sem og öryggi um eigin getu. Framför er þegar einstaklingar hafa styrkt stöðu sína 

þannig að möguleikar á að vinna sig upp á við í ábyrgðarstöðu aukast. Að halda sér við 

(e. maintenance) vísar til tímabils þar sem mikilvægt er fyrir einstaklinga að halda í við 

breytingar og þróun í starfsumhverfi. Stigið varir frá 45 til 65 ára, og undirstig þess 

nefnast viðhald (e. holding), uppfærsla (e. updating) og nýsköpun (e. innovating). Að láta 

af skuldbindingu (e. disengagement) vísar til tímabils sem einkennist af því að láta af 

störfum á sama tíma og nýtt þroskatímabil tekur við. Stigið varir frá 65 ára aldri, og 

undirstig þess nefnast að hægja á (e. decelerating), undirbúningur starfsloka (e. 

retirement planning) og virk starfslok (e. retirement living) (Sharf, 2010; Super, 1990). 

Lífsþemu Super sem segja til um ferli einstaklinga í starfsþróun eru ekki endilega 

bundin við ákveðinn aldur, líkt og áður hefur komið fram, þó svo hér hafi verið stuðst við 

aldurskiptingu þá er það aðeins til viðmiðunar. Því einstaklingar geta farið í gegnum 

hvert skeið oftar en einu sinni á lífsleiðinni og verið staddir á fleiri en einu á sama tíma, 

óháð aldri. Enn fremur er þróun starfsferils samofin því hvernig sjálfsmynd einstaklinga 

þróast í gagnvirkum samskiptum við umhverfið, áhuga og fleiri þætti, en ásamt því 
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leggur Super einnig mikla áherslu á áhrif fyrirmynda á starfsval og þróun starfsferils 

(Sharf, 2010; Super, 1990). Áhugavert er að horfa til mismunandi æviskeiða Super þegar 

farið verður yfir niðurstöður rannsóknarinnar þar sem dregin verður fram mynd af 

starfsferilþróun lögreglunema á meðan á námi þeirra stóð. 

Hér á undan hefur verið farið yfir kenningu Hollands og Super, þessar kenningar 

eiga það svo sameiginlegt að Savickas aðlagar þær að hugsmíðakenningu sinni sem 

fjallað verður um hér næst á eftir. 

 

2.2.3 Hugsmíðakenning Savickas um starfsferilinn  

Kenning Savickas spannar breitt fræðasvið. Hann nýtir styrkleika annarra kenninga og 

fræðimanna og sameinar á einum stað í heilstæðri ráðgjafarkenningu innan 

hugsmíðahyggjunnar. Þannig byggir Savickas meðal annars á kenningum Super um 

lífslanga þróun starfsferils og kenningu Hollands um áhugasvið og ólíkar manngerðir, en 

Savickas styðst við hana í anda hugsmíðahyggju í stað pósitíviskrar nálgunar með áherslu 

á próffræði (Savickas, 1999). Savickas þróar kenningu Super í anda hugsmíðahyggju og 

færir hana í búning  sem gerir hana færa um að takast á við störf í nútíma aðstæðum á 

tímum alþjóðavæðingar sem býður upp á ný tækifæri í starfsþróun einstaklinga. Til 

viðbótar við þessar tvær áherslur styðst Savickas einnig við hugsmíðakenningu í anda 

Kelly og lífsþemu Adler, ásamt frásagnarráðgjöf. Þrjár megin áherslur hugsmíðahyggju 

Savickas byggja fyrst og fremst á starfsáhuga, aðlögunarhæfni á starfsferli og lífsþemum, 

og innan þessa nær Savickas að sameina fyrrnefndar áherslur ólíkra fræðimanna og þróa í 

heildræna nálgun í náms- og starfsráðgjöf (Savickas, 2005). 

Savickas horfir með breiðri sýn á manninn og leggur áherslu á þátt mannlegrar 

reynslu í að öðlast skilning á tilgangi, lífsþemum og áhuga viðkomandi. Savickas leggur 

áherslu á að einstaklingurinn er sá sem hann er vegna þeirrar reynslu sem hann býr yfir. 

Efld sjálfsþekking fæst með hvetjandi og styðjandi ráðgjöf. Þá er mikilvægt að fá að 

kynnast því sem hefur mótað viðkomandi (Reid, 2006). Bæði Holland og Savickas fjalla 

um að einstaklingar hafi tilhneigingu til að leita í störf þar sem hæfileikar þeirra fái notið 

sín og áhuganum sé mætt (Holland, 1999; Savickas, 1999). Auk þess fjallar Savickas um 

áhrif lífsgilda einstaklingsins á áhuga, ásamt daglegri styrkingu frá umhverfinu. Þannig sé 

hægt að styrkja trú á eigin getu með hvatningu og styrkingu úr umhverfinu. Þannig hefur 
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trú á eigin getu bein tengsl bæði við gildi sem og auknar líkur á árangri (Cormier, Nurius 

og Osborn, 2009; Savickas, 1999). 

 Hugsmíðahyggja Savickas í ráðgjöf byggir á að styðja við að ráðþegar öðlist 

skilning á þeirri merkingu eða hugsmíð sem þeir hafa smíðað utan um eigin 

starfsveruleika eða starfsþróun. Aðstæður eru breytingum háðar og því bendir Savickas á 

mikilvægi þess að einstaklingar geti brugðist við breytingum og séu þá færir um að smíða 

nýjar hugsmíðar utan um starfsferla sína. Á þessu byggir aðlögunarhæfni í anda 

hugsmíðahyggju, sem er eitt af lykilatriðum í heildarnálgun Savickas. Tilgangur er einnig 

lykilatriði í kenningunni, það er að styðja við að einstaklingur nái utan um þá merkingu 

sem hann leggur í hugsmíðar sem hann skapar utan um starfsferil sinn (Savickas, 2005). 

 Áhersla Savickas á starfsáhuga, lífsþemu og aðlögunarhæfni miðar að því að ná 

utan um huglæga starfsþróun einstaklinga og þá merkingu eða hugsmíðina sem 

viðkomandi smíða utan um eigin veruleika, sem verður til í gagnvirkum samskiptum við 

umhverfið. Þegar unnið er með starfsáhuga einstaklinga (e. vocational personality) í anda 

hugsmíðahyggju, er markmiðið að bæta samræmi á milli einstaklinga og starfsumhverfis. 

Til viðbótar hafa aðrir einstaklingsþættir mikið vægi þegar kemur að því að finna 

einstaklingum störf við hæfi. Hér er miðað að sama samræmi og einkenna- og 

þáttakenningar leggja upp með, en í stað þess að tala um einkenni telur Savickas betur við 

hæfi að fjalla um líkindi og orðspor. Þar er áhersla lögð á að meta einstaklinga í 

félagslegu starfsumhverfi og hvernig kostir þeirra falla að starfsumhverfinu og 

starfsmannahópnum sem fyrir er. Savickas bendir á gagnsemi þess að styðjast við 

RIASEC sexhyrning Hollands þegar kemur að því að para saman starfsmannagerðir og 

störf. Þannig væri hægt að benda á að raunsærri manngerð sem líkar að vinna líkamlega 

vinnu og með ráðandi áhuga á R, gæti hentað betur að starfa sem lögregla en listrænni og 

skapandi manneskju með ráðandi áhuga á A. Savickas leggur áherslu á að áhugasvið 

einstaklinga á RIASEC gefi vísbendingar og hugmyndir um áhuga en aftur á móti verði 

að gæta þess að alhæfa ekki út frá niðurstöðunum, sér í lagi þar sem áhugi einstaklinga er 

virkt ferli. Þannig nær RIASEC sexhyrningurinn utan um mismunandi áhugasvið 

einstaklinga, einstaklingsmun og lýsir mismunandi starfssviðum. Þættirnir sem líst er ná 

aftur á móti hvorki utan um mismunandi hegðun einstaklinga á starfsferli né eru þeir færir 

um að skilja þá hegðun út frá sjónarhorni einstaklingsins. Hins vegar eru lífsþemu fær um 
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slíkt. Lífsþemun (e. life themes) varpa ljósi á hugmyndir einstaklinga um þá sjálfa, þeirra 

fyrirmyndir og hvernig þeirra gildi endurspeglast í fyrirmyndunum og verða að þeirra 

veruleika. Þessar persónulegu hugmyndir um sjálfið, starfsferilinn og lífsmarkmið 

einstaklinga skapa hugsmíðina sem birtast í lífsþemum hvers og eins. Þegar einstaklingar 

hefja nýtt starf þá sækjast þeir eftir að innleiða hugmynd af sjálfum sér og eftir að 

stöðugleiki er kominn í starfi þá sækjast þeir eftir vitneskju um möguleika sína í starfi og 

að viðhalda sjálfsöryggi. Í kjölfarið hefur starfsvalið áhrif á hvernig hugtakið eða 

hugsmíðin utan um sjálfsmyndina mótast við nýjar aðstæður og birtingarmynd starfsins 

kemur fram í breyttri sjálfsmynd. Þetta leiðir síðan af sér starfsþróun sem stöðugt virkt 

ferli yfir tíma, þar sem markmiðið er að bæta stöðugt pörun milli sjálfsins og 

starfsumhverfisins með samræmi í huga. Þessi áhersla á sjálfið gerir ráð fyrir mikilvægi 

starfsins í þróun og þroska einstaklinga í gegnum lífshlaupið. Þegar Savickas fjallar um 

aðlögun á starfsferli (e. career adaptability) þá er megin áhersla hvorki lögð á 

einstaklinginn né umhverfið, heldur á þá sálfélagslegu virkni sem á sér stað þegar 

starfsferill einstaklinga verður til í gegnum gagnvirk samskipti sjálfsins og samfélagsins. 

Þannig leggur kenningin áherslu á röð atburða sem eiga sér stað þegar starfsferill er 

smíðaður. Sjálfið er í stöðugri þróun í samskiptum við umhverfi sitt á sama tíma og 

aðstæður eru breytingum háðar. Því má líta þannig á að ferli starfsþróunar hjá 

einstaklingum sé í raun aldrei lokið (Savickas, 2005; Savickas og Porfeli, 2010). 

Markmið aðlögunarhæfni er að sjálfið nái að þroskast við breyttar aðstæður þar sem 

vinnuumhverfi og starfshlutverk samræmist því hvernig einstaklingur upplifir og lítur á 

sjálfan sig. Savickas bendir á að starf veiti einstaklingi tækifæri til þátttöku í samfélaginu 

og hlutverk þar innan. Starfsferill verður til þegar einstaklingur smíðar merkingu sína í 

starfshlutverki og starfsþróun er sú aðlögunarhæfni sem verður þegar einstaklingurinn 

tekst á við breytingar á starfsferli, og samvirkni hans við samfélagið á meðan. Búi 

einstaklingar yfir aðlögunarhæfni á starfsferli, þá ætti viðkomandi að vera umhugað um 

framtíð sína á atvinnumarkaði, auka persónulega stjórn sína á eigin starfsferli, sýna 

forvitni með því að kanna í leit að sjálfsþekkingu og kynna sér möguleg 

framtíðarstarfssvið og að lokum styrkja eigið sjálfsöryggi til að geta staðið með sjálfum 

sér þegar framtíðarvæntingum er fylgt eftir (Savickas, 2005). 
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Fyrrnefnd lykilatriði í hugsmíðakenningu Savickas, það eru starfsáhugi, lífsþemun 

og svo aðlögunarhæfni, þurfa að ná saman og mynda samræmi og heild til að stuðla að 

árangursríkri starfsþróun sem veitir einstaklingum lífsfyllingu og jafnvægi í samvinnu við 

umhverfið (Savickas, 2005). En til þessa verður horft þegar kemur að því að greina 

starfsþróun nema í námi við Lögregluskóla ríkisins, þegar farið verður yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

 

2.2.4 Félagsleg og hugræn kenning um starfsferil 

Félagsleg og hugræn kenning Lent, Brown og Hackett um starfsferilinn eða SCCT (e. 

Social Cognitive Career Theory) byggir í grunninn á kenningu Bandura um félagsnám, 

sem leggur áherslu á gagnvirkni í samskiptum einstaklinga, hegðunar og umhverfis. 

Kenningin miðar að því að stuðla að starfsþróun einstaklinga og útskýra fjölbreytileika í 

starfsáhuga, við ákvarðanatöku og frammistöðu. Auk þess miðar hún að því að vera 

fyrirbyggjandi og styrkjandi, þegar einstaklingar takast á við ákvarðanir eða breytingar á 

starfsferli (Lent og Brown, 2001). Bandura lagði áherslu á að hegðun einstaklings væri 

afleiðing samskipta hans við umhverfi sitt og sú hegðun sem er styrkt af umhverfi sínu sé 

líklegri til að viðhaldast eða festast í sessi en önnur hegðun. Bandura bendir á hvernig 

einstaklingar læra af því að fylgjast með athöfnum og gjörðum annarra og að lokum 

tileinka sér sömu hegðun. Samkvæmt félagsnámskenningum lærist hegðun aðallega með 

tvennum hætti, annað hvort í gegnum styrkingu eða herminám. Lærð hegðun einstaklinga 

byggir þannig á umbunarhætti aðstæðna og er notuð vegna styrkingar, bæði beinnar, 

óbeinnar og sjálfstýrðrar (Bandura, 1986). 

Hugtakið trú á eigin getu (e. self-efficacy) er lykilhugtak í kenningu um félagslegan 

og hugrænan starfsferil, og á einnig rætur sínar að rekja til Bandura, auk áhuga, hæfni og 

markmiðum, en SCCT skoðar hvernig þessar breytur hafa áhrif á útkomu starfsþróunar 

og val einstaklinga á starfsferli (Lent og Brown, 2001). Mikil trú á eigin getu segir til um 

jákvætt mat á eigin færni og öryggi um að hafa getu til að ná fram markmiðum sínum. 

Einstaklingar sem hafa jákvæða trú á eigin getu eru líklegir til að takast á við erfið 

verkefni og verkefni sem reyna á getu þeirra og við það aukast líkur á framförum. Trú á 

eigin getu felur í sér þátttöku einstaklinga í umhverfi sínu, hvort sem er vitsmunalega, 

félagslega eða hegðunarlega á þeim sviðum sem viðkomandi setur sér markmið um að ná 
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árangri á. Einnig segir þetta til um hvernig einstaklingar meta eigin færni á ólíkum 

sviðum, til dæmis í samskiptum við aðra einstaklinga, umhverfið eða eigin hegðun. Trú á 

eigin getu hefur ekki aðeins áhrif á áhuga og markmið einstaklinga með beinum hætti, 

heldur einnig hugsanir um mögulegan árangur. Það er mögulega hægt að útskýra með 

þeirri staðreynd að einstaklingar leyfa sér að gera sér meiri væntingar um árangur á þeim 

sviðum sem styrkleikar þeirra liggja á (Lent, Brown og Hackett, 2002; Lent og Brown, 

2001; Bandura, 1986; Bandura, 1982). 

Félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn leggur áherslu á þrjú lykilhugtök 

þegar horft er til þess hvernig einstaklingar hugsa um eigin starfsferil. Þau eru trú 

einstaklinga eða vissa um eigin færni (e. self-efficacy beliefs),  væntingar um útkomu (e. 

outcome expectations) og persónuleg markmið (e. personal goals). Kenningin leggur 

áherslu á að trú á eigin getu verði til og staðfestist í gegnum fjögur mismunandi ferli, það 

eru persónuleg afrek og árangur, herminám, félagslegan þrýsting, og lífeðlisfræðilegra og 

andlegrar festu og viðbragða. Þróun áhuga fer einnig fram þegar einstaklingar samsama 

sig fyrirmyndum sínum, og mótast þannig í gegnum herminám og styrkingu hegðunar. 

Ennfremur hefur verið bent á að jákvæðar væntingar um eigin árangur í starfi, styrkir 

áhuga einstaklinga enn frekar (Lent og Brown, 2001). Væntingar um útkomu segja til um 

hvers einstaklingur væntir um árangur eða afleiðingar í kjölfar tiltekinna athafna. Þannig 

eru einstaklingar líklegir til að meta í gegnum félagsnám árangur ólíkrar hegðunar og 

meta þannig ávinning sem styrkir eina hegðun umfram aðra. Væntingar einstaklinga um 

útkomu geta verið á ólíku sviði, samanber fjárhagslegur, í formi viðurkenningar líkt og 

stöðu eða nafnbótar, félagslega eða komið fram á innri þáttum líkt og þegar einstaklingur 

upplifir stolt. Félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn bendir á að væntingar um 

útkomu eru mikilvægur þáttur í starfsáhuga og markmiðum einstaklinga á starfsferli. 

Þannig setja einstaklingar sér frekar markmið í átt að starfsframa á þeim sviðum sem þeir 

telja að færi sér eftirsóknarverðan árangur, auk þess sem trú á eigin getu hefur mikil áhrif 

á væntingarnar sem hver og einn gerir sér. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar 

einstaklingar setja sér markmið, þá er fátt annað sem spáir jafn vel fyrir um hegðun. 

Markmiðasetning styður við skipulag einstaklinga og markvissa nálgun í átt að árangri á 

starfsferli. Þannig er markmiðasetning mikilvægur þáttur í ákvarðanatöku á fjölbreyttu 

sviði. Markmið stýrast bæði af trú á eigin getu, gildum og væntingum um útkomu, og ýta 
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undir valdeflingu einstaklinga á starfsferli og yfir eigin starfsþróun (Lent og Brown, 

2001; Lent, Brown og Hackett, 2002). Hægt er að styðjast við félagslega og hugræna 

kenningu um starfsferilinn með fjölbreyttum hætti, meðal annars þegar einstaklingar 

upplifa breytingar eða krossgötur á starfsferli. Einnig til að styrkja einstaklinga í 

ákvarðanatökuferli og við að ná yfirsýn yfir valmöguleika sína, ásamt því að greina og 

yfirstíga hindranir við starfsval. Kanna starfsáhuga og opna augu einstaklinga fyrir því 

þegar trú þeirra á eigin getu er ekki í samræmi við raunverulega frammistöðu eða getu, og 

leiðrétta þannig ósamræmi í hugsun og styrkja trú einstaklinga á eigin getu við starfsval 

(Lent, 2005; Lent og Brown, 2001). Áhugavert er að horfa til lykilatriða í félagslegri og 

hugrænni kenning um starfsferilinn, þegar rýnt verður í niðurstöður rannsóknarinnar og 

metin áhrif fyrirmynda, trúar á eigin getu, hvatningar, markmiða sem og væntinga á 

áhuga og árangur lögreglunema í grunnnámi.  

Hér hefur verið fjallað um fjórar mismunandi starfsferilskenningar, þær eiga margt 

sameiginlegt. Samanber áherslu á áhuga, gildi, lífsþemu, áhrif fyrirmynda og 

umhverfisins, aðlögunarhæfni, og mikilvægi sjálfsþekkingar og þekkingarleitar með það 

að markmiði að styðja við samræmi og styrkja lífslanga starfsferilþróun einstaklinga. En 

hér á eftir verður fjallað um Lögregluskóla ríkisins, með áherslu á sögu og þróun skólans, 

inntökuskilyrði og inntökuferli, sem og skipulag og uppbyggingu námsins. 

 

2.3  Lögregluskóli ríkisins 

Hér verður farið yfir almenna starfsemi Lögregluskóla ríkisins, með áherslu á sögu og 

þróun skólans, inntökuskilyrði og inntökuferli, auk skipulags og uppbyggingu náms 

Lögregluskólans með áherslu á grunnnám.  

 

2.3.1 Saga og þróun Lögregluskóla ríkisins 

Fyrstu eiginlegu lögregluþjónarnir tóku til starfa hérlendis árið 1803 í Reykjavík. Árið 

1891 setti Alþingi lög um lögreglusamþykktir og lögregluþjónum fjölgaði hægt og 

bítandi á árunum á eftir. Í kjölfar lagabreytinga árið 1929 var lagður grunnur að þeirri 

löggæslu sem lögreglan býr við í dag, ítarlegar reglur voru settar fyrir lögregluna og eru 

mörg ákvæði þeirra grunnur að reglum sem enn eru í gildi (Ríkislögreglustjórinn, 2003a).  
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Á vegum embættis Lögreglustjórans í Reykjavík voru haldin þjálfunarnámskeið 

fyrir lögreglumenn á stríðsárunum, sem þróuðust síðar í lögreglunámskeið fyrir nýliða og 

framhaldsnámskeið fyrir starfandi lögreglumenn. Því má tengja tilurð skipulags 

lögreglunáms hérlendis beint við seinni heimstyrjöldina. Samkvæmt lögum um 

lögreglumenn frá árinu 1963, var mælt fyrir um það að starfræktur skyldi vera 

lögregluskóli við embætti lögreglustjórans í Reykjavík sem myndi veita lögreglumönnum 

undirstöðumenntun í lögreglufræðum. Áhersla var lögð á að jafnaði skyldi ekki skipa 

aðra þá í lögregluþjónsstöðu en þá sem höfðu staðist próf við skólann (Lög um 

lögreglumenn, nr. 56/1963). Árið 1965 var gefin út reglugerð um veitingu lögreglustarfs, 

lögregluskóla og fleira, en þá var lagður grunnur að því að koma á föstu og samræmdu 

skipulagi á menntunarmál lögreglumanna. Árið 1967 var brautskráður fyrsti árgangur 

nemenda. Árið 1981 var reglugerðin endurnýjuð og mælt fyrir um að skólinn skyldi heita 

Lögregluskóli ríkisins. Hann var þó áfram starfræktur við embætti lögreglustjórans í 

Reykjavík. Skipuð var skólanefnd sem hafði yfirumsjón með starfsemi skólans. Árið 

1988 voru gerðar breytingar á reglugerðinni sem fólu meðal annars í sér að skólinn var 

gerður að sjálfstæðri stofnun. Ráðherra var falið að fara með yfirstjórn skólans og skipa 

skólastjóra til að veita skólanum forstöðu, en yfirumsjón skólans skyldi áfram vera í 

höndum skólanefndar (Reglugerð um veitingu lögreglustarfs, lögregluskóla og fleira, nr. 

254/1965). Bjarki Elíasson yfirlögregluþjónn var skipaður fyrsti skólastjóri 

Lögregluskólans, en frá því að skólinn var settur á fót hafði lögreglustjórinn í Reykjavík 

veitt Lögregluskólanum forystu og verið skólastjóri hans (Morgunblaðið, 1988). Arnar 

Guðmundsson, yfirlögfræðingur hjá Rannsóknarlögreglu ríkisins, tók síðar við af Bjarka 

Elíassyni, en hann var skipaður skólastjóri Lögregluskólans frá árinu 1993 og er enn 

starfandi (Morgunblaðið, 1993). Skólastjóri fer með daglega stjórn og rekstur 

Lögregluskólans, samkvæmt lögreglulögum og reglugerð. Tveir yfirlögregluþjónar eru 

skólastjóra til aðstoðar við stjórn skólans, veitir annar grunndeildinni forstöðu en hinn 

framhaldsdeildinni og mynda þeir þrír daglega yfirstjórn skólans (Lögregluvefurinn, 

e.d.b). 

Samkvæmt skipuriti Lögregluskóla ríkisins frá árinu 2007, þá starfa fjórar 

starfsdeildir beint undir skólastjóra skólans. Það eru rekstrardeild, framhaldsdeild, 

grunnnámsdeild auk sérverkefna sem er sjálfstæð deild. Undir grunnnámsdeild fellur 
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almennt lögreglunám. Undir framhaldsdeild fellur sérnám, stjórnunarnám, símenntun 

lögreglumanna og lögreglunám erlendis. Undir rekstrardeild fellur skrifstofuhald, 

starfsmannamál auk umsýslu húsnæðis, tækja og búnaðar. Undir sérverkefni falla 

rannsóknir í lögreglufræðum, ráðgjöf um lögreglumálefni, námskeið fyrir aðra en 

starfsmenn lögreglu, námskeið fyrir afleysingamenn, ásamt alþjóðasamskiptum á sviði 

lögreglumenntunar (Lögregluskóli ríkisins, 2011a). 

 

2.3.2 Inntökuskilyrði og inntökuferli   

Við Lögregluskólann hefur starfað sérstök valnefnd frá árinu 1997 sem metur hvort 

umsækjendur fullnægi inntökuskilyrðum og ákveður hverjir skulu hefja nám við skólann 

(Reglugerð um Lögregluskóla ríkisins, nr. 490/1997). Ríkislögreglustjóri auglýsir eftir 

nemum í skólann og ákveður fjölda nemenda sem hefja skulu nám ár hvert í samræmi við 

þörf um endurnýjun í lögreglu ríkisins. Lögreglulög (nr. 90/1996) kveða á um hvaða 

almennu skilyrði umsækjendur um nám þurfa að uppfylla, en það eru meðal annars 

íslenskur ríkisborgararéttur, umsækjendur þurfa að vera á aldursbilinu 20 til 40 ára, þeir 

mega ekki hafa gerst brotlegir við refsilög en undantekningarskilyrði geta verið ef brot 

þykir smávægilegt eða langt er um liðið frá því það var framið. Það er nokkur sérstaða 

Lögregluskólans að umsækjendur þurfa að standast próf um andlegt og líkamlegt 

heilbrigði, ásamt því að standast læknisskoðun trúnaðarlæknis. Umsækjendur þurfa að 

hafa lokið að minnsta kosti tveggja ára framhaldsskólanámi eða að lágmarki 68 

framhaldsskólaeiningum, eða öðru sambærilegu námi. Umsækjendur skulu hafa góða 

tungumálakunnáttu, hafa almenn ökuréttindi til bifreiðaaksturs auk þess að vera synd. 

Umsækjendur þurfa að standast inntökupróf samkvæmt kröfum valnefndar með áherslu á 

íslenskukunnáttu og þrek, ásamt því að uppfylla önnur skilyrði. Þegar læknisfræðileg 

viðmið við almenn heilbrigðisskilyrði eru metin þá er könnuð sjón, heyrn, stoðkerfi, 

ýmsir sjúkdómar sem geta útilokað umsækjanda frá skólavist, og líkamsþyngdarstuðull 

en almennt er miðað við að BMI sé undir 35. Umsækjandi sem hefur neytt fíkniefna eða 

farið í meðferð vegna fíkniefnaneyslu getur búist við höfnun um skólavist. Umsækjandi 

sem hefur hlotið dóm fyrir ölvunarakstur getur ekki fengið skólavist fyrr en þrjú ár eru 

liðin frá því dómur féll, auk þess sem umsækjandi sem er með fjármál sín í óreiðu getur 

ekki búist við að fá skólavist (Valnefnd Lögregluskóla ríkisins, 2011). 
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Þegar umsækjandi hefur skilað inn umsókn ásamt nauðsynlegum fylgiskjölum fer 

valnefnd yfir og metur umsóknina. Meti valnefnd umsókn fullnægjandi er viðkomandi 

boðaður í inntökupróf. Prófað er í þreki, íslensku, ensku, almennri þekkingu auk þess sem 

sálfræðilegt mat á umsækjendum fer fram. Þrekprófið skiptist í þrjá þætti, það eru 

stöðvaæfingar, hlaup og sund. Við sálfræðimat eru lögð fyrir þrjú sálfræðileg próf sem 

meta persónuleika, rökhugsun, ályktunarhæfni og athygli meðal annars. NEO PI-R 

persónuleikaprófið hefur reynst vel við forspá um frammistöðu í starfi, en prófið metur 

umsækjendur á fimm þáttum, það eru tilfinningalegur stöðugleiki, félagslyndi eða 

úthverfa, hversu opnir einstaklingar eru, vingjarnleiki og samviskusemi. Raven’s 

Standard Progressive Matrices prófið er myndrænt rökhugsunarpróf, en auk rökhugsunar 

metur það ályktunarhæfni, skynjun, vinnsluminni og athygli. Félagsmótunarpróf Gough 

mælir andfélagsleg hegðunareinkenni og andstæðu þeirra, það er hversu vel einstaklingur 

aðlagar sig að umhverfinu og öðrum einstaklingum. Þeir umsækjendur sem standast öll 

próf eru boðaðir í viðtal hjá nefndinni. Í viðtalinu er meðal annars leitað eftir því hversu 

yfirvegaðir umsækjendur eru, kurteisir og hæfir í mannlegum samskiptum. Að loknum 

viðtölum er ákveðið hverjir skuli fá skólavist. Valið byggir á heildarmati svo sem árangri 

á inntökuprófum, menntun, starfsreynslu og atriðum sem geta gefið til kynna hvernig 

viðkomandi reynist að sinna lögreglustarfi. Umsækjendum er raðað í röð þar sem tekið er 

tillit til allra matsþátta og eftir niðurröðun tilkynnir valnefnd Ríkislögreglustjóra og 

skólastjóra Lögregluskólans, svo og umsækjendum um niðurstöður (Valnefnd 

Lögregluskóla ríkisins, 2011). 

Þröng inntökuskilyrði sem og kröfur um andlegt og líkamlegt heilbrigði og það að 

nemendur þurfi að undirgangast sérstök próf á þessum sviðum er vissulega sérstaða þessa 

náms, en ekkert annað starfsnám hér á landi gerir aðrar eins kröfur til nemenda. 

 

2.3.3 Skipulag og uppbygging náms Lögregluskólans  

Þar sem viðmælendur í rannsókninni sem hér er byggt á stunduðu nám í grunnnámsdeild 

þá verður sérstök áhersla lögð á það nám hér í umfjöllun. Markmið grunnnámsins er að 

veita haldgóða fræðslu í almennu lögreglustarfi og lögreglufræðum. Bóklegt nám spannar 

tvær annir, auk einnar starfsnámsannar. Heildarlengd námsins eru að lágmarki tólf 

mánuðir og þar af minnsta kosti fjórir mánuðir starfsnám hjá almennri deild lögreglu 



 

 28 

ríkisins, en einnig að hluta til hjá rannsóknardeild. Grunnnámsnemendur lúta reglum 

skólans á meðan dvöl þeirra þar stendur. Skólastjóri setur almennar reglur um hegðun 

nema, mætingar, klæðaburð, og hvernig skuli fara ef reglum er ekki fylgt. Tvisvar til 

þrisvar á hvorri önn skulu nemar eiga viðtal við kennara um hvernig þeir standa í náminu. 

Markmið viðtalanna er að gefa nemendum stöðuumsögn, fjalla um framkomu þeirra sem 

verðandi lögreglumenn og jafnframt að gefa þeim kost á að tjá sig um hvernig þeim 

sækist námið. Í viðtali sem fer fram við lok annar skulu dregnir saman styrkleikar og það 

sem betur hefði mátt fara í fari nemenda, hvort sem á við um framkomu eða námslega, og 

skal hver nemandi fá lokaumsögn sem fylgir honum til lögreglustarfa. Í lokaumsögn skal 

koma fram mat skólans á færni, kunnáttu og framkomu hvers nema (Reglugerð um 

Lögregluskóla ríkisins, nr. 490/1997). 

Grunnnámið skiptist í þrjár annir. Undantekning var á því tímabili sem rannsóknin 

var framkvæmd, en þá var námið kennt á fjórum önnum. Helstu námsgreinar í grunnnámi 

eru lögfræði, lögreglufræði, íslenska, og sérgreinar svo sem sálfræði og siðfræði. Kennd 

eru meginatriði slysahjálpar auk lögregluæfinga og líkamsþjálfunar. Á verklegum 

æfingum fá lögreglunemar verkefni til úrlausnar, þar sem reynt er á kunnáttu þeirra í 

bóklegum og verklegum hlutum námsins. Milli anna fara nemendur í starfsþjálfun hjá 

lögreglu (Lögregluvefurinn, e.d.b).  

Í lögfræði er lögð áhersla á að fræða nemendur um íslenskt réttarkerfi og veita 

þeim undirstöðuþekkingu í refsirétti og opinberu réttarfari. Farið er yfir ákvæði 

stjórnarskrárinnar, með sérstakri áherslu á mannréttindaákvæði. Fjallað er um 

lögreglulög, helstu sérlög, reglur og samþykktir, þar sem gert er ráð fyrir afskiptum, 

eftirliti eða stjórnun af hálfu lögreglu. Í lögreglufræðum er markmið að efla færni 

nemenda í mannlegum samskiptum og veita þeim innsýn í ýmsa þætti íslensks mannlífs 

og samfélags. Nemendur eru fræddir um sögu, skipulag og uppbyggingu hérlendrar 

lögreglu sem og helstu atriða sem lúta að framkvæmd lögreglustarfa. Sérstök áhersla er 

lögð á umferðarlög og reglur sem gilda samkvæmt þeim. Nemendur eru þjálfaðir í að rita 

lögregluskýrslur og kennd höfuðatriði lögreglurannsókna. Í málum og sérgreinum er 

leitast við að efla kunnáttu nemenda í íslenskri stafsetningu og málfræði. Lögð er áhersla 

á líkamsþjálfun sem miðar að því að byggja upp þrek og liðleika til að takast á við 

lögreglustarfið. Þjálfun fer fram í lögreglusiðum, kynnt eru lögreglutæki og 
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undirstöðuatriði sem lúta að sjálfsvarnar- og handtökuaðferðum. Nemendur fá með 

verklegum æfingum þjálfun í úrlausn verkefna þar sem reynir á kunnáttu í beitingu 

réttarreglna, beitingu valds, framkomu og framkvæmd lögreglustarfa almennt 

(Lögregluskóli ríkisins, 2011b; Lögregluskóli ríkisins, 2010; Lögregluvefurinn, e.d.c). 

Til þess að standast lágmarksviðmið þurfa nemendur að ná 5,0 í prófeinkunn en 

meðaltal einkunna má ekki vera lægra en 6,0 til að nemi standist próf á önn 

(Lögregluvefurinn, e.d.d). Nemendur við grunnnámsdeild teljast ekki til lögreglumanna 

en þeir klæðast einkennisbúningi lögreglunnar. Nám á bóknámsönnum er ólaunað, en það 

er lánshæft samkvæmt úthlutunarreglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Í starfsnámi 

greiðir Lögregluskóli ríkisins lögreglunemum mánaðarlaun samkvæmt kjarasamningi 

Landsambands lögreglumanna og fjármálaráðuneytisins (Lögregluvefurinn, e.d.e). 

Markmið með starfsþjálfunarönn, sem er á milli bóknámsannanna tveggja, er að 

nemendur, undir leiðsögn og með eigin metnaði og frumkvæði, fái tækifæri til þess að 

auka við þá þekkingu sem þeir fá á fyrstu önn grunnnámsins og hafi að lokinni 

starfsþjálfun öðlast þekkingu, jákvætt viðhorf og sjálfstraust til að takast á við námið á 

þriðju önn (Lögregluskóli ríkisins, 2009). 

Markmið með grunnnáminu í heild er að nemendur auki þekkingu sína, færni og 

líkamlegan styrk. Þannig þeir geti með auknu sjálfstæði og góðri tilfinningu fyrir 

mismunandi aðstæðum sinnt allri almennri löggæslu í samræmi við þær væntingar sem 

gerðar eru til góðs lögreglumanns. Nemendur skulu með réttu mati á aðstæðum, 

viðeigandi málfari og líkamstjáningu vera reiðubúnir til að leysa ólík verkefni með því að 

sýna frumkvæði, hugrekki og röggsemi ásamt því að nota valdbeitingarheimildir og 

réttarfarsúrræði lögreglunnar á réttan hátt (Lögregluskóli ríkisins, 2011a). Hver sá sem 

lýkur almennu lögreglunámi við grunnnámsdeild með fullnægjandi árangri telst hæfur til 

að sækja um laus störf lögreglumanna í lögreglu ríkisins. Viðkomandi þarf að uppfylla 

skilyrði lögreglulaga til að geta hlotið skipun til slíkra starfa til fimm ára í senn 

(Lögregluvefurinn, e.d.a). 

Hér á eftir verður fjallað um lögregluna, lögreglustarfið og tengd fræði. Þar á 

meðal verður farið yfir starfsferilþróun í starfi lögreglumanna. 
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2.4  Lögreglan, þróun í starfi og siðferðileg gildi 

Hér verður farið yfir almenna umfjöllun um lögregluna, þróun í starfi og siðferðileg gildi, 

með áherslu á lögregluna og þróun í lögreglustarfi, streitu í starfi lögreglunnar, virðingu 

og heiðarleika í störfum lögreglunnar, ásamt tengsl hugsunar og hegðunar við störf. En 

allt eru þetta þættir sem koma inn á og tengjast niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

2.4.1 Lögreglan og þróun í lögreglustarfi 

Lögreglan er ríkisrekin stofnun sem starfar samkvæmt Lögreglulögum. 

Ríkislögreglustjóri fer með málefni lögreglunnar og starfar í umboði ráðherra. 

Lögreglumenn teljast þeir sem skipaðir eru eða settir eru til lögreglustarfs, eða ráðnir 

tímabundið. Ráðherra skipar yfirlögregluþjóna og aðstoðaryfirlögregluþjóna til fimm ára 

í senn. Ríkislögreglustjóri skipar aðra lögreglumenn til fimm ára í senn. Hver sá sem 

skipaður er til lögreglustarfa skal hafa lokið prófi frá Lögregluskóla ríkisins, en heimilt er 

að ráða einstakling tímabundið til lögreglustarfa þó hann hafi ekki lokið prófi, uppfylli 

hann skilyrði og enginn með próf sé tiltækur í stöðuna. Hlutverk lögreglunnar samkvæmt 

lögum er meðal annars að gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við 

að tryggja réttaröryggi borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers 

konar lögmæta starfsemi (Lögreglulög, nr. 90/1996). Málefni lögreglunnar heyrðu áður 

undir dómsmálaráðherra en heyra nú undir starfssvið innanríkisráðherra, en í byrjun árs 

2011 varð til innanríkisráðuneyti við sameiningu dóms- og mannréttindaráðuneytis og 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis (Stjórnarhættir, 2011).  

Eðli starfsins samkvæmt, byggt á trúnaði sem lögreglumenn undirgangast þegar 

þeir vinna heitstaf, þá er sýnileiki starfa takmarkaður á vissum sviðum og því ríkir leynd 

yfir störfum lögreglunnar á mörgum sviðum sem skapar ákveðna dulúð (Waddington, 

2005). Þó svo að fjölmiðlar móti ekki með beinum hætti menningu þá geta þeir engu að 

síður haft ráðandi áhrif á ímynd, sem þarf ekki alltaf að vera rétt eða mótast út frá mjög 

litlum hluta starfsins sem hefur þannig áhrif á viðhorf og sýn almennings. Ímynd og störf 

lögreglunnar byggja víða á staðalímyndum, sem oftar en ekki eru styrktar eða jafnvel 

búnar til af fjölmiðlum, bíómyndum eða sjónvarpsþáttum (Greenwood, Chaiken og 

Petersilia, 2005). Fjölmiðlavæðing í umfjöllun um lögregluna hefur hvað eftir annað 

komið sér vel fyrir höfunda, kvikmyndaframleiðendur, sjónvarpsstjóra og fleiri í þeim 
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geira, en engu að síður er ímyndin um árangursríku lögregluna í nútímasamfélagi 

almenningi mikilvæg. Ímynd lögreglunnar skapar öryggi, á sama tíma og hún virkar með 

fyrirbyggjandi hætti á almenning og spornar gegn afbrotum, en megintilgangur 

lögreglustarfsins hefur í gegnum tíðina verið að láta réttvísina ná fram og koma lögum 

yfir þá sem brjóta af sér (Maguire, 2003). 

Ákveðin sérhæfing í lögreglustörfum er möguleg. Í umdæmi lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu starfar ávana- og fíkniefnadeild, nokkrar sérhæfðar 

rannsóknardeildir, tæknideild, forvarna- og fræðsludeild, umferðardeild og almenn deild. 

Störf lögreglumanna geta verið ólík milli umdæma og sumsstaðar gengur einn og sami 

lögreglumaðurinn í öll störf, en hjá sumum stærri embættum eru starfræktar 

rannsóknardeildir. Einnig eru aðrar deildir innan embættis ríkislögreglustjóra, samanber 

fjarskiptamiðstöð lögreglunnar, bílamiðstöð, tölvudeild, áfengiseftirlitsdeild, 

umferðardeild, sérsveit, efnahagsbrotadeild og alþjóðadeild. Forvarna- og fræðsludeild 

var lögð niður í sparnaðarskyni í kjölfar samdráttar (Ríkislögreglustjórinn, 2003a). 

Framkvæmd hefur verið erlend rannsókn á starfsferilþróun lögreglumanna þar sem 

þróunarkenning Super var höfð til hliðsjónar þegar skuldbinding í starfi var metin. Stuðst 

var við þrjú stig kenningar Super af fimm til að meta þróun í starfi. Þátttakendum í 

rannsókninni var skipt eftir aldri á könnunarstig (e. exploration), að koma á fót (e. 

establishment) og að halda sér við (e. maintenance). Aldursstig voru aðlöguð að hópnum 

og fyrsta hópnum tilheyrðu þátttakendur á aldrinum yngri en 30 ára, öðrum hópnum 

tilheyrðu þeir sem voru á aldursbilinu 31-44 ára og þriðja hópnum tilheyrðu þátttakendur 

45 ára og eldri, en tengsl voru á milli lífaldurs og starfsaldurs. Rannsóknin var 

framkvæmd innan lögregluskóla, en þátttakendur voru bæði nemendur í grunnnámi sem 

áttu innan við eins árs starfsreynslu að baki, og starfandi lögreglumenn sem sóttu sér nám 

í endurmenntun. Samkvæmt niðurstöðum kom fram marktækur munur á skuldbindingu 

hópanna við lögreglustarfið og þannig skáru nýliðar á könnunarstigi sig úr. Þeir voru 

tilbúnari til að breyta um starfsvettvang hvort sem var fyrir aukna sérhæfingu, hærri laun, 

það að starfa nær heimili, þar sem umráðasvæði var stærra og um fleiri samstarfsmenn að 

ræða, ásamt því að geta tekist á við fleiri áskoranir í starfi. Einnig kom fram þegar spurt 

var út í ætlun þátttakenda varðandi það að vera áfram í starfi að þá skoruðu þátttakendur á 

könnunarstigi talsvert lægra en aðrir þátttakendur. Minnstur munur á svörum hópanna var 
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þegar spurt var út í skuldbindingu við starfsframa og vinnusiðferði. Ekki mældist mikill 

munur á svörum starfandi lögreglumanna á efri aldursbilunum, en skuldbinding við starf 

mælist afgerandi minnst meðal þátttakenda yngri en 30 ára. Niðurstöðurnar gefa því til 

kynna jákvætt samband milli stjórnsýslulegrar skuldbindingar og stiganna þriggja byggt á 

kenningu Super. Lögreglumenn á efri starfsstigum virðast bindast störfum sínum sterkari 

tilfinningalegum böndum og skuldbinding þeirra við störf sín virðist þar af leiðandi vera 

meiri. Niðurstöðurnar benda til þess að sé boðið upp á tækifæri til að vinna sig upp í starfi 

og aukinnar sérhæfingar á könnunarstiginu þá megi ef til vill sporna gegn líkum á því að 

menn flosni upp úr starfi á því tímabili (McElroy, Morrow og Wardlow, 1999). 

 

2.4.2 Streita í starfi lögreglunnar  

Það þarf engum að dyljast að störfum lögreglunnar getur fylgt álag. Almenningur fær 

innsýn í störf lögreglunnar í gegnum fjölmiðla og myndmiðla sem draga upp mynd af 

störfum við aðstæður sem fela í sér áföll, ofbeldi eða aðra alvarlega atburði. Hægt er að 

efast um að myndin sem dregin er upp gefi raunsanna innsýn í störf lögreglunnar. Þar að 

auki eru fleiri hliðar á starfinu sem birtast alla jafna ekki í þeirri mynd sem myndmiðlar 

draga upp. Engu að síður hefur fjölbreytt starfssvið lögreglunnar það í för með sér að 

krefjandi aðstæður geta leitt af sér streitu. En ómeðhöndluð streita getur leitt af sér 

áfallastreituröskun sem verulega getur hamlað lífsgæðum einstaklinga (Ólafur Örn 

Bragason, 2011; Ólafur Örn Bragason, 2008). 

Framkvæmdar hafa verið tvær kannanir á vegum ríkislögreglustjóra þar sem streita 

meðal lögreglumanna hefur verið metin, annars vegar verkefnatengd og hins vegar 

stjórnsýsluleg streita. Með verkefnatengdri streitu er vísað til áfalla, ofbeldis eða annarra 

alvarlegra atburða sem einstaklingar upplifa í gegnum starf sitt. Stjórnsýsluleg streita snýr 

frekar beint að einstaklingnum persónulega og vinnu hans, til dæmis samskipti við 

yfirmenn og dómskerfið, og pappírsvinna. Niðurstöður frá 2008 bentu til þess að ekki 

reyndist munur milli stjórnsýslulegrar og verkefnatengdrar streitu, streituþættirnir tveir 

virtust hafa jafnmikil áhrif á þátttakendur. Þegar meðaltöl svara á mælingum streitu, 

þunglyndis og kvíða voru skoðuð út frá viðmiðum, kom í ljós að meðaltöl þátttakenda 

féllu innan eðlilegra marka. Meðaltal lífsánægjukvarðans féll rétt fyrir neðan meðaltal 

viðmiðunarhóps. Þegar niðurstöður þátttakenda voru bornar saman eftir búsetu kom í ljós 
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að lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu mældust stressaðri, þunglyndari og kvíðnari en 

þátttakendur á landsbyggðinni (Ólafur Örn Bragason, 2011; Ólafur Örn Bragason, 2008). 

Síðari könnunin var lögð fyrir tveimur árum síðar, árið 2010, með það að 

markmiði að meta árangur af skipulögðum félagastuðningi og áhrif streitu, ásamt því að 

kanna hvort breyttar aðstæður í kjölfar efnahagshruns og aukins álags hefðu haft áhrif á 

streitu meðal lögreglumanna. Niðurstöður bentu til þess að streita mældist lægri en í fyrri 

könnun, öfugt við það sem ætlað hafði verið miðað við álag. Ekki var munur á 

verkefnatengdri og stjórnsýslutengdri streitu, en mælingar bentu til miðlungsstreitu. Þrjú 

atriði stóðu þó upp úr og mældust yfir miðlungsstreitu og það var skortur á starfsfólki, 

þreyta og ekki nægjanlegur tími til að eyða með vinum og fjölskyldu (Ólafur Örn 

Bragason, 2011; Ólafur Örn Bragason, 2008). 

 

2.4.3 Virðing og heiðarleiki í störfum lögreglu  

Lögreglan er virðingaverð stofnun í hugum almennings og það staðfesta 

rannsóknarniðurstöður. Þjóðarpúls Gallup hefur á undanförnum árum metið traust 

almennings í garð ýmissa ríkisstofnana og útkoma lögreglunnar hefur jafnt og þétt 

styrkst. En á milli áranna 2011 og 2012 fór traust í garð lögreglunnar úr 80% upp í 83%. 

Lögreglan og Háskóli Íslands hafa deilt tveimur efstu sætunum síðastliðin ár og traust í 

garð þessara tveggja stofnana hefur borið af í samanburði við aðrar stofnanir, en nýverið 

bættist Landhelgisgæslan við í þennan hóp og mælist nú með mest traust (Capacent, 

2012). 

Viðmið og gildi á vinnustað mótar menningu og þar af leiðandi hegðun 

starfsmanna. Menningin kennir þeim sem koma nýir inn á starfsstað hvað sé 

eftirsóknarverð og viðurkennd hegðun og þannig verður félagsmótun liður í menningu 

vinnustaðar. Þannig læra nýliðar á aðstæður með því að átta sig á gildum menningarinnar 

og hvaða hegðun sé æskileg. Þannig hefur verið bent á að séu viðmið og gildi menningar 

á skjön við siðferðisviðmið, þá sé hætt við því að breyting verði á nálgun í starfi meðal 

nýliða (Skolnick, 2005). Sumarið 2003 gaf ríkislögreglustjóri út siðareglur fyrir 

lögregluna, sem leggja upp úr því að styrkja innri þætti, viðhorf og heilindi starfsmanna. 

Þar er lagt upp úr því að fagmennsku þurfi til að ávinna sér virðingu og traust almennings 

og samstarfsfélaga. Fjallað er um að í starfi lögreglunnar er áhersla lögð á góða siði og að 
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starfsmenn skulu vera áreiðanlegir og starfsamir kunnáttumenn. Þeir geti því aðeins 

vænst trausts og virðingar vegna starfa sinna að þeir framkvæmi hlutverk lögreglu með 

það að leiðarljósi að þjóna samfélaginu af heiðarleika, hlutlægni, réttsýni, nærgætni, 

trúmennsku, þagmælsku og þekkingu. Kveðið er á um þagnarskyldu lögreglumanna og 

að starfsmenn lögreglu skulu gæta þess að mönnum verði ekki gert tjón, óhagræði eða 

miski framar en óhjákvæmilegt er. Líta má á siðareglur sem markmið í starfi hverrar 

stéttar, og þjóna þær tilgangi í ætt við námsskrár, sem tilgreina að hvaða marki skuli 

stefnt og hver séu markmið náms. Einnig má telja skýrar siðareglur samofnar 

fagmennsku hverrar stéttar (Ríkislögreglustjórinn, 2003b). 

 Í niðurstöðum skýrslu Ríkislögreglustjóra, Heiðarleiki lögreglu – Könnun meðal 

starfandi lögreglumanna á Íslandi, kom fram að lögreglumenn töldu almennt frekar 

líklegt að þeir myndu tilkynna agabrot samstarfsfélaga, og þeim mun alvarlegri sem 

brotin væru þeim mun meiri líkur töldu þeir á að þeir myndu tilkynna og þeim mun 

alvarlegri agaviðurlög töldu þeir eiga að vera. Mest umburðarlyndi lögreglumanna 

gagnvart neikvæðri hegðun samstarfsmanna kom fram í tilfellum þar sem um var að ræða 

hraðakstur ómerktrar lögreglubifreiðar og aukavinnu lögreglumanns á skyldum 

starfsvettvangi. Athygli vakti að afstaða yngri lögreglumanna, eða lögreglumanna með 

stuttan starfsaldur var jákvæðari í garð neikvæðrar hegðunar eða óheiðarleika, en þeirra 

sem eldri voru. Niðurstöður bentu til þess að lögreglumenn meti dæmi af mögulegum 

siðferðilegum klemmum í lögreglustarfi almennt sem alvarleg. Hafa ber þó í huga að 

niðurstöður bentu einnig til þess að þáttakendur hafa talsverða tilhneigingu til að fegra 

sig, sem gæti bent til þess að þau viðhorf sem þeir létu í ljós í könnunni séu ekki jafn 

sterk og raunveruleg hegðun þeirra. Aðspurðir um það hvaða leiðir þátttakendur teldu 

bestar til að koma í veg fyrir að lögreglumenn misbeiti valdi sínu, nefndu þeir helst 

fræðslu og umræðu um siðferðismál meðal lögreglumanna. Aðspurðir um hvað 

þátttakendur teldu að yfirstjórn lögreglunnar gæti gert til þess að siðferði innan 

lögreglunnar héldist ávallt sterkt, nefndu þeir helst að yfirstjórnin þyrfti að sýna gott 

fordæmi, auka þyrfti fræðslu og kynningu og yfirmenn þyrftu að sýna meira frumkvæði 

við eftirlit með undirmönnum. Lögreglumenn töldu starfsþjálfun sína, starfsfélaga og 

Lögregluskóla ríkisins hafa mest áhrif á mótun þeirra í starfi. Um 96% lögreglumanna 

sögðust hafa kynnt sér siðareglur lögreglunnar. Flestir höfðu kynnt sér þær sjálfir eða 
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fengið kynningu hjá Lögregluskóla ríkisins. Þessar niðurstöður hljóta að teljast lýsandi í 

stað skýrandi, þar sem þátttakendur eru spurðir hvernig þeir telji að þeir myndu bregðast 

við í ákveðnum aðstæðum kæmu þær upp. Því er í raun ekki verið að meta raunhegðun né 

hegðun eða atvik sem hafa nú þegar átt sér stað og varða siðferðileg álitamál, heldur þess 

í stað viðhorf eða hugsun. Þessi umfjöllun verður nánar tengd kenningu Wikström í 

kaflanum hér á eftir þar sem fjallað verður um tengsl hugsunar og hegðunar (Ólafur Örn 

Bragason, 2005). 

 

2.4.4 Tengsl hugsunar og hegðunar við störf  

Kenning Wikström um Aðstæðumótað atferli (e. Situational action theory) fjallar um að 

bæði aðstæður og einstaklingsþættir skipta máli þegar kemur að því að útskýra hegðun. 

Wikström leggur áherslu á að hegðun einstaklinga sé afleiðing samspils sem eigi sér stað 

á milli einstaklinganna og þeirra aðstæðna sem þeir eru staddir í hverju sinni. Þess vegna 

dugar ekki einungis að skilja aðstæðurnar til að skilja hegðun einstaklingsins, það þurfi 

að öðlast skilning á samspili þessa tveggja þátta hverju sinni því aðstæðurnar séu 

einfaldlega stundum sterkari en einstaklingurinn, samanber hegðunarviðmið sem segja til 

um hvernig einstaklingur eigi að hegða sér við ákveðnar aðstæður (Wikström, 2004). 

Wikström tengir sjálfsstjórn umhverfinu og aðstæðum, og bendir þar á að einstaklingar 

geta verið með mismunandi sjálfsstjórn við mismunandi aðstæður (Wikström og Treiber, 

2007). Wikström hefur fjallað um hvernig einstaklingurinn kemur inn í aðstæður með 

einhverskonar tilfinningalegt gildakerfi sem stýrir gildismati í aðstæðum og líffræðilegan 

hæfileika til að hafa stjórn á hegðun sinni sem birtist í sjálfsstjórn, en aðeins þegar 

einstaklingar velja og taka afstöðu til hegðunar þá reynir á þessa tvo þætti, gildi og 

líffræðilega stjórnun hegðunar. Þessi hæfileiki er tengdur einstaklingum en þróast í 

samspili við umhverfið til að byrja með, í gegnum félagsmótun. Þar að auki bendir 

Wikström á hvernig stór hluti hegðunar einstaklinga ákvarðast af vana, þar sem vani 

mótar hegðun, sem gerir það að verkum að einstaklingsþættirnir hafi minni áhrif en ella 

við skýringar á hegðun (Wikström, 2004). Wikström fjallar um tvennt sem getur breytt 

hegðun einstaklinga. Annars vegar eru það breytingar sem verða innan einstaklingsins 

sjálfs sem almennt gerast hægt og rólega og breytir því hvernig einstaklingar bregðast við 

í ákveðnum aðstæðum og svo hins vegar breytingar í aðstæðum eða mengi þeirra 
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aðstæðna sem einstaklingurinn lendir í. Breytingar á aðstæðum geta orðið mun snögglegri 

en breytingar á einstaklingum, þó svo megni aðstæðna getur bæði breyst snögglega og í 

rólegheitum. Þannig sé þó ekki aðeins nóg að sjá hvernig einstaklingurinn þróast og 

breytist yfir tíma til að sjá hvernig hegðun hans breytist, heldur þurfi einnig að horfa til 

breytinga á umhverfinu og aðstæðum einstaklingsins yfir tíma, þar sem hegðunin er 

afleiðing einstaklingsins og aðstæðnanna sem hann er í. Mótun einstaklingsins gerist í 

stöðugu samspili milli einstaklingsins og aðstæðna hans (Wikström, Ceccato, Hardie, og 

Treiber, 2010). 

Sé kenning Wikström skoðuð í ljósi niðurstaðna skýrslu um heiðarleika 

lögreglumanna (Ólafur Örn Bragason, 2005), þá má segja að þrátt fyrir að lögreglumenn 

töldu almennt frekar líklegt að þeir tilkynni agabrot samstarfsfélaga, þá segir það ekki 

alla söguna samkvæmt kenningu Wikström (2004). Þar er áhersla lögð á að hegðun 

einstaklinga sé afleiðing samspils sem eigi sér stað á milli einstaklinganna og þeirra 

aðstæðna sem þeir eru staddir í hverju sinni. Þess vegna dugar ekki einungis að skilja 

aðstæðurnar til að skilja hegðun einstaklingsins, það þurfi að öðlast skilning á samspili 

þessa tveggja þátta hverju sinni því aðstæðurnar séu stundum sterkari en einstaklingurinn 

og gildi hans, samanber hegðunarviðmið sem mótast af menningu og segja til um hvernig 

einstaklingur eigi að hegða sér við ákveðnar aðstæður. Þetta gefur af sér að ekki er alltaf 

samspil á milli hugsana um hegðun og hegðunarinnar sjálfrar og samkvæmt Wikström þá 

má líta á ætlanir þessara lögreglumanna sem einlægar, en ekki er hægt að segja til um það 

með vissu að lögreglumennirnir bregðist við í raunaðstæðum líkt og þeir telji að þeir 

muni gera, skyldi koma að því að þeir yrðu varir við brot samstarfsmanna sinna. 

Einnig kom fram í skýrslunni um heiðarleika lögreglumanna, þegar lögreglumenn 

voru spurðir út í hverjar væru líklegustu aðstæðurnar þar sem þeir gætu lent í 

siðferðilegum álitamálum, að þá svöruðu flestir að það væri í málum sem tengjast vinum, 

kunningjum, ættingjum eða öðrum lögreglumönnum. Aðspurðir um hvaða leiðir 

þátttakendur teldu bestar til að koma í veg fyrir að lögreglumenn misbeiti valdi sínu, 

nefndu þeir helst fræðslu og umræðu um siðferðismál meðal lögreglumanna (Ólafur Örn 

Bragason, 2005). Samkvæmt áherslum Wikström, þá má túlka það sem svo að það er 

ekki nóg að lesa um siðareglur, heldur sé líklegra til árangurs að þjálfa einstaklinga í 

raunaðstæðum, líkt og gert er í grunnnámi Lögregluskóla ríkisins samkvæmt námskrám. 
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Slíkri þjálfun yrði þó að viðhalda með reglulegum æfingum til að þjálfa menn markvisst í 

viðbrögðum sínum þegar upp koma siðferðileg álitamál í starfi, og þjálfa þannig 

markvisst eftirsóknarverða hegðun samkvæmt kenningu Wikström (2007; 2004). Á sama 

hátt er mikilvægt að lögreglumenn tengi siðareglur eigin gildum, til að auka líkur á 

meðvitund um þær í eigin störfum og jákvæðum árangri. Hugmyndafræðin að baki 

markmiðasetningu leggur áherslu á að markmið sem hver og einn setur sér endurspegli 

gildi viðkomandi og það sem hverjum þykir mikilvægt í lífinu, til að auka líkur á 

jákvæðum árangri (Ellis, 2009). Til að auka líkur á árangri og það að lögreglumenn séu 

meðvitaðir um siðareglurnar í starfi sínu eflir aftur fagmennsku við störf. Því getur verið 

æskilegt að lögreglumenn séu þjálfaðir í vinnu með siðareglurnar þannig að þeir þjálfi sig 

í að tengja þær sínum eigin gildum þar sem það á við til að auka líkur á að þær nái fram 

að ganga, ekki aðeins í hugsun heldur einnig í hegðun (Wikström, 2007; Wikström 2004). 

 

2.5  Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að fá að kynnast upplifun og reynslu nemenda í grunnnámi 

við Lögregluskóla ríkisins, ásamt því að fá að kynnast áhuga þeirra. Einnig var markmið 

að öðlast skilning á einkennum starfsferilsþróunar viðmælenda, sem og að fá að kynnast 

væntingum þeirra til lögreglustarfsins og eigin hegðunar í starfi. 

Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru fjórar talsins og endurspegla þær 

markmiðin sem nefnd eru hér að ofan. Fyrsta rannsóknarspurningin er í anda eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Önnur og þriðja rannsóknarspurning byggja á náms- og 

starfsráðgjafarfræðum með áherslu á áhuga og starfsferilsþróun, en fjórða 

rannsóknarspurningin byggir á sakfræðilegum grunni verkefnisins. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

 

1. Hver er upplifun og reynsla nemenda í grunnnámi við Lögregluskóla 

ríkisins? 

2. Hvernig birtist áhugi lögreglunema? 

3. Hver eru einkenni þróunar starfsferils meðal lögreglunema?  

4. Hvernig birtast væntingar nema til lögreglustarfsins og eigin 

hegðunar í starfi? 



 

 38 

 

3. Aðferð 

 

Þessi kafli skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um rannsóknaraðferðina sem beitt 

var við framkvæmd þessarar rannsóknar og greint er frá því hvað felst í eigindlegri 

rannsóknaraðferð og hugmyndafræðinni þar að baki. Í öðrum hluta er sagt frá vettvangi 

og viðmælendum rannsóknarinnar. Þriðji hluti fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar, 

úrvinnslu og greiningu gagna. Í fjórða og síðasta hluta er sagt frá siðferðilegum 

sjónarmiðum og álitamálum er snúa að rannsókninni og framkvæmd hennar. 

 

3.1  Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods) en sú aðferð er talin henta vel þegar markmið rannsóknar er að öðlast skilning á 

reynslu og upplifun fólks á eigin lífi og hvaða merkingu það leggur í líf sitt og aðstæður 

(Bogdan og Biklen, 2003). Samkvæmt hugmyndafræði eigindlegra rannsóknaraðferða er 

merking ekki innbyggð í hluti heldur er hún félagsleg afurð sem verður til í gegnum 

samskipti einstaklinga sem skapa og endurskapa veruleikann og gefa honum merkingu 

(Bogdan og Biklen, 2003; Creswell, 1998; Crotty, 1998; Taylor og Bogdan, 1998).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á heimspekilegum grunni 

fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology) og er hún því lykill að skilningi á þessari 

aðferðafræði (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). Rannsóknir sem 

byggja á fyrirbærafræðilegum grunni reyna ekki að skýra veruleikann út frá ákveðnum 

kenningum, heldur byggja þær á reynslu hvers og eins þátttakanda og finna þannig 

skýringar á fyrirbærinu sem verið er að rannsaka, út frá því er talað um þær sem 

sveigjanlegar. Því er byggt á aðleiðslu en ekki afleiðslu og gefa þær af sér lýsandi gögn 

(Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). Við framkvæmd þessarar 

rannsóknar hefur verið byggt á nálgun fyrirbærafræðinnar þar sem það sjónarhorn er talið 

henta best til að varpa ljósi á þá þekkingu sem hér er leitað. Auk þess var stuðst við 

vinnubrögð grundaðrar kenningar þar sem greining gagna fór fram samhliða gagnasöfnun 

og kerfisbundnum vinnubrögðum var beitt við framkvæmdina (Creswell, 1998). 
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 Þekkingarfræðin (e. epistemology) að baki fræðilegu sjónarhorni þessarar 

rannsóknar byggir á félagslegri mótunarhyggju, einnig nefnd hugsmíðahyggja, sem 

leggur áherslu á eðli þekkingar. Samkvæmt henni er ekki til neinn raunverulegur 

sannleikur til að uppgötva, heldur er veruleikinn félagslega skapaður og endurskapaður í 

samskiptum okkar við annað fólk og umhverfið (Esteberg, 2002; Crotty, 1998; Taylor og 

Bogdan, 1998). Þrátt fyrir þann sveigjanleika sem einkennir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir er mikið lagt upp úr aðferðafræðilegri nákvæmni. Mikilvægt er að 

rannsakandi sé meðvitaður um eigin lífsskoðanir og gildi og hvað það er sem hefur áhrif 

á hann sem rannsakanda. Rannsakandinn reynir því eftir fremsta megni að leggja til 

hliðar eigin skoðanir, trú, viðhorf og fordóma og rannsaka með opnum huga (Kvale og 

Brinkmann, 2009; Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998; Kvale, 1996).  

Til eru margvíslegar leiðir innan eigindlegra aðferða við gagnasöfnun, en viðtöl og 

þátttökuathuganir eru taldar þær einna algengustu. Opin viðtöl eru heppileg leið þegar 

markmið rannsóknar er að öðlast aukna innsýn og skilning á reynslu og upplifun fólks 

(Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 

Opið viðtal er ekki staðlað heldur er það sveigjanlegt og mótast á ólíkan hátt eftir 

viðmælendum hverju sinni. Þar sem það eru ólík svör, upplifanir og mismunandi reynsla 

viðmælenda sem leiðir hvert viðtal áfram með ólíkum hætti. Í opnum viðtölum er mikið 

lagt upp úr trúnaði sem er lykilatriði þess að unnt sé að mynda tengsl og traust samband 

við viðmælendur þegar rædd eru persónuleg atriði og upplifanir. Markmið eigindlegra 

rannsókna, þar sem gagnasöfnun byggir á opnum viðtölum, er ekki að nota niðurstöður til 

að alhæfa yfir á heilu hópana, heldur að lýsa viðhorfum og sýnum þess einstaklings sem 

talað er við í hvert skipti (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 

Þátttökuathugun er þegar rannsakandi fer á vettvang og fylgist með þeim 

einstaklingum sem rannsóknin beinist að, skráir niður nákvæmlega það sem fyrir augu 

ber og reynir að ráða í merkingu félagslegra athafna. Að þátttökuathugun lokinni skráir 

rannsakandi hjá sér vettvangsnótur. Í vettvangsnótum er reynt að lýsa öllu nákvæmlega, 

svo sem fólki, umhverfi, samskiptum og atburðum (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og 

Bogdan, 1998). Mikilvægi þess felst í því að öðlast frekari og dýpri skilning á orðum 

viðmælanda og til að skilja betur merkingu orða þeirra í samhengi við umhverfið 

(Bogdan og Biklen, 2003; Wolcott, 2001; Taylor og Bogdan, 1998). 
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3.2  Lýsing á vettvangi og viðmælendum 

Hér verða viðmælendurnir tuttugu kynntir. Til að halda trúnað við viðmælendur og gæta 

að persónurekjanlegum upplýsingum hefur einstökum atriðum verið breytt og verða þeir 

kynntir hér með gervinöfnum. Aldur eða aldursbil verður ekki gefið upp með 

gervinöfnum, þar sem slíkt yrði til þess að margir viðmælendur yrðu auðþekkjanlegir. 

Nemendahópurinn spannaði aldursbilið 21 árs til 39 ára þegar fyrstu viðtölin fóru fram, 

meðalaldur hópmeðlima var 26,7 ár á sama tíma. Tíu nemendur tilheyrðu á þeim tíma 

aldursbilinu 20 til 24 ára, sex nemendur tilheyrðu aldursbilinu 25 til 29 ára, tveir 

nemendur tilheyrðu aldursbilinu 30 til 34 ára og að lokum tilheyrðu tveir nemendur 

aldursbilinu 35 til 39 ára. Nemendahópnum tilheyrðu 14 karlmenn og 6 konur, 

meðalaldur karlmanna var ívið hærri en meðal kvenna innan hópsins eða 27,2 ár á móti 

25,5 árum. 

 

Ármann Friðriksson 

Ármann ólst upp á höfuðborgarsvæðinu, þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og 

yngri systur. Ármann segir góð samskipti við foreldra sína hafa einkennt uppvöxt sinn. 

Ármann hefur stundað nám til stúdentsprófs sem hann stefnir að því að ljúka á næstunni. 

Ármann á ættingja sem hafa starfað innan lögreglunnar og tengir innsýn sem hann hefur 

öðlast í gegnum þeirra störf við eigin áhuga. 

 

Benedikt Eggertsson 

Benedikt ólst upp á landsbyggðinni þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og yngri 

systur, til viðbótar á hann eldri hálfbróður. Foreldrar Benedikts slitu samvistum þegar 

hann hafði náð fullorðinsaldri, en hann talar um að hafa átt einstaklega góð samskipti við 

þau bæði alla tíð. Benedikt hefur lokið sveinsprófi, ásamt stúdentsprófi og til viðbótar 

hefur hann stundað nám á háskólastigi. Benedikt á ættingja sem hafa starfað innan 

lögreglunnar og tengir áhuga sinn á lögreglustarfinu við innsýn sem hann öðlaðist í 

gegnum þau tengsl. Benedikt hafði öðlast starfsreynslu á sviði lögreglustarfa áður en 

hann hóf nám við Lögregluskólann, auk þess sem hann hefur reynslu af 

björgunarsveitarstörfum. 



 

 41 

 

Elísabet Sigmarsdóttir 

Elísabet ólst upp á höfuðborgarsvæðinu, þar sem hún bjó ásamt foreldrum sínum og 

tveimur yngri systkinum. Elísabet segir góð samskipti við foreldra sína hafa einkennt 

uppvöxt sinn. Elísabet hefur lokið námi til stúdentsprófs, auk þess að vera með 

einkaþjálfararéttindi og hafa stundað flugnám. Íþróttaiðkun hefur alla tíð einkennt áhuga 

hennar og hefur mikill tími farið í slíka iðkun frá því Elísabet var ung. Elísabet hefur 

starfað mikið við þjálfun með ungmennum. 

 

Friðrik Sigurjónsson 

Friðrik ólst upp á höfuðborgarsvæðinu, þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og 

tveimur yngri bræðrum. Friðrik segir afar góð samskipti við foreldra sína hafa einkennt 

uppvöxt sinn og að foreldrar hans hafi sýnt tómstundum þeirra bræðra mikinn áhuga. 

Friðrik hefur lokið sveinsprófi og starfað við sína iðn. Íþróttaiðkun hefur lengi einkennt 

áhuga hans og mikill tími hefur farið í slíka iðkun alla tíð. Friðrik á ættingja sem hafa 

starfað innan lögreglunnar og tengir innsýn sem hann hefur öðlast í gegnum þeirra störf 

við eigin áhuga, þó svo að hann taki einnig fram að viðkomandi hafi ekki rætt mikið um 

sín störf. 

 

Guðný Þórarinsdóttir 

Guðný ólst upp á höfuðborgarsvæðinu, þar sem hún bjó ásamt foreldrum sínum og 

tveimur yngri systkinum. Guðný segir góð samskipti við foreldra sína hafa einkennt 

uppvöxt sinn. Guðný hefur lokið námi til stúdentsprófs, auk þess að vera með 

einkaþjálfararéttindi og hafa starfað við þjálfun. Íþróttaiðkun einkennir áhuga hennar og 

hefur mikill tími farið í slíka iðkun á síðastliðnum árum. 

 

Gunnar Ólafsson 

Gunnar ólst upp á landsbyggðinni þar sem hann bjó ásamt móður sinni og fósturföður, en 

foreldrar hans skildu þegar hann var ungur, auk þess sem hann dvaldi löngum stundum 

hjá afa sínum og ömmu í uppvexti. Gunnar á fjögur hálfsystkini. Gunnar hefur stundað 

nám til sveinsprófs sem hann stefnir að því að ljúka á næstunni, auk þess að hafa lokið 
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námi til sjúkraflutningsréttinda og hafa starfsreynslu á því sviði. Til viðbótar hefur 

Gunnar reynslu af björgunarsveitarstörfum. 

 

Gunnhildur Sævarsdóttir 

Gunnhildur ólst upp á landsbyggðinni þar sem hún bjó ásamt foreldrum sínum og systur, 

auk þess sem hún á hálfbróður. Einnig dvaldi hún löngum stundum hjá afa sínum og 

ömmu í uppvexti. Gunnhildur hefur lokið stúdentsprófi ásamt því að hafa stundað nám á 

háskólastigi og flugnám. Gunnhildur á ættingja sem hafa starfað innan lögreglunnar og 

tengir áhuga sinn á lögreglustarfinu við innsýn sem hún öðlaðist í gegnum þau tengsl. 

Gunnhildur hafði öðlast starfsreynslu á sviði lögreglustarfa áður en hún hóf nám við 

Lögregluskólann. 

 

Gunnlaugur Skúlason 

Gunnlaugur ólst upp á höfuðborgarsvæðinu þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og 

tveimur eldri hálfsystkinum sínum. Gunnlaugur hefur lokið sveinsprófi ásamt 

stúdentsprófi. Íþróttaiðkun og hestamennska hefur lengi einkennt áhuga hans og mikill 

tími hefur farið í slíka iðkun alla tíð. Gunnlaugur á ættingja sem hafa starfað innan 

lögreglunnar og tengir innsýn sem hann hefur öðlast í gegnum þeirra störf við eigin 

áhuga. 

 

Gylfi Finnsson 

Gylfi ólst upp á landsbyggðinni þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og þremur eldri 

systrum. Gylfi hefur lokið sveinsprófi og meistaraprófi og starfað við iðn sína. Til 

viðbótar hefur hann lokið stúdentsprófi og stundað flugnám. Gylfi hefur reynslu af 

björgunarsveitarstörfum og hefur starfað mikið með ungmennum. 

 

Jón Bjarnason 

Jón ólst upp á landsbyggðinni þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og tveimur 

systkinum. Jón hefur stundað nám til sveinsprófs og íþróttaiðkun hefur lengi einkennt 

áhuga hans. Jón hafði öðlast starfsreynslu á sviði lögreglustarfa áður en hann hóf nám við 

Lögregluskólann. 
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Karl Davíðsson 

Karl ólst upp á höfuðborgarsvæðinu, þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og tveimur 

systkinum. Til viðbótar á hann fjögur hálfsystkini. Karl hefur stundað nám til 

stúdentsprófs sem hann stefnir að því að ljúka á næstunni. Íþróttaiðkun og hestamennska 

hefur lengi einkennt áhuga hans. Karl á ættingja sem hafa starfað innan lögreglunnar og 

tengir innsýn sem hann hefur öðlast í gegnum þeirra störf við eigin áhuga. 

 

Kristófer Sigtryggsson 

Kristófer ólst upp á landsbyggðinni ásamt móður sinni og bróður en foreldrar hans slitu 

samvistum þegar þeir bræður voru ungir. Einnig á hann fjögur hálfsystkini. Kristófer 

hefur lokið námi til stúdentsprófs, ásamt því að hafa stundað flugnám. Íþróttaiðkun hefur 

lengi einkennt áhuga hans og mikill tími hefur farið í slíka iðkun alla tíð. Kristófer hafði 

öðlast starfsreynslu á sviði lögreglustarfa áður en hann hóf nám við Lögregluskólann, auk 

þess sem hann hefur reynslu af björgunarsveitarstörfum. 

 

Margeir Brynjarsson 

Margeir ólst upp á landsbyggðinni þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og tveimur 

systkinum. Margeir hefur lokið námi til stúdentsprófs og íþróttaiðkun hefur lengi 

einkennt áhuga hans. Margeir hefur reynslu af björgunarsveitarstörfum og hefur starfað 

mikið við þjálfun með ungmennum. 

 

Margrét Jónasdóttir 

Margrét ólst upp á landsbyggðinni þar sem hún bjó ásamt foreldrum sínum og tveimur 

bræðrum. Margrét segir góða vináttu og jákvæð samskipti við foreldra sína hafa einkennt 

uppvöxt sinn. Margrét hefur lokið námi til stúdentsprófs og íþróttaiðkun hefur lengi 

einkennt áhuga hennar og mikill tími hefur farið í slíka iðkun alla tíð. Margrét hefur 

reynslu af björgunarsveitarstörfum og hefur starfað mikið með ungmennum, við þjálfun 

og önnur fjölbreytt störf. Margrét á ættingja sem hafa starfað innan lögreglunnar og tengir 

áhuga sinn á lögreglustarfinu við innsýn sem hún öðlaðist í gegnum þau tengsl. 

 

 



 

 44 

Matthildur Snorradóttir 

Matthildur ólst upp á landsbyggðinni þar sem hún bjó ásamt foreldrum sínum og þremur 

systrum. Matthildur hefur lokið iðnnámi, námi til stúdentsprófs og námi á háskólastigi, 

og starfað á því sviði sem hún hefur menntað sig á. Íþróttaiðkun hefur lengi einkennt 

áhuga hennar og hefur mikill tími farið í slíka iðkun alla tíð frá því Matthildur var ung. 

Matthildur hefur starfað mikið með ungmennum. 

 

Pétur Hafþórsson 

Pétur ólst upp á landsbyggðinni þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og tveimur 

systkinum. Pétur talar um að góð samskipti við foreldra sína og að mikil hlýja hafi 

einkennt uppvöxt og æskuheimili sitt. Pétur hefur lokið stúdentsprófi, ásamt því að hafa 

stundað og lokið námi á háskólastigi. Pétur hafði öðlast starfsreynslu á sviði 

lögreglustarfa áður en hann hóf nám við Lögregluskólann. 

 

Rebekka Ómarsdóttir 

Rebekka ólst upp á landsbyggðinni þar sem hún bjó ásamt móður sinni, fósturföður og 

tveimur hálfbræðrum. Til viðbótar á hún þrjú hálfsystkini. Rebekka hefur lokið 

stúdentsprófi og hestamennska hefur lengi einkennt áhuga hennar. Rebekka hafði öðlast 

starfsreynslu á sviði lögreglustarfa áður en hún hóf nám við Lögregluskólann, ásamt því 

að hafa reynslu af björgunarsveitarstörfum og hafa lokið námi til sjúkraflutningsréttinda 

og hafa starfsreynslu á því sviði. 

 

Sveinn Guðjónsson 

Sveinn ólst upp á landsbyggðinni þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og tveimur 

bræðrum. Auk þess einkenndi mikil nálægð við ömmu og afa uppvöxt hans. Sveinn hefur 

stundað nám til stúdentsprófs sem hann stefnir að því að ljúka á næstunni, auk þess að 

hafa lokið námi til sjúkraflutningsréttinda og hafa starfsreynslu á því sviði. Íþróttaiðkun 

hefur lengi einkennt áhuga hans. Sveinn á ættingja sem hafa starfað innan lögreglunnar 

og tengir innsýn sem hann hefur öðlast í gegnum þeirra störf við eigin áhuga. Sveinn 

hafði öðlast starfsreynslu á sviði lögreglustarfa áður en hann hóf nám við 

Lögregluskólann, auk þess sem hann hefur reynslu af björgunarsveitarstörfum. 
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Sverrir Kjartansson 

Sverrir ólst upp á landsbyggðinni þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og yngri 

bróður. Til viðbótar á hann tvö hálfsystkini. Foreldrar Sverris slitu samvistum þegar hann 

var á unglingsárum. Sverrir hefur lokið sveinsprófi og starfað við sína iðn. Sverrir hafði 

öðlast starfsreynslu á sviði lögreglustarfa áður en hann hóf nám við Lögregluskólann. 

 

Þorgrímur Sigmundsson 

Þorgrímur ólst upp á landsbyggðinni þar sem hann bjó ásamt foreldrum sínum og tveimur 

systkinum. Þorgrímur hefur lokið námi til stúdentsprófs og íþróttaiðkun hefur lengi 

einkennt áhuga hans og mikill tími hefur farið í slíka iðkun alla tíð. Þorgrímur hefur 

mikið starfað með ungmennum, við þjálfun og önnur fjölbreytt störf.  

 

Mikill meirihluti viðtala í rannsókninni fóru fram í Lögregluskóla ríkisins, þar sem 

nemendur stunduðu nám. Húsnæði Lögregluskólans er á þremur hæðum. Á fyrstu hæð er 

að finna líkamsræktaraðstöðu þar sem talsverð kennsla fer fram, auk þess sem nemendum 

býðst að stunda þar líkamsrækt utan skólatíma. Á annarri hæð er annars vegar skólaálma 

og hins vegar skrifstofuaðstaða starfsfólks með fjölda smærri herbergja sem einnig eru 

nýtt undir verkefnavinnu nemenda við ýmis tækifæri. Skólaálman er þannig uppsett að 

þar eru tvær vel rúmar og jafnstórar kennslustofur, þar sem kennsla nema í grunnnámi fer 

alla jafna fram. Einnig er þar tölvustofa sem nýtt er talsvert í verkefnavinnu nemenda. Í 

opnu rými er eldhúsaðstaða þar sem nemendur hafa aðstöðu til að geyma og elda sér mat, 

ásamt borðum og stólum þar sem nemendur geta setið að snæðingi. Á þriðju hæð er að 

finna skrifstofuaðstöðu stjórnenda og kaffistofu starfsfólks. 

Alls fóru fram 60 viðtöl vegna rannsóknarinnar en telja má að fjöldi viðtala hafi 

styrkt tengsl á milli rannsakanda og viðmælenda, þar sem rætt var þrisvar sinnum við 

hvern og einn með ákveðnu millibili. En eftir því sem að betri tengsl ná að myndast er 

talið að aukið traust skapist á milli einstaklinga, sem gerir það að verkum að auknar líkur 

séu á að dýpt fáist í viðtölin og að skilningur rannsakanda á aðstæðum og upplifunum 

viðmælenda verði enn meiri. Þá er átt við það forskot sem langtímasnið hefur fram yfir 

eitt viðtal við hvern viðmælanda (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 
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3.3  Framkvæmd, úrvinnsla og greining gagna 

Eftir að hugmynd að rannsóknarefni mótaðist formlega og fengist hafði samþykki beggja 

leiðbeinanda hafði ég samband við Arnar Guðmundsson skólastjóra Lögregluskólans. 

Samskiptin fóru fram í gegnum tölvupóst, þar sem ég kynnti rannsóknarhugmyndina og 

óskaði eftir samstarfi við skólann til að fá að nálgast og kanna hug nemenda á þátttöku. 

Stuttu síðar var mér boðið á fund þar sem mér bauðst tækifæri til að kynna hugmynd 

mína og markmið rannsóknarinnar enn frekar. Á fundinum fékk ég einnig kynningu á 

fyrirkomulagi grunnnámsins hjá þeim nemendum skólans er hófu nám á vorönn 2011. Á 

fundinum fékk ég svo leyfi til að mæta í tíma hjá nemendum til að kynna 

rannsóknarhugmyndina. Þegar ég hitti hópinn stuttu síðar gafst mér tækifæri til að óska 

eftir samvinnu og þátttöku nemenda í rannsókninni. Allur hópurinn, alls 20 nemendur 

samþykktu þátttöku. 

Því má segja að viðmælendur hafi verið fengnir í gegnum markvisst úrtak, þar sem 

fyrir lá í upphafi hvaða skilyrði þeir þyrftu að uppfylla, en það var að vera nemendur í 

grunnnámi við Lögregluskóla ríkisins sem hófu nám á vorönn 2011 (Ritchie, Lewis og 

Elam, 2003).  

Fljótlega eftir fund minn með nemendunum stofnaði ég sameiginlega síðu hópsins 

fyrir rannsóknina á samskiptavefnum Facebook og nýttist sú síða vel við undirbúning 

viðtala og aðra framkvæmd. Viðtalsloturnar urðu þrjár talsins og í hverri viðtalslotu fóru 

fram 20 viðtöl við þátttakendur og því fóru alls fram 60 viðtöl í heildina vegna 

rannsóknarinnar. Þann 17. maí 2011 hófst gagnasöfnun formlega þegar fyrsta viðtalið fór 

fram, en fyrsta viðtalslotan stóð frá þeim degi og fram til 9. júní 2011, þegar síðasta 

viðtal þeirrar lotu fór fram. Gagnasöfnun vegna annarrar viðtalslotu hófst þann 8. ágúst 

2011 og stóð til 27. september 2011 og gagnasöfnun vegna þeirrar þriðju hófst 6. febrúar 

2012 og stóð til 21. febrúar 2012, þegar síðasta viðtal rannsóknarinnar fór fram. En það 

var rétt fyrir námslok nemendahópsins við Lögregluskóla ríkisins sem lauk formlega með 

brautskráningu 24. febrúar 2012. 

Mikill meirihluti viðtala fór fram í húsakynnum Lögregluskólans, eða alls 42 af 60, 

og fóru þau alla jafna fram inni á kennslustofunni sem er nær tölvustofunni. Til viðbótar 

fóru tíu viðtöl fram á heimilum viðmælenda, fimm viðtöl fóru fram á vinnustað 

rannsakanda, tvö viðtöl fóru fram á starfsstöð viðmælenda í starfsnámi á fjórðu önn 
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námsins og eitt viðtal fór fram á vinnustað viðmælanda, öðrum en lögreglustöð. 

Meðallengd viðtala í fyrstu viðtalslotu var ein og hálf klukkustund. Meðallengd viðtala í 

annarri viðtalslotu var rétt rúm klukkustund, og í þriðju viðtalslotu tæp klukkustund. 

Lengd viðtala spannaði allt frá því að vera 40 mínútur upp í rúmar tvær klukkustundir. 

Stuðst var við fyrirfram mótaðan viðtalsramma í viðtölunum, sem hafður var til 

hliðsjónar. Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi viðmælenda og svo afrituð af diktafóni 

yfir í tölvu. Til viðbótar við viðtölin sextíu þá byggði gagnasöfnun einnig á þremur 

þátttökuathugunum, þar sem nemum var fylgt eftir við hefðbundinn skóladag. Eftir að 

þátttökuathuganir höfðu farið fram voru gögn sem höfðu verið skráð niður afrituð yfir í 

tölvu, með sama hætti og viðtölin auk þess sem úrvinnsla og greining gagna fór fram 

jafnóðum. Samtals voru gögnin um 4.120 blaðsíður.  

Samhliða allri gagnasöfnun fór fram markviss gagnagreining og kóðun. Markmiðið 

með kóðuninni var að einbeita sér að merkingu gagnanna, uppgötva og draga fram þemu 

og safna dæmum sem voru lýsandi fyrir hvert þema (Charmaz, 2006; Kvale, 1996). Í 

upphafi var notast við opna og markvissa kóðun og svo seinna einnig öxulkóðun 

samkvæmt aðferðum grundaðrar kenningar. Með opinni kóðun voru viðtalsnótur lesnar 

yfir nákvæmlega, línu fyrir línu og dregin fram ákveðin hugtök og þemu sem komu fram 

í gögnunum og þeim síðan skipt skipulega upp í flokka samkvæmt ráðandi þemum. Með 

markvissri kóðun var í upphafi eitt ákveðið þema tekið fyrir í einu og viðtalsnóturnar 

lesnar út frá því. Öxulkóðun var notuð til að tengja flokka og þróa þá áfram út frá 

eiginleikum sínum. Í öxulkóðun er eitt fyrirbæri eða hugtak tekið fyrir og er það fyrirbæri 

öxullinn sem hlutirnir snúast í kringum. Öxulkóðun getur verið gagnleg við að finna 

samhengi á milli þema og til að átta sig á tengslunum þeirra á milli (Charmaz, 2006; 

Kvale, 1996). Einnig var stuðst við túlkunarfræðilega nálgun við greiningu gagna, þar 

sem áhersla var lögð á innihald og merkingu þema og hugtaka, með þeirri áherslu að 

reyna að öðlast skilning á merkingu viðmælenda. Þá var leitað svara í gögnunum og 

athugað hvort gögnin studdu túlkunina sem lögð var fram. Mikilvægt er síðan að 

margprófa túlkun í gögnunum og ganga úr skugga um hvort hún sé réttmæt (Gustavsson, 

1996). 
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3.4  Siðferðileg sjónarmið 

Siðareglur fyrir rannsóknir í félagsvísindadeild Háskóla Íslands eiga við um rannsókn 

sem þessa, þar sem viðmælendur tilheyra afmörkuðum hópi sem gerir það að verkum að 

þátttakendur verða berskjaldaðir við birtingu upplýsinga. En líkt og siðareglur gera ráð 

fyrir þá var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (Háskóli Íslands, e.d.). Til að vinna í 

anda siðareglna undirrituðu bæði viðmælendur og rannsakandi samþykkis- og 

trúnaðarblað í upphafi rannsóknar þar sem kom fram að farið yrði með öll gögn sem 

trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum yrðu gefin gervinöfn og að öllum gögnum yrði eytt að 

lokinni afritum og greiningu viðtala. Auk þess yrði þess gætt til hins ítrasta að ekki yrði 

unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar til þátttakenda. Einnig að þátttakendum 

væri frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stæði, auk þess sem 

kveðið var á um hvert viðfangsefni rannsóknarinnar væri. Alls voru undirritaðar tuttugu 

slíkar samþykkis- og trúnaðaryfirlýsingar, og tvö eintök af hverri þar sem hver 

þátttakandi og rannsakandi fékk sitt eintak. 

Í siðareglum er lögð áhersla á fjórar höfuðreglur. Þær vísa til sjálfræðis, skaðleysis, 

velgjörðar og réttlætis. Af þeim eiga sjálfræðisreglan og skaðleysisreglan hér einna helst 

við. Sjálfræðisreglan leiðir af sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki. Þá er átt við 

að rannsakendur þurfi að sjá til þess að val þátttakandans sé eins frjálst og óþvingað og 

frekast er unnt. Skaðleysisreglan kveður á um að rannsakanda sé skylt að verja 

þátttakendur gegn því að skaðast af þátttöku í rannsókn (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Til að gæta að því að vinna í anda sjálfræðisreglunnar, lagði ég mikið upp úr því að 

ég sjálf óskaði eftir samþykki viðmælenda fyrir þátttöku, í stað þess að styðjast við 

milliliði innan skólans sem nemendur gætu átt mikið undir í námi sínu. Einnig ákvað ég 

að láta blað ganga á milli nemenda þegar ég óskaði eftir samþykki þeirra, þannig að þeir 

gæfu samþykki sitt með skriflegum hætti í stað þess að rétta upp hönd frammi fyrir 

samnemendum. Þessa leið taldi ég heppilega ef nemendur kysu að taka ekki þátt, því þá 

gætu þeir látið blaðið fram hjá sér fara án þess að mikið bæri á. Til að gæta að áherslum 

skaðleysisreglunnar lagði ég mikið upp úr því að gæta að trúnaði við viðmælendur og 

sporna gegn því að dregnar yrðu fram persónugreinanlegar upplýsingar í niðurstöðum til 

að vernda þennan afmarkaða hóp sem viðmælendurnir eru. 
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4. Niðurstöður athugunar 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og skiptist þessi kafli í þrjá 

meginhluta. Í fyrsta hluta er fjallað almennt um bakgrunn þátttakenda með áherslu á 

fjölskyldubakgrunn, fyrri skólagöngu og námsgengi, áhuga yfir tíma, starfstengdan og 

áhugamál, og kveikju að námi við Lögregluskóla ríkisins. Er sá kafli hugsaður til að 

kynna þátttakendur enn frekar, auk þess sem eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja 

áherslu á mikilvægi þess að skilja hvaðan viðmælendur koma og hvað einkenni reynslu 

þeirra, til að geta skilið merkingu orða þeirra. Annar hluti fjallar um Upplifun þátttakenda 

af námi við Lögregluskóla ríkisins, með áherslu á upplifun nema af náminu á milli anna, 

samskipti í skólanum, þróun námsáhuga, og upplifun að loknu námi. Í þriðja hluta er svo 

farið yfir Væntingar til starfs, með áherslu á starfskenningu viðmælenda, siðferðileg gildi 

þeirra í starfi, framtíðarsýn í starfi og starfsöryggi. 

Gagnasöfnun fyrir þetta verkefni var viðamikil og byggir á umtalsverðum fjölda 

viðtala sem gerir það að verkum að unnið var upp úr miklu gagnamagni við greiningu. Í 

verkefni sem þessu verður því aldrei hægt að gera grein fyrir né koma að öllum 

niðurstöðum. Í anda eigindlegra aðferða og í gegnum gagnagreiningu voru dregin fram 

helstu og ráðandi þemu sem komu fram í orðum viðmælenda og lögð áhersla á að finna 

sameiginlega reynslu og upplifanir. Þannig var reynt að koma auga á sameiginlega sögu 

nemendahópsins sem einkennir orð meirihluta viðmælenda og leyfa henni að njóta sín. 

Til að gæta að trúnaði við viðmælendur og koma í veg fyrir að persónugreinanlegar 

upplýsingar væri hægt að rekja beint til þeirra, var ákveðið að vísa ekki í gervinöfn þegar 

vitnað er í orð viðmælenda með beinum tilvitnunum hér í niðurstöðum. Slíkt getur haft 

þau áhrif að þeim sem lesa textann reynist erfiðara um vik að greina á milli mismunandi 

reynslu og upplifana viðmælanda. Í því felst bæði kostur og ókostur. Kosturinn snýr að 

því að betur tekst að vinna í anda siðareglna og viðhalda trúnaði við viðmælendur, líkt og 

þeim hefur verið lofað, en ókostur getur birst í því fyrir þá sem textann lesa að hann 

rennur sem ein heild og getur það á sama tíma orðið til þess að lesandanum finnist 

frásögnin lítið sundurgreinanleg. Í verkefninu hafa verið gefnar upp miklar upplýsingar 

um viðmælendur, auk þess sem fjallað hefur verið um að þeir hafi allir verið nemendur í 

grunnnámi við Lögregluskóla ríkisins á tilteknu tímabili. Þar sem ekki voru aðrir 

nemendur við skólann á sama tímabili þá gerir það hópinn mjög berskjaldaðan og 
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erfiðara reynist um vik að fela þátttakendur, sem styður við þá ákvörðun að segja ekki til 

gervinafna þegar vísað verður í reynslu og upplifun viðmælenda í umfjöllum hér á eftir.  

 

4.1  Bakgrunnur þátttakenda  

Bakgrunnur nemendahópsins er fjölbreyttur þó svo margt sé sameiginlegt með þeim. 

Meirihlutinn elst upp með báðum foreldrum, og öll alast þau upp með systkinum. 

Meirihlutinn kemur af landsbyggðinni og eiga þau hefðbundna skólagöngu að baki og 

hafa lokið fjölbreyttu námi. Áhugasvið viðmælenda er breitt og svo virðist vera sem 

ákveðin samfella fyrri starfa sé við núverandi námsval, því mörg þeirra hafa fetað 

hefðbundna slóð í gegnum sinn starfsferil sem leiðir til náms við Lögregluskólann. Má 

þar á meðal nefna að meirihlutinn átti að baki reynslu af björgunarsveitarstörfum og 

störfum við sjúkraflutninga. Auk þess kom einnig fram fjölbreytt reynsla með sterk tengsl 

við núverandi námsval hópsins, samanber reynsla af herþjálfun, öryggisgæslu, 

slökkviliðsstörfum, tollstörfum, dyravörslu og skátastarfi, auk náms til 

einkaflugmannsréttinda, meiraprófsréttinda, 30 tonna réttinda, og fallhlífarstökk. Þar að 

auki höfðu nokkrir lokið einkaþjálfararéttindum og enn aðrir lokið stigum við 

íþróttaþjálfun og öðlast reynslu á því sviði. Til viðbótar hafði talsverður fjöldi 

starfsreynslu á sviði lögreglustarfa, og hafði sá hópur öðlast þá reynslu við störf á 

landsbyggðinni þar sem þau gengdu hefðbundnum lögreglustörfum. Meðal velflestra 

viðmælenda er áhuginn fyrir lögreglustarfinu gamall og hefur fylgt þeim síðan úr æsku, 

mörg sækja í fyrirmyndir úr nærumhverfi sínu eða þá eigin áhuga þegar kemur að náms- 

og starfsvali. Mikill meirihluti hópmeðlima voru í samböndum, sambúð eða gift og 

talsverður fjöldi voru foreldrar. Líkamsrækt, vinna þar sem reynir á líkamlegt erfiði, 

mannleg samskipti og það að starfa með fólki virðist einkenna áhuga hópsins á 

fjölbreyttan hátt. 

 

4.1.1 Fjölskyldubakgrunnur 

Hópurinn ólst upp við hefðbundnar íslenskar aðstæður sé litið til nútímasamfélags, hvort 

sem litið er til heimilsaðstæðna eða uppvaxtar og töluðu allir um að hafa notið góðs 

atlætis. Alls eru 14 einstaklingar úr nemendahópnum af landsbyggðinni og ólust þar upp, 
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en 6 einstaklingar koma af höfuðborgarsvæðinu. Meirihlutinn ólst upp við að foreldrar 

hafi haldið saman, eða alls 15 einstaklingar, og þau ólust því upp með systkinum sínum 

og mörg hver í nálægð við stórfjölskyldu. Einnig ólst nokkur fjöldi upp við aðstæður þar 

sem foreldrar voru skildir að skiptum, eða alls 5 einstaklingar, og þá deila uppvexti með 

hálfsystkinum og fósturforeldrum þar sem það átti við. Allir einstaklingar innan hópsins 

eiga systkini, og systkinafjöldinn var á bilinu eitt til sex, og meðal systkinafjöldinn á 

hvern einstakling voru tæplega 3 systkini. Einnig var talsvert um flutninga innanlands 

meðal ákveðins fjölda innan hópsins, sem þau telja aðeins hafa styrkt aðlögunarhæfni og 

seiglu. Stór hluti einstaklinga innan hópsins eru meðal elstu barna sinna foreldra og 

eignast þau því talsvert af yngri systkinum sé litið til meðalfjölda systkina á hvern 

einstakling. Mörg þeirra komu að því að sinna uppeldi yngri systkina sinna sem jók með 

þeim aukna ábyrgðarkennd og hjá mörgum frá unga aldri. Ábyrgðarkenndin er rík í þeim 

mörgum enn þann daginn í dag, en hún kom fram sem sterkt þema í viðtölunum, og segja 

þau hana hafa mótað sig á fjölbreyttan hátt. Auk þess sem mörg tengja þau hana við 

starfsval sitt tengt lögreglunni, og lönguninni til að hjálpa öðrum. Samanber orð þessa 

viðmælanda: 

 

Það hefur sko alltaf einkennt mig mikið sjálfstæði, en samt var 

alltaf mikil ábyrgðarkennd í kringum mig. Það má segja að hún 

hafi verið alin upp í mér... og kannski meira í mér held ég en 

öðrum systkinum mínum, því ég var sko eldri og þurfti talsvert 

að sjá um þau, mamma og pabbi unnu mjög mikið þannig þetta 

var bara svona... Já ábyrgð, ábyrgð bara á mjög mörgu, alveg frá 

því ég var lítil stelpa... En þetta hefur líka búið til margt mjög 

gott er ég viss um, eins og þessi ríka þörf hjá manni fyrir að vilja 

aðstoða og hjálpa fólki, það er mjög ríkt í mér og svolítið 

einkennandi, og kannski einhver ástæða fyrir því að maður er 

hér í dag... 

 

Alls eru 10 einstaklingar innan hópsins foreldrar og eiga þeir á bilinu eitt til þrjú 

börn, og af 20 manna hópi eru 16 gift, í sambúð eða í sambandi. 16 manns af 20 voru 
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búsett á höfuðborgarsvæðinu á meðan þau stunduðu nám við Lögregluskólann, og 4 

einstaklingar voru búsettir nærri höfuðborgarsvæðinu, þó búseta þeirra teljist til 

landsbyggðar. Talsvert fleiri voru búsett á landsbyggðinni áður en skólinn hófst í mars 

2011, og fluttu gagngert á höfuðborgarsvæðið til að geta stundað nám við skólann. 

Nemendurnir töluðu almennt um að upplifa stuðning sinna nánustu inn í námið, hvort 

sem það var með því að náminu væri sýndur áhugi eða þeim veitt hvatning og stuðningur. 

Sérstaklega minnast viðmælendur í því samhengi á maka sína, foreldra, börn sín og aðra 

nána ættingja, svo og vini. 

Einstaklingar innan hópsins eiga fjölbreytta lífsreynslu að baki. Þau hafa deilt og 

upplifað sorgir og sigra með fjölskyldum sínum, líkt og hinn hefðbundni Íslendingur og 

þessa fjölbreyttu lífsreynslu telur hópurinn aðeins styrkja sig í starfi. Því margt sem þau 

hafa upplifað í gegnum árin telja þau hafa aukið þroska sinn og upplifa sem styðjandi þátt 

inn í námið og inn á starfssvið lögreglunnar. 

 

4.1.2 Fyrri skólaganga og námsgengi 

Alls töluðu 8 nemendur af 20 um að hafa gengið mjög vel námslega í skóla, hvort sem 

um var að ræða í grunnskóla eða á framhaldsskólastigi. Misjafnt virðist þó vera hversu 

mikið þau þurftu að hafa fyrir góðum árangri í námi. Umræða um námsleiða kom bæði 

fram hjá þessum hópi og meðal þeirra 12 nema sem töluðu um að hafa gengið í meðallagi 

í skóla. Örfáir glímdu við væga námsörðugleika í grunnskólanámi sem þeir náðu að 

yfirstíga að mestu á seinni skólastigum. Þegar kom að félagslegri líðan í grunnskóla, 

talaði meirihlutinn um að hafa liðið vel og jafnvel nokkrir um að hafa verið leiðtogar í 

jafningjahóp sem var þá nátengt leikni í íþróttum og færni í mannlegum samskiptum 

samkvæmt viðmælendum. Þó svo meirihlutinn hafi talað um að hafa liðið vel félagslega í 

skóla, þá komu einnig nokkrir inn á að grunnskólaárin hafi bæði einkennst af góðum 

stundum og erfiðum, og vísuðu þá aðallega í stundir þar sem þeir upplifðu tímabundið 

aðkast jafnaldra eða eldri nemenda. Líkt og einn nemandi talar um: 

 

 Ég var mjög samviskusöm og dugleg í skóla, og leið bara mjög 

vel. Samt held ég að þetta hafi verið hjá mér eins og flestum. 

Yfirleitt leið manni vel en ekkert alltaf, held að svoleiðis sé bara 
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algengt á þessum árum, hormónar og fleira... Því þó þér geti 

liðið vel mestan hluta tímans þá getur alltaf eitthvað komið upp á 

sem hefur þau áhrif að þér líði illa, það þarf ekki annað en að 

það slettist upp á vinskap eða að þú hafir lent í einhverjum 

andstyggilegheitum einhvern takmarkaðan tíma. Samt þegar ég 

lít til baka þá voru þetta góðir tímar og bara mjög venjulegir 

 

Að mati langflestra voru unglingsár þeirra afar hefðbundin og að mati meirihluta 

nemenda nutu þau hvatningar og stuðnings foreldra sinna námslega og einnig félagslega, 

og ekki síst þegar kom að tómstundum. Hvatning og stuðningur voru þemu sem komu 

endurtekið fram í orðum viðmælenda, og þannig upplifðu þau foreldra sína sem virka 

þátttakendur sem sýndu tómstundum þeirra og heimanámi áhuga og athygli. Samanber 

orð þessa viðmælanda: 

 

Maður fann að maður gat alltaf leitað til mömmu og pabba, með 

hvað sem var sko... og þau voru dugleg að halda utan um okkur 

systkinin, alveg ótrúlega hreint... Ekki bara við heimanám því 

pabbi mætti til dæmis alltaf á æfingar að horfa og það hefur sko 

enginn smá tími farið í það þegar maður hugsar til baka, og líka 

öll þessi ár. Því hann gerði þetta ekki bara hjá mér heldur líka 

hjá hinum... Þannig ég held sko að það megi alveg segja að 

okkur hafi verið sýndur mikill áhugi og við fundum að það var 

stutt að leita til þeirra... ef okkur vantaði hjálp við lærdóminn, 

eða bara hvað sem var... Bara mjög dýrmætt... 

 

Hópurinn hefur í heild lokið talsverðu námi og allir höfðu lokið að lágmarki námi 

sem samræmist inntökuskilyrðum í Lögregluskólann. Alls höfðu 5 nemendur lokið 

sveinsprófi í mismunandi greinum, hvort sem er í húsasmíði, rafvirkjun, pípulögnum eða 

málaraiðn, þar að auki hafði nemandi lokið námi í vélstjórn og annar iðnnámi á sviði 

tækniteiknunar. Til viðbótar við sveinspróf hafði einn nemandi í hópnum lokið 

meistaraprófi í sinni iðn. Alls höfðu 13 nemendur innan hópsins lokið stúdentsprófi og 
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yfirgnæfandi meirihluti útskrifaðist af félagsfræðibraut. Alls höfðu 6 nemendur innan 

hópsins stundað nám á háskólastigi og þar af höfðu tveir lokið námsgráðum. Þrír 

nemendur innan hópsins eiga ólokið stúdentsprófi sem þeir stefna að því að ljúka innan 

skamms og eins eiga tveir nemendur ólokið sveinsprófi sem markmið er að ljúka. Því til 

viðbótar höfðu þrír nemendur innan hópsins farið erlendis sem skiptinemar í eitt eða tvö 

skólaár á framhaldsskólaárunum, sem þeir töluðu um sem skemmtilega og þroskandi 

reynslu. 

Þar að auki höfðu einstaklingar innan hópsins stundað annað fjölbreytt nám sem 

hefur veitt þeim ýmis réttindi, samanber meirapróf, 30 tonna réttindi, öðru nafni kallað 

pungapróf, sjúkraflutningsréttindi, einkaþjálfararéttindi, þjálfararéttindi og 

einkaflugmannsnám.  

 

4.1.3 Áhugi yfir tíma, starfstengdur og áhugamál 

Alls töluðu 17 nemendur af 20 um að áhuginn á lögreglustarfinu hefði fylgt þeim lengi og 

allt frá því úr barnæsku eða frá grunnskólaárum, samanber orð þessa viðmælanda:  

 

Ég var sko búinn að upplifa starfið mikið í gegnum pabba áður 

en ég áttaði mig á að ég ætti eftir að leggja þetta fyrir mig, og 

fara svo í skólann. En það að fylgjast með honum, eins og þegar 

hann hljóp í útköll og fleira, það var einhver spenna tengd 

þessu... bláu ljósin og hraðinn bara... bara mjög mikil spenna. Ég 

var bara smákrakki, en ég stóð alveg með stjörnur í augunum 

þegar ég horfði á eftir honum út, og mér þótti þetta starf alltaf 

mjög áhugavert... líka forvitnilegt. Þessi áhugi er búinn að fylgja 

mér lengi. 

 

Þessi viðmælandi á það sameiginlegt með fleiri þátttakendum að faðir hans var 

starfandi lögregla þegar hann var barn. Slíkt styrkti áhuga hjá mörgum, bæði meðvitað og 

ómeðvitað, hvort sem það voru foreldrar eða aðrir nánir ættingjar sem störfuðu við 

lögreglustörf. Þar að auki voru aðrir sem höfðu deilt þessum áhuga á lögreglustarfinu allt 
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aftur úr barnæsku, án þess að átta sig almennilega á því hvaðan hann var tilkominn. 

Samanber þessi orð eins viðmælanda: 

 

Ég veit ekki af hverju eða hvernig, en þetta er eitthvað sem mig 

hefur alltaf langað til að gera. Ég veit að ég var bara krakki 

þegar ég hugsaði um þetta fyrst... En ég hef hugsað mikið um 

þetta, alla tíð... og þetta hefur alltaf fylgt mér... Það má segja að 

ég sé að láta gamlan draum rætast, þetta hefur svo lengi blundað 

í mér. 

 

Einn þátttakandi talaði um að áhuginn hafi kviknað á unglingsárum en tveir töluðu 

um að áhuginn væri frekar nýtilkominn og hafi kviknað á síðustu árum, þó svo hann hafi 

ekki verið fjarlægur og vísuðu þá í önnur nátengd áhugamál eða starfsreynslu skylda 

þessum áhuga. Samanber orð þessa viðmælanda: 

 

Sko, kannski fyrir aðra sem þekkja mig, þá kom þetta fólki ekki 

á óvart... Ég hugsa að þetta hafi komið sjálfum mér jafnvel 

meira á óvart, að ég skyldi ákveða að fara í skólann, því mér 

fannst það ekkert endilega blasa við, og ég var búinn að hugsa 

um mjög margt annað... En samt hef ég auðvitað reynslu af því 

að starfa sem lögregla og líkaði vel, það átti mjög vel við mig... 

Ætli að ég hafi ekki byrjað að hugsa um þetta af alvöru, eftir að 

hafa fengið hvatningu frá fólki sem ég met mikils... jú ég hugsa 

það sko... En þetta er svo líka skylt öðru sem ég hef fengist við 

og verkefnum sem ég hef unnið að... 

 

Hér kemur einnig fram hve hvatning annarra getur verið áhrifamikil, en fleiri 

viðmælendur komu einnig inn á það. Hvort sem það voru ættingjar sem höfðu starfað við 

lögreglustörf, foreldrar, samstarfsfélagar þar sem viðmælendur höfðu öðlast reynslu af 

því að starfa við lögreglustörf eða vinir með innsýn inn á þetta svið. Þannig var áberandi 

hvatningin sem þeir upplifðu sem eiga foreldra sem hafa starfað við lögreglustörf, auk 
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þess sem nokkur minntust á að lögreglustarfið hefði verið áhugi og draumur foreldra 

sinna sem aldrei rættist og þeir foreldrar hafi verið mjög hvetjandi. Einnig kom þó líka 

fram að foreldrar sem höfðu reynslu af lögreglustarfinu, bentu börnum sínum á bæði kosti 

þess og galla að starfa á þessu sviði og reyndu að stuðla að því að börn þeirra tækju 

upplýsta ákvörðun áður en þau sóttu um nám við Lögregluskólann. 

 

Hátt í helmingur viðmælenda höfðu öðlast starfsreynslu á þessu sviði áður en þau 

hófu nám við Lögregluskólann, eða 8 nemendur af 20, og þá annað hvort starfað við 

afleysingar eða sem héraðslögreglumenn, annað hvort yfir lengri eða skemmri tíma. 

Þessir einstaklingar eiga það sameiginlegt að hafa öðlast þá reynslu á landsbyggðinni og 

við störf þar, þar sem þau gengdu hefðbundnum störfum lögreglumanna. Auk þess töluðu 

nokkrir um að starfsreynslan hafi verið bein hvatning til þess að takast á við námið ásamt 

því að þeir hafi hlotið beina hvatningu á starfsstöðunum frá samstarfsfélögum. Þannig 

veitti starfsreynsla á þessu sviði mörgum staðfestingu á áhuga, sem hafði jafnvel fylgt 

þeim lengi. Samanber orð þessa viðmælenda: 

 

Ég er búinn að vera að bíða eftir náminu síðan 2008 eða 2009, 

var alltaf að bíða eftir að það yrði tekið inn... og búinn að hugsa 

um þetta miklu lengur en það. Já, haustið 2008, þá var ég búinn 

að ákveða að sækja um. Starfsreynslan gaf algjörlega þessa 

vissu, svo það var mjög auðvelt að sækja um. Ég vissi út í hvað 

ég var að fara og búinn að fá að spreyta mig á starfinu, og takast 

á við mjög margt... bara allt þetta venjulega. Svo ég vissi að ég 

vildi þetta, var algjörlega bara viss... 

 

Þegar kemur að skyldum starfsáhuga eða starfsreynslu, þá kom í ljós að hátt í 

helmingur hópsins hafði reynslu af starfi með björgunarsveitum, bæði yfir lengri og 

skemmri tíma. Þannig höfðu 9 nemendur af 20 reynslu af því að starfa með 

unglingadeildum eða almennum deildum björgunarsveita, eða þá jafnvel bæði. Auk þess 

höfðu nokkrir reynslu af störfum innan sérhæfðra deilda björgunarsveita. Töluðu 

viðmælendur um það sem þroskandi reynslu á fjölbreyttan hátt. Þessa reynslu tengdu 
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einnig margir beint við lögreglunámið og sögðust hafa öðlast innsýn í störf lögreglunnar í 

gegnum samstarf á þessum vettvangi. Sama á við um nokkra nemendur sem höfðu 

reynslu af störfum við sjúkraflutninga. Líkt og einn viðmælandi talar um þegar hann segir 

frá starfsþróun sinni:  

 

Ég byrjaði 2005 í björgunarsveitinni heima og það má segja að 

það hafi kveikt margt. Þarna fann ég að mér þótti gott að hjálpa 

fólki og þarna sá maður líka hvernig löggan vann og ég bar sko 

alltaf mjög mikla virðingu fyrir þeirra störfum... Þannig að... en í 

gegnum björgunarsveitina kviknaði líka áhuginn á að starfa við 

sjúkraflutninga... Gerði það samt ekki alveg strax, fór nokkrum 

árum seinna í sjúkraflutningaskólann... svo var þetta bara 

einhvern veginn... bara beint framhald að koma hingað og fara í 

Lögregluskólann. Þetta var líka bæði góður undirbúningur 

hingað inn, og í raun og veru léttir námið sem er mjög krefjandi 

þó það sé spennandi... En já ég þori alveg að segja að 

björgunarsveitin hafi leitt af sér sjúkraflutningarnar, sem aftur 

leiðir af sér lögreglunámið. Björgunarsveitin opnaði sýnina inn 

til löggunnar... Áhuginn var líka meiri í löggunni, mig langaði 

alltaf til að komast í sumarafleysingar þar sko... 

  

En þessi viðmælandi var ekki sá eini sem hafði öðlast reynslu á sviði 

sjúkraflutninga, því alls höfðu þrír viðmælendur starfað við og lokið námi á því sviði. 

Einnig höfðu nokkrir reynslu af því að starfa við öryggisgæslu, ásamt því að áhugi á 

hjúkrun og slökkviliðsstörfum kom einnig sterkt fram meðal viðmælenda. Þannig kom 

einnig fram að nátengt starfsáhuga langflestra viðmælenda er áhuginn á því að hjálpa eða 

aðstoða fólk. En þemað að hjálpa kom endurtekið fram í orðum viðmælenda í öllum 

viðtalslotunum, og er það eitt af gildum þeirra í starfi, sem endurspeglast í fyrri 

starfsreynslu hópsins sem hér hefur verið farið yfir og samræmist vel þjónustuhlutverki 

lögreglunnar á sama tíma. Einnig töluðu viðmælendur um hversu gefandi það væri að 

starfa á sviði þar sem hægt væri að láta gott af sér leiða og aðstoða náungann. 
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Samskiptahæfni og það að starfa í samskiptum við fólk, var einnig sterkt þema í orðum 

viðmælenda. Þannig var starfsreynsla og starfsáhugi þar sem reyndi mikið á samskipti og 

samskiptahæfni viðkomandi áberandi í orðum viðmælanda. En talsvert stór hópur 

viðmælenda, alls 8 talsins, hafði meðal annars reynslu af vinnu með ungmennum, hvort 

sem var á sviði þjálfunar, kennslu, sem frístundaleiðbeinendur eða við annars konar 

nátengd störf. Til viðbótar deildi nemendahópurinn annarskonar fjölbreyttri starfsreynslu, 

meðal annars á sviði þjónustu- og afgreiðslustarfa, við sölustörf og við fjölbreytt 

iðnaðarstörf. 

 

Íþróttaáhugi var einnig áberandi og mjög einkennandi fyrir hópinn, sem kemur 

kannski ekki á óvart þegar litið er til þess að hæfni á því sviði er eitt af inntökuskilyrðum 

inn í námið, auk þess sem það reynir mikið á þann þátt jafnt og þétt yfir námið. En áhugi 

á því sviði hefur fylgt mörgum síðan úr barnæsku og áberandi var hversu stór hópur hafði 

á sínum yngri árum tekið þátt í hóp- og keppnisíþróttum. Alls töluðu 17 nemendur um 

mikinn áhuga á þessu sviði og innan hópsins er að finna marga afreksíþróttamenn á 

sínum sviðum meðal beggja kynja. Einnig virðast mörg þeirra hafa þjálfað með sér 

ákveðna leiðtogahæfileika í gegnum íþróttirnar, sem aftur gagnast þeim síðar við störf. 

Hvort sem leiðtogahæfileikarnir koma úr íþróttum eða fylgja styrkleikum af öðrum 

sviðum, samanber samskiptahæfni, þá einkennir það mjög marga innan nemendahópsins 

að vera meðvituð um sína styrkleika og að bera af á ákveðnum sviðum, sem hlýtur að 

teljast styrkleiki inn í lögreglunámið og við störf á því sviði.  

 

Á meðan nemendur stunduðu nám við Lögregluskólann var áberandi þátttaka stórs 

hóps í Crossfitt íþróttinni og öðrum skyldum íþróttagreinum. Önnur áhugamál sem komu 

sterkt fram í orðum viðmælenda voru meðal annars veiðar, útivist og fjallgöngur, 

ferðalög, auk þess sem stór hópur eru miklir dýravinir og eru það helst hestamennska og 

hundar sem höfða til áhuga hópsins. Einnig jókst áhugi margra á lögfræði eftir því sem að 

leið á námið, og hægt er að spyrja sig að því hvort það nám gæti verið framhald af námi í 

Lögregluskólanum. Hópinn einkennir einnig að þetta er fjölskyldufólk sem kann að meta 
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góðar samverustundir með fólkinu sem stendur þeim hvað næst, en fjölskyldan kom 

sterkt fram sem eitt af lífsgildum hópmeðlima. 

 

Segja má að samfella í starfsþróun og á starfsferli komi fram í orðum mjög margra 

viðmælenda. Þannig má sjá að fyrri starfsreynsla, áhugamál sem og reynsla af 

björgunarsveitarstörfum virðast leiða þau áfram og styrkja inn á þetta svið. Þannig verður 

lögreglunámið rökrétt framhald fyrir mjög marga í frekari starfsþróun. 

 

4.1.4 Kveikja að námi 

Ástæður að baki þess að viðmælendur völdu að sækja um nám við Lögregluskóla ríkisins 

eru fjölbreyttar en á sama tíma var margt líkt í svörum viðmælenda. Þegar kom að því að 

skilgreina hvað hafði kveikt áhuga þeirra á lögreglustarfinu þá hefur komið fram að 

mikill meirihluti talaði um að áhuginn að baki hefði fylgt þeim lengi og allt aftur úr æsku. 

Einnig komu fram fjölbreyttari svör. Samanber að fjórir viðmælendur nefndu 

starfskynningu í grunnskóla, þar sem þeir fengu kynningu á störfum lögreglunnar, sem 

kveikju að áhuga auk þess sem einnig var minnst á niðurstöður úr áhugasviðsprófi þar 

sem fékkst staðfesting á þessum áhuga.  

 

Virðing fyrir lögreglunni birtist einnig sem áhrifavaldur sem styrkir áhuga 

viðmælenda gagnvart starfinu auk þess að gera það eftirsóknarvert í þeirra huga. Allir 

viðmælendur töluðu um að bera virðingu fyrir lögreglunni og mikill meirihluti talaði um 

að hafa borið mikla virðingu fyrir lögreglunni alla tíð, líkt og kemur fram í orðum þessa 

viðmælanda þegar hann var spurður út í ástæður þess að þetta nám varð fyrir valinu: 

 

Eftir starfskynningu sem fór fram í gegnum grunnskólann hef ég 

alltaf haft þetta á bak við eyrað, þá kviknaði áhuginn. Það er líka 

fjölbreytnin sem gerir þetta spennandi, að vita ekki hvað er að 

gerast eða á eftir að gerast. Engar tvær vaktir eins, og það verður 

þannig alltaf. Ég veit líka að ég vil vinna með fólki, ég hef alltaf 

vitað það og veit að það á vel við mig... Svo er það líka virðing, 
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ég ber mikla virðingu fyrir þessu starfi og hef alltaf gert, þetta er 

gefandi starf og starf sem er borin virðing fyrir. 

 

Auk þess sem hvatning frá einhverjum sem þau meta mikils, og þá jafnan frá 

einhverjum sem starfar eða hefur starfað sem lögregla, hefur styrkt áhugann. Þessir 

einstaklingar eru eitthvað sem margir nefndu sem fyrirmyndir. En alls eiga 4 nemendur 

foreldra sem starfa eða hafa starfað sem lögreglumenn, auk þess sem nokkur minntust á 

að lögreglustarfið hefði verið draumur foreldra sinna sem aldrei rættist. 8 nemendur eiga 

ættingja sem starfa eða hafa starfað sem lögreglumenn. 7 nemendur eiga vini sem starfa 

sem lögreglumenn  og einn talar um vin sinn sem starfar sem tollvörður og hafi deilt með 

honum áhuga á lögreglunni og þannig verið hvetjandi. En í heildina tala alls 13 nemendur 

um að starfandi lögregla hafi hvatt þau í námið og til að takast á við starfið. Hér má sjá 

orð eins viðmælanda þegar hann talar um áhrifavalda þess að lögreglustarfið varð fyrir 

valinu: 

 

Sá sem hafði mest áhrif á áhuga minn og í raun og veru ráðandi 

áhrif er hálfbróðir pabba. Ég hitti hann ekki oft en hann var 

varðstjóri í lögreglunni... Ég man eftir því þegar ég var lítill og 

hann kom í heimsókn að ég var heillaður. Sko fyrsta kveikjan að 

áhuganum var að hitta hann og fá að prófa flautuna og fleiri 

græjur... En alla tíð síðan hefur verið ríkt í mér að vilja verða 

lögga, þetta hefur verið markmið í lengri tíma og það hefur 

aldrei slokknað á þessum áhuga. Svo er fleira sem kemur síðar, 

eins og tveir bestu vinir mínir eru lögreglur. Svo þekki ég líka 

aðrar starfandi lögreglur sem eru fyrirmyndir... 

 

Mun fleiri töluðu um að áhuginn hefði fylgt þeim yfir tíma og að nám við 

Lögregluskólann hafi lengi verið markmið, samanber orð þessa viðmælanda: 

 

Ég er búinn að vera fókuseraður á þetta lengi. Það hefur alltaf 

vantað eitthvað upp á lífið og tilveruna, það var þetta... Púslin 
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sem vantaði upp í myndina, þau eru að koma núna. Markmiðin 

voru langt í burtu, og ég missti aðeins sjónar á þeim og hef 

starfað við ýmislegt... en þetta er sko allt að koma. Þannig núna 

er ég að læra það sem ég ætlaði mér... 

  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvers vegna áhuginn væri tilkominn nefndu 

langflestir spennu og fjölbreytileikann sem einkennir starfið. En alls töluðu 18 nemendur 

um fjölbreytileikann og 15 komu inn á spennuna. Auk þess sem nokkrir töluðu um að 

þeir væru að sækja í agann sem einkennir starfsumhverfið, og til viðbótar einkennir 

keppnisskap marga innan hópsins. Einnig kom í ljós að spennan sem viðmælendur tala 

um er á einhvern hátt tengd ímynd sem myndmiðlar kynna af lögreglustarfinu. Vísuðu 

nokkrir viðmælendur í bíómyndir og sjónvarpsþætti þess efnis og töluðu um að þar væri 

dregin upp heillandi mynd af starfinu, auk þess sem einnig var minnst á sjónvarpsþættina 

Sönn íslensk sakamál, sem kveikju að áhuga. Hér má sjá orð eins viðmælanda þegar hann 

talar um fjölbreytileikann, sem höfðar til áhuga hans: 

 

Þú veist ekkert hvað þú ert að fara að gera, það er spenna í því 

svona spennandi óvissa og maður veit aldrei hvað kemur upp á... 

það er fjölbreytileikinn sem er mjög áhugaverður og heillandi... 

og engar tvær vaktir eins. Þetta er spennandi starf og 

skemmtilegt, þar sem þú veist aldrei hverju þú átt von á... 

 

Þegar nemendur voru spurðir út í áhrifavalda þess að þau kusu sér nám við 

Lögregluskólann, þá nefna þau flest foreldra sína auk maka, ættingja og vini sem veittu 

þeim hvatningu. Auk þess nefndu mörg þeirra sem bjuggu að starfsreynslu þá innsýn sem 

þau höfðu öðlast sem staðfestingu á eigin áhuga, sem hafi stuðlað með jákvæðum hætti 

að ákvarðanatöku á þessu sviði. Auk þess sem starfsreynslan sjálf þar sem þau fengu að 

gegna starfi lögreglumanns og vinna hefðbundin lögreglustörf, styrkti áhuga þeirra 

ennfrekar á þessu sviði. Einnig var talsvert algengt meðal þeirra sem bjuggu að 

starfsreynslu að nefndir voru samstarfsmenn sem veittu hvatningu. Þar að auki nefndu 

nokkrir nemendur sig sjálfa sem áhrifavalda, og vísa þá í eigin áhuga og að ákvörðun um 
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að takast á við nám í Lögregluskólanum hafi byggt á þeim sjálfum. Til viðbótar nefndi 

talsverður hópur björgunarsveitarstörf sem áhrifavald þess að það hafi opnast inn á 

þennan áhuga, og að ákvörðun hafi verið tekin um námið í kjölfarið. 

 

Hér hafa verið dregnar saman bakgrunnsupplýsingar sem farið hefur verið yfir í 

umfjöllun hér á undan svo lesendur geti glöggvað sig betur á hópnum og bakgrunni hans. 

 

4.2  Upplifun þátttakenda af námi við Lögregluskóla ríkisins 

Hér verður farið yfir upplifanir viðmælenda af námi við Lögregluskólann. Fyrst verður 

fjallað um upplifun nema á milli anna, þar á eftir verður farið yfir umfjöllun um samskipti 

í skólanum. Þar á eftir verður fjallað um þróun áhuga og að lokum verður fjallað um 

upplifun nemenda að loknu námi, þar sem nemendur líta yfir farinn veg rétt fyrir 

brautskráningu úr lögreglunáminu. 

Hafa ber í huga þegar beinar tilvitnanir í orð viðmælenda eru lesnar, að nemendur 

tala gjarnan um fyrri og seinni önn, þó hér sé almennt talað um að námið hafi spannað 

fjórar námsannir. Þetta skýrist af því að þarna eru nemendur að tala um fyrri og seinni 
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bóknámsönn og þegar þau tala um aðra og fjórðu önn minnast þau alla jafna á 

starfsnámið. Þetta er ef til vill vegna þess að á starfsnámsönnum voru þau við störf og 

mættu ekki í Lögregluskólann sjálfan, þó þær hafi að sjálfsögðu verið liður í námi þeirra. 

 

4.2.1 Upplifun nema á milli anna 

Í síðustu viðtalslotunni, þegar nemendur höfðu lokið bóknámshluta námsins og stutt var í 

útskrift, voru nemendur beðnir um að líta til baka og meta hvað stæði upp úr og hvað 

hefði einkennt hverja önn fyrir sig. Hér verður byggt á upplifun nemenda þegar dregin 

verða fram algengustu þemu á hverri önn fyrir sig og hvernig þau upplifðu sig sem 

nemendur Lögregluskólans. Sagt verður frá reynslu þeirra af námsönnunum í réttri röð. 

Fyrst verður sagt frá upplifun nemenda af fyrstu önn og svo koll af kolli, þar til sagt hefur 

verið frá reynslu þeirra af öllum fjórum önnunum. Önnur önnin var sú önn sem stóð hvað 

helst upp úr í minningu nemenda og því er sérstök áhersla lögð á hana hér í umfjöllun. 

 

Fyrstu önnina voru margir sammála um að jákvæð spenna og eftirvænting hefðu 

einkennt andrúmsloftið, þar sem allt var svo nýtt í hugum og aðstæðum nemenda. 

Viðmælendur upplifðu ánægju og stolt yfir því að hafa komist í tuttugu manna hóp 

nemenda sem valnefnd hafði valið til inntöku úr hópi 80 umsækjenda. Einnig voru þau 

öll að hittast og kynnast í fyrsta skipti og mörg þeirra höfðu beðið lengi eftir því að 

komast inn í námið, en þó gafst ekki mikill tími til að slaka á þar sem strembið bóknám 

einkenndi önnina. Hópurinn var í hugum flestra það sem stóð upp úr eftir fyrstu önnina 

og tengslin sem mynduðust þeirra á milli. Margir nemendur höfðu einnig heyrt það frá 

faglærðum lögreglumönnum að skólinn væri það sem stæði upp úr af þeirra reynslu og 

minningu, og því voru þau meðvituð um að njóta tímans á meðan á skólanum stæði, líkt 

og kom fram í orðum eins viðmælanda: 

 

Fyrst þá var allt svo nýtt og spennandi, og hópurinn að kynnast. 

Ótrúlega góður tími í minningunni. Vorum öll jafn reynslulaus 

sem sameinaði okkur og styrkti tengslin. Vorum öll í sömu 

sporum sko... Félagsskapurinn er algjörlega það sem stendur upp 
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úr finnst mér... og kennararnir líka, mjög faglegir. En þetta var 

erfitt tímabil, sem tók á bæði andlega og líkamlega...  

 

Líkt og kemur fram hér að ofan þá einkenndi fyrstu önn einnig mikið álag, og voru 

nemendur sammála um það. Samkvæmt nemendum þá einkenndist námið af áreiti úr 

mörgum áttum. Þannig var það ekki aðeins þreyta vegna mikils lærdóms sem þau 

upplifðu, heldur einnig andleg þreyta vegna stöðugs álags, samanber orð þessa 

viðmælanda: 

 

Það er verið að keyra mann áfram, námslega, andlega og 

tilfinningalega. Það er erfitt að gera þetta einn, en hópurinn 

hjálpast að og mér finnst þægilegast að læra með hópnum. En 

námið hefur sko bætt sjálfsmyndina, ég finn meira sjálfstraust 

og finn að ég er góður undir álagi... og það er örugglega dýrmætt 

í starfi. Ætli þetta sé ekki líka til að herða mann upp, allt þetta 

álag. Það er verið að hræra í hausnum á manni og skapa algjöra 

ringulreið og óvissu... en það er bara eins og starfið sko, það er 

algjör óvissa. 

 

Að mati viðmælenda var það hópurinn sem stóð fyrst og fremst upp úr að lokinni 

fyrstu önn og næturæfing, auk krefjandi náms og prófviku sem reyndi mikið á nemendur. 

 

Strax á fyrstu önn mátti heyra að nemendur hlökkuðu til að takast á við önnina á 

eftir, fyrstu starfsnámsönnina sem varði yfir sumar. Þegar nemendur voru spurðir að því 

hverju þau ættu von á þegar kæmi að starfsnáminu, töluðu mörg um að búa sig undir 

erfitt og gefandi starf, sem yrði einnig fjölbreytt og spennandi. En einnig er hjálparinn 

ríkur í nemendum og augljóslega það að hjálpa eitt af þeirra gildum í starfi, sem er 

nátengt þjónustuhlutverki lögreglunnar. Samanber þessi orð eins viðmælanda: 

 

Maður er fyrst og fremst að fara aðstoða borgarann, ert að gefa 

eitthvað af þér og ert að gera eitthvað fyrir aðra, svona 
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aðstoðarhlutverk og það er alveg ákveðin spenna sem fylgir því. 

En svo ertu líka að fara að skipta þér af borgaranum, og það 

getur alveg orðið erfitt, þá er bara mikilvægt að læra að brynja 

sig... og líka vera vel undirbúinn þá er maður öruggari í 

vinnunni... Auðveldara að leysa mál með þekkingunni og 

erfiðara að slá mann þá út af laginu. Yfirgripsmikil þekking á 

lögunum veitir manni öryggi. En það er ekki til neinn tæmandi 

listi yfir það sem maður er að fara að gera, fer allt bara eftir 

verkefnum hverju sinni og það er bara öll flóran sko. Það getur 

hvað sem er komið upp á... 

 

Önnur önn vakti mikla ánægju meðal viðmælenda, en þá stunduðu nemendur 

starfsnám í almennum deildum lögreglunnar. Gætt var að því að viðtöl á annarri önn færu 

fram á seinni hluta starfsnámsannar svo viðmælendur hefðu upplifað sem mesta 

starfsreynslu. 

 

Markmið sem margir höfðu sett sér fyrir starfsnámið var að leggja sig fram við að 

leysa mál með samskiptahæfni í stað þess að þurfa að nota vald. Starfinu fylgir mikið 

vald samkvæmt lögum og starfslýsingu og voru þau meðvituð um mikilvægi þess að 

meðhöndla það af virðingu. Einnig lögðu nemendur mikið upp úr því að mæta öllum 

jöfnum og að sýna ekki hroka í starfi, líkt og kemur fram í orðum þessa viðmælanda:  

 

Það var markmið í upphafi að tala fólk til, þetta er eitthvað sem 

ég ber virðingu fyrir og hef alltaf litið upp til hjá pabba og mig 

langaði til að standa mig vel í... og það er bara búið að ganga 

vel, nærri því of vel þegar fólk er farið að knúsa mann eða 

svoleiðis. En ég vandaði mig sérstaklega við þetta en maður 

verður líka að passa sig á að tala ekki niður til fólks, og það var 

alveg markmið og ég var mjög meðvitaður um það... að koma 

jafnt fram við alla. Það eru líka allir jafnir í mínum augum, og 

það er mikilvægt að hafa það í huga í þessu starfi, fíkillinn í 
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ræsinu eða forsetinn, það á ekki að skipta máli hver þú ert, við 

eigum að koma eins fram við alla... Það er svo mikilvægt að 

sýna ekki hroka í starfi. Þó það sé mikilvægt að vera kurteis og 

ákveðinn, og fastur fyrir þegar þess þarf... þá ekki líta niður á 

aðra... Líka ef það er fólk sem maður þarf að hafa afskipti af, að 

maður geri það af virðingu, þannig að fólk upplifi ekki að maður 

sé bara með yfirgang, heldur einfaldlega að vinna vinnuna sína... 

 

Þegar nemendur nefndu það sem kom þeim einna helst á óvart á þessari önn, 

minntust nokkrir meðal annars á hvað þeim hafði verið tekið vel á starfsstöðvunum þar 

sem þau voru yfir starfsnámsönnina, en það var óvænt ánægja sem lét þeim líða vel. 

Einhverjir töluðu um að verkefnin hefðu verið færri en þau áttu von á, auk þess sem 

nokkuð margir nefndu fjölda fíkla, algengi smitsjúkdóma og úrræðaleysi á þessu sviði, 

samanber orð þessa viðmælanda: 

 

Algengi kom mér á óvart, fjöldi fíkla og afbrotamanna. Kom 

líka á óvart hvað krakkarnir eru ungir sem eru í þessum harða 

heimi. Mér fannst líka ógnandi lifrabólga C og HIV, hvað það er 

mikið af þessu, vill ekki smitast og óþægilegt að vita af þessu á 

götunni... Ræktanir komu líka á óvart, hvað það er mikið af 

þessu og hvað þetta er vel unnið... ekkert viðvaningslegt. 

 

Annar viðmælandi komst svona að orði, þegar hann var spurður að því hvað kom 

honum helst á óvart á starfsnámsönninni: 

 

Það kom mér á óvart hvað það eru margir heimilislausir og líka 

úrræðaleysi, marga sem vantar hjálp... Raunveruleikinn kom 

bara á óvart, svoleiðis sko ljótari en ég átti von á, hvað það er 

margt sem samfélagið vill fela og ekki sjá... eða í raun og veru 

ekki sér, þrátt fyrir að það sé beint fyrir framan það, því þetta er 

nefnilega ótrúlega nálægt. Ég fann líka að ég varð stressuð 
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gagnvart fólki sem er andlega veikt, og það opnuðust bara augu 

mín fyrir því hvað mikið af þessu fólki sem er á götunni er veikt, 

og þá fer maður að spyrja sig... þetta er allt spurning um orsök 

og afleiðingu þegar svona er... Svo held ég að maður þurfi að 

gera ráð fyrir því að fólk sé að ljúga að manni frekar en ekki, í 

þessu starfi. Fólk lýgur í mann svoleiðis blákalt, þannig lærir 

maður af reynslunni að maður verður að draga hluti í efa, sama 

hversu sannfærandi fólk getur verið... En ég svoleiðis trúði öllu 

til að byrja með, eins og ég segi lærði þetta af reynslunni... Mér 

fannst ég líka verða vör við vanvirðingu á fjölbreyttan hátt, 

sérstaklega frá ungum krökkum... 

 

Nokkrir nemendur nefndu einnig að það hafði komið þeim á óvart að finna hvað 

starfandi lögreglur væru misjafnar, það er mis áhugasamar, til dæmis þegar kom að því að 

stöðva bifreiðar eða að fara út og sinna frumkvæðisvinnu og finna verkefni. Þessu tengt 

nefndu nemendur að aldur skipti ekki máli, en í þessu samhengi bentu þau á 

meðalhófsregluna sem einnig mótar störf lögreglunnar og kveður á um að gæta verður 

hófs í meðferð valds.  

 

Nemendur voru sammála um að áhugi þeirra á náminu og starfinu í heild hefði 

aukist á þessari önn þó svo hann hafi verið mikill fyrir, svo og að starfið og reynslan 

hefðu aukið með þeim sjálfsöryggi, samanber orð eins viðmælanda:  

 

Vinnan var stressandi í upphafi, en algjörlega það sem maður 

var búinn að bíða eftir. Áhuginn jókst jafnt og þétt og 

sérstaklega eftir starfsnámið í sumar. Starfsnámið er það sem 

stendur upp úr og auðvitað er frábært að vinnan sé 

skemmtilegust... Þá hlýtur allt að vera eins og það á að vera. 

Núna veit ég líka að ég get orðið mjög góður í þessu, bara aukið 

sjálfsöryggi á allan hátt. Bara algjör vissa um að þetta er 

eitthvað fyrir mig. 
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Vinnufyrirkomulagið á starfsnámsönninni, sem byggði á vaktavinnu fór vel í 

nemendur en nokkrir töluðu um að það hefði verið sérstakt að vinna næturvinnu og vera 

vakandi á þeim tíma sem aðrir í kringum þau sofa og svo öfugt. Þau einu sem töluðu um 

að það hefði reynt á skipulagshæfni á þessum tíma var fjölskyldufólk með ung börn, sem 

urðu að finna leiðir til að koma börnum sínum í pössun á ólíkum tíma og þá reyndi á að 

eiga góða að í kringum sig. Það eina sem gaf undan á meðan á næturvöktunum stóð var 

þyngd nokkurra viðmælenda, en á fyrstu önn hafði verið markmið hjá mörgum að þyngja 

sig og þá sérstaklega í vöðvamassa án þess þó að það bitnaði á hlaupagetu og þoli sem er 

mikilvægt í náminu. Næturvaktir gerðu það að verkum að nokkrir náðu ekki að halda 

rútínu og borða líkt og þeir höfðu gert áður og því hurfu nokkur kíló, sem heyra mátti að 

olli nokkrum viðmælendum vonbrigðum. 

 

Þegar nemendur voru spurðir út í streitu og álag á starfsnámsönn kom fram að 

mjög fáir höfðu upplifað slíkt, þrátt fyrir að hafa komið að fjölbreyttum og erfiðum 

verkefnum sem reyndu talsvert á, en þeim mun fleiri töluðu um að hafa upplifað streitu 

þess í stað í lok fyrstu annar á meðan próf stóðu yfir. Samanber orð eins viðmælanda:  

 

Hver vika var mjög erfið í skólanum og maður keyrði sig sko 

algjörlega út... Þannig var eiginlega bara svefn um helgar sko, 

því maður var búinn á því. Skólinn var mun meiri streita en 

löggan í sumar. Í skólanum var maður alltaf að kvíða fyrir 

einhverju, sem kannski bjó mann undir andlegt álag þegar 

maður fór í starfsnámið... ég veit það ekki... En ég lenti alveg í 

aðstæðum sem mér fannst taka á, en það var engin streita sem 

fylgdi... En þetta var alveg erfitt stundum. 

 

Starfið og fjölbreytt reynsla stóðu upp úr að lokinni starfsnámsönn. Viðmælendur 

upplifðu og komu að fjölbreyttum málum og störfum, átök einkenndu mörg mál sem 

stóðu upp úr að mati nemendanna og reynsla þeirra bar með sér að þau gátu verið stolt af 

frammistöðu sinni þetta sumarið. Þeim var sýnt traust sem þau stóðu undir. Þau sýndu 
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fram á góðan árangur og stóðu undir kröfum sem gerðar voru til þeirra, ásamt því að ná 

fram eigin markmiðum í starfi sem byggði á samskiptahæfni og að koma jafnt fram við 

alla sem þörfnuðust þjónustu þeirra. Skýrslugerð er áberandi hluti í störfum lögreglunnar 

og virðist vera tímafrek. Mörg minntust á ánægju vegna þess hvernig þeim gekk á því 

sviði og að þau höfðu komist frá störfum sínum áfallalaust. Flest voru þau stolt af eigin 

frumkvæðisvinnu og sýndu þau fram á góðan árangur á því sviði. Nemendur voru 

ánægðir eftir að hafa tekist á við starfið, sem hafði aukið áhuga nemenda á náminu enn 

frekar og styrkt jákvætt sjálfstraust og sjálfsöryggi. 

 

Þriðja önn einkenndist af fyrirlestrum og verklegum æfingum, og sameinaði 

námsefni fyrri anna og myndaði heildarmynd í hugum margra, samanber orð þessa 

viðmælanda: 

 

Þetta small allt saman, bóklega og verklega, eða starfsnámið og 

fyrsta önn og maður fattaði heildarmyndina. Þetta var 

skemmtileg önn og meiri verkefnavinna... Þarna var maður 

kannski að njóta afrakstursins frá fyrri önninni og vorum meira 

farin að nota þekkingu okkar... Og svolítið líka verið að prófa 

hvað kanntu, þarna þurfti maður að sýna fram á að maður mundi 

það sem maður hafði lært áður... Komin svona heildarsýn og 

tilgangur hvers fags kominn á hreint. 

 

Að mati margra gerði aukið verklegt nám á þriðju önn það að verkum að nemendur 

upplifðu minna álag yfir önnina en á fyrstu önn, engu að síður reyndi líka á mikið 

skipulag þar sem unnið var að stórum verkefnum í langan tíma þess í stað sem gerði það 

að verkum að enn aðrir upplifðu aukið álag. Það er aðeins til vitnis um það að áhugi 

manna er ólíkur og eins birtast styrkleikar einstaklinga á mismunandi sviðum. Hér má sjá 

orð eins viðmælanda þegar hann rifjar upp hvað honum þótti standa upp úr eftir þriðju 

önnina, með áherslu á verklegar æfingar sem einkenndu námið á fjölbreyttan hátt: 
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Á meðan á 1. önn var allt bóklegt og mikill lestur, þá er sko 

miklu meira verklegt og skemmtilegra á þessari. Það er minna 

álag og losað um þetta með verklegum æfingum, og námið 

brotið upp á mjög jákvæðan hátt. Það sem mér finnst standa upp 

úr er skotæfingin og gasið, það voru mjög skemmtilegir dagar.  

 

Að lokinni þriðju önn var það aukið verklegt nám, verkefnavikur og stór verkefni, 

svo og strembin prófvika sem stóðu upp úr í hugum margra nemenda, en þá voru tekin 15 

próf á 9 dögum. Auk dags sem nemendur eyddu með Landhelgisgæslunni. 

 

Fjórða önn, sem jafnframt var sú stysta, fór fram í starfsnámi hjá 

rannsóknardeildum lögreglunnar. Önnin vakti áhuga margra en einnig varð mikil 

skriffinnska til að draga örlítið úr áhuga annarra. Þegar nemendur voru spurðir að því 

hvað stæði upp úr á önninni nefndu margir tvo daga sem þau eyddu með tæknideild og 

kynferðisbrotadeild, þar sem þau fengu að kynnast sérhæfingu deildanna enn frekar auk 

námskeiðsins Aksturs með forgangi sem einkenndist af hraða og spennu þar sem reyndi á 

hæfni nemenda. Að lokinni fjórðu önn stóð upp úr í hugum margra að hafa fengið 

jákvæðar niðurstöður úr prófum þriðju annar, sem þýddi að viðkomandi hefðu náð og að 

útskrift væri handan við hornið. Upplifðu nemendur mikla spennu og eftirvæntingu í 

aðdraganda útskriftar, þó þau væru einnig meðvituð um að ánægjulegu timabili væri senn 

að ljúka. Annað sem stóð einnig sterkt upp úr var óöryggi varðandi starf að loknu námi, 

en aðeins tveir af 20 nemendum voru vissir um störf á þessu sviði þegar síðustu viðtölin 

fóru fram. Nánar verður fjallað um skort á starfsöryggi hér síðar, í kaflanum 

Framtíðarsýn og starfsöryggi. 

 

Þegar nemendur voru spurðir að því hvaða önn hefði staðið upp úr nefndu flestir 

aðra önn eða fyrri starfsnámsönnina og svo fyrstu önnina, þó þau hafi líka verið sammála 

um það að allar annirnar stæðu upp úr, hver á sinn hátt. Þegar nemendur voru beðnir um 

að nefna hvað væri eftirminnilegasti hlutur námsins, nefndu flestir dag sem þau eyddu 

með Landhelgisgæslunni auk annarra verkefnatengdra daga í þeim dúr. Einnig mátti 

greina að það sem hafði reynt mest á nemendur á bóknámsönnum var mikið álag, sem 
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birtist í hraðri yfirferð á miklu námsefni og strembnum prófavikum. Á starfsnámsönnum 

mátti greina að það sem kom einna helst við nemendur voru mál sem við komu börnum 

og sérstaklega ungum börnum. En þegar nemendur voru beðnir um að nefna það sem 

stæði upp úr í hverri viðtalslotu, var það hópurinn sem oftast var nefndur og betur verður 

fjallað um það hér í næsta kafla. 

 

4.2.2 Samskipti í skólanum 

Í Lögregluskólanum starfa nemendur og kennarar í mikilli nálægð við hvor aðra og því 

hafa jákvæð samskipti mikil áhrif á ánægju allra í umhverfinu. En umfjöllun um jákvæð 

samskipti var einkennandi þegar nemendur töluðu um samnemendur sem og kennara. 

Þannig var það áberandi þegar nemendur voru spurðir að því í hverri viðtalslotu hvað 

stæði helst upp úr í náminu þá var algengasta svarið hópurinn, líkt og áður hefur komið 

fram, og vísuðu þá viðmælendur í samnemendur sína. Annað algengasta svarið voru 

kennarar við skólann. Þannig kom það glöggt í ljós líkt og margir viðmælendur töluðu 

um að félagsskapurinn og hvernig þeim liði í samskiptum við hvort annað hafði mikil 

áhrif á vellíðan í námi. Var þá bæði rætt um samnemendur og kennara sem og annað 

starfsfólk skólans. Því líkt og einn viðmælendi komst að orði, þá eru það einstaklingarnir 

sem skapa skólann: 

 

Ég er mjög ánægður í skólanum, þetta er svona... þetta er rosa 

góður hópur, gott nám og áhugavert og ég sé not í öllu, það er 

alveg skýr tilgangur með hverju og einu... Ég held að það sé 

bekkurinn, starfsfólkið og kennararnir sem komu skemmtilegast 

á óvart. Það er líka fólkið sem gerir skólann, og fólkið í 

skólanum er það mikilvægasta, bæði samnemendur og kennarar. 

Það eru einstaklingar sem búa til skólann, ekki eitthvað húsnæði, 

og þetta er sko einstaklega góður og þéttur hópur sem stendur 

vel saman. Það er passað upp á alla... og það er mjög hvetjandi 

fyrir mann... 
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Samvinna og það að hjálpast að einkenndi samskipti hópsins á fjölbreyttan hátt. 

Liðsheild var einnig eitthvað sem margir nemendur komu inn á að einkenndi hópinn og 

vísuðu þá nokkrir í stærð hópsins og töluðu um að hann væri akkúrat af réttri stærð og 

mætti varla vera stærri. Þannig virðist smæð skólans og takmarkaður nemendafjöldi 

styrkja tengslin enn frekar innan hópsins. Einnig virtist það sameina hópinn að þau voru 

öll að keppa að sama marki, líkt og einn nemandi komst að orði: 

 

Einkenni á hópnum er mikil samstaða og liðsheild, sko enginn 

fékk að gefast upp sama hvað gekk á, og líka samkennd og 

metnaður... Ég myndi líka segja að vinátta einkenni hópinn, 

samstaða og samheldni. Svo styður örugglega við hvað við erum 

fá, erum bara eins og fjölskylda... eða eins og eitt stórt lið... 

Stöndum öll saman. Við erum að gera það sama og gerum það 

saman... Við erum öll í þessu saman. 

 

Hvatning var einnig sterkt einkenni á nemendahópnum, sem mótaði samskipti 

hópsins á fjölbreyttan hátt. Líkt og áður hefur verið bent á þá eru innan hópsins margir 

íþróttamenn sem settu mark sitt á bekkjarandann, og töluðu nemendur um að það virkaði 

hvetjandi á heildarhópinn: 

 

Það er auðvitað keppnisskap í mönnum og áhugi, það eru allir 

að keppa við sjálfa sig og námið krefst þess að við erum stöðugt 

að ögra sjálfum okkur... Við erum þarna líka til að ná árangri. 

Hópurinn er mjög hvetjandi, ef einhver er að missa marks, þá 

eru allir tilbúnir að hjálpa... Já stuðningur. Bara ótrúlega góður 

og skemmtilegur hópur sem stendur saman.  

 

Þó svo kapp hafi verið áberandi þá var samkennd ríkjandi og þannig var 

nemendum umhugað um velferð hvors annars og jákvæðan árangur. En þannig virðist 

skólaumhverfið hafa skapað þá menningu innan nemendahópsins, ásamt áhuga, að 

nemendum var virkilega umhugað um námið sitt og árangur. Þannig var bæði rætt um 
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styðjandi samkennd og styðjandi samkeppni, því mikill metnaður einkenndi nemendur. 

Líkt og kemur fram í orðum nemendans hér fyrir ofan þá varð þessi metnaður til þess að 

nemendur hvöttu hvor aðra áfram á sama tíma og þeir gerðu miklar kröfur til sín sjálfra.  

 

Þegar nemendur voru beðnir um að finna orð sem þeir teldu einkenna hópinn og 

samskipti innan hans, töluðu 18 af 20 um orðið samkennd, auk þess sem mjög margir 

komu inn á hversu samheldinn hópurinn væri. 

 

Að mati nemenda einkenndi agi kennara, og þau báru mikla virðingu fyrir þessum 

aga, sem skapaði skipulagða umgjörð utan um námið að þeirra mati. Einnig töluðu 

nemendur um að áhugi og vilji til að gera nemendur að góðum lögreglumönnum, hafi 

einkennt kennara. Ásamt því töluðu margir um að kennararnir væru skemmtilegir og 

hefðu með því náð að skapa jákvæðan anda og gera nemendur enn áhugasamari um 

námið:  

 

Ég myndi segja að agi og hjálpsemi einkenni kennarana. Ég ber 

mikla virðingu fyrir þeim, bæði sem kennurum og fagmönnum. 

Mér líkar vel í umhverfi þar sem gerðar eru miklar kröfur til 

mín, en þetta er líka persónulegt umhverfi. En einn helsti 

kosturinn við kennarana er að það er hægt að spyrja að öllu og 

alltaf hægt að leita aðstoðar hjá þeim. Það er greinilega markmið 

að allir nái, en án þess að gefa afslátt af kröfunum... Svo á sama 

tíma og agi einkennir allt þá er líka mikil virðing í samskiptum 

sem ég kann að meta. Skólinn er að vinna gott starf, það er verið 

að undirbúa mann vel undir ítrustu aðstæður, og það er 

greinilega mörgum í mun um að við stöndum okkur vel á því 

sviði. Þetta eru líka góðir kennarar sem koma efninu vel frá sér, 

og gera námsefnið enn meira spennandi. 

 

Þannig virðast samskipti nemenda við kennara einkennast af gagnkvæmri virðingu 

og miklum stuðningi, samanber það að þau gætu spurt þá að hverju sem væri og þeir 
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væru alltaf tilbúnir að aðstoða. En fleiri nemendur töluðu um það sem mikilvægan þátt í 

samskiptum við kennara:  

 

Við fáum bara að vita það hér að það er engin spurning of 

vitlaus til að spyrja. Þú getur spurt að hverju sem er, og hitt á 

kennara utan kennslustunda ef þú þarft þess. Það er ótrúlega gott 

að finna að það er engin spurning heimskuleg... Þetta jákvæða 

viðmót er ótrúlega mikilvægt og hvetur mann áfram... Þá þorir 

maður líka að spyrja. 

 

Nemendur lögðu mikið á sig í náminu og kom fram í orðum margra að þeim gekk 

betur í námi við Lögregluskólann en fyrra námi. Þau tengdu þann árangur við aukinn 

áhuga á námsefninu, sem betur verður fjallað um hér í næsta kafla, auk þess sem 

umhverfið skapaði hvetjandi námsumhverfi. Vísuðu viðmælendur þá bæði í stuðning 

kennara sem og hóp samnemanda, auk þess sem kennararnir urðu fyrirmyndir í hugum 

nemenda sem varð þeim einnig hvatning til að standa sig vel. Þannig leggja nemendur 

áherslu á jákvæð samskipti og hvatningu sem hafi haft jákvæð áhrif á árangur.  

 

4.2.3 Þróun áhuga 

Nemendur töluðu um að hafa upplifað mikinn áhuga í garð lögreglustarfsins allt aftur úr 

æsku eða frá grunnskólaárum. En sé litið til þess hvernig áhugi nemenda þróaðist á 

meðan á námi þeirra stóð, þá má hvernig áhugi margra styrktist strax í upphafi. Þannig 

talaði meirihluti nemenda um að það hafi verið þeim mikil hvatning varðandi það að 

standa sig vel í náminu, að hafa komist áfram úr 80 manna hópi umsækjenda við inntöku 

sem hafi svo aftur styrkt áhuga þeirra enn frekar. Einnig virðist námsáhugi hafa verið 

meiri meðal nemenda í námi við Lögregluskólann en í námi á grunn- og 

framhaldsskólastigi. Auk þess sem það kom einnig fram að nemendur sem höfðu reynslu 

af námi á háskólastigi virtust kunna betur að meta námið við Lögregluskólann en sitt 

fyrra nám á háskólastigi. Einnig virðast margir hafa lagt talsvert meira á sig í námi við 

Lögregluskólann en í sínu fyrra námi, og eigna þau áhuga sínum, metnaði og hvatningu 

skólaumhverfisins, það hversu mikið þau lögðu sig fram. Samanber orð eins viðmælanda: 
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Þetta var erfitt sko, en maður var ekki að bugast... því þetta var 

skemmtilegt og maður hafði áhuga. Núna var ég líka loksins 

kominn í nám sem ég hef áhuga á og þá er maður tilbúinn að 

leggja aðeins meira undir og reyna á sig. 

 

Á fyrstu önn jókst eftirvænting nemenda gagnvart því að takast á við starfið á 

starfsnámsönninni á eftir. Átti þetta bæði við nemendur sem höfðu og höfðu ekki reynslu 

af lögreglustörfum, því margir þeirra sem bjuggu að reynslu voru að fara að starfa við 

aðstæður sem þeir höfðu ekki kynnst áður og í fjölmennara lögregluumdæmi, en 

meirihluti nemenda stundaði starfsnámið á höfuðborgarsvæðinu. Fram kom í orðum 

nemenda að þau voru ekki öll meðvituð um hvað starfið myndi bera í skauti sér og þorðu 

ekki almennilega að ímynda sér hverju þau gætu átt von á, þó svo þau hafi haft ákveðnar 

hugmyndir. Á meðan á annarri önn stóð styrktist áhugi nemenda enn frekar, sem hélst í 

hendur við jákvæðan árangur í starfsnáminu og aukið sjálfstraust. En áhugi nemenda 

styrktist hlutfallslega mest á þeirri önn þegar þau tókust í fyrsta skipti á við starfið sem 

lögreglunemar. Áhugi nemenda á þriðju önn styrktist svo aftur aðeins þegar þau áttuðu 

sig á samhengi námsins sem farið hafði verið yfir á fyrstu önn og starfsnámsins á annarri 

önn. Þannig mátti aftur sjá tengsl árangurs við áhuga. Á fjórðu önn styrktist áhugi 

nemenda ýmist eða lítilega dró úr honum gagnvart rannsóknum, en starfsnám nemenda 

fór þá fram í starfi með rannsóknardeildum, en ekki dró úr áhuga á lögreglustarfinu í 

heild. Einnig kom í ljós að skortur á starfsöryggi virtist ekki heldur draga úr áhuga 

nemenda, aftur á móti hafði lögreglan í sjálfsmynd þeirra styrkst yfir tíma.  

 

Í hverri viðtalslotu voru nemendur spurðir að því hver áhugi þeirra á sérhæfingu 

væri varðandi frekari störf innan lögreglunnar, en almennt starfa allir lögreglumenn á 

almennri deild áður en þeir hljóta sérhæfingu og einnig er grunnnám við Lögregluskóla 

ríkisins hugsað til þess að undirbúa einstaklinga til starfa við almennar deildir 

lögreglunnar. En spurt var út í áhuga á sérhæfingu, til að kanna áhuga, framtíðarsýn í 

starfi og þróun áhuga. Nemendur voru beðnir um að nefna fyrsta og annan kost sem áhugi 

þeirra beindist að varðandi sérhæfngu, í öllum viðtölunum þremur.  
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Í fyrstu viðtalslotu kom fram mikill áhugi nemenda á því að starfa innan sérsveitar, 

og þar af vildu nokkrir ekki nefna annan kost þar sem áhugi þeirra beindist fyrst og 

fremst að sérsveitinni, en alls nefndu 6 viðmælendur sérsveitina sem sinn fyrsta kost. 

Næst flestir nefndu rannsóknir sem sinn helsta áhuga, eða alls fimm viðmælendur, og þar 

á eftir kom fíkniefnadeild. Algengasti annar kostur nemenda var fíkniefnadeild og þar á 

eftir rannsóknardeild.  

Í annarri viðtalslotu jókst aðeins við áhuga á sérsveit, en þá nefndu sjö nemendur 

þann kost sem sinn helsta áhuga, fjórir nemendur nefndu rannsóknardeild sem sinn helsta 

áhuga en heldur dró úr áhuga á fíkniefnadeild. Þegar nemendur nefndu sinn annan kost 

hafði töluvert breyst frá því í fyrstu viðtalslotu, þar sem talsvert jókst við áhuga nemenda 

á fíkniefnadeild, en flestir eða alls níu nemendur nefndu fíkniefnadeildina í þessu 

samhengi, en þar á eftir kom sérsveit og svo umferðardeild. Í þriðju viðtalslotu jókst enn 

aftur við áhuga nemenda á sérsveitinni, en þá nefndu átta nemendur þann kost sem sinn 

helsta áhuga í starfi. Þar á eftir kom fíkniefnadeild, en hana nefndu þrír nemendur sem 

sinn helsta kost, auk þess sem tveir nemendur nefndu rannsóknardeild. Sem sinn annan 

kost nefndu flestir eða tíu nemendur sérsveit, og var það umtalsverð fjölgun frá fyrri 

viðtalslotum. Það sem var einnig frábrugðið við svör nemenda í þessari viðtalslotu, frá 

þeim fyrri, var að nú dreifðust svör nemenda á mun fleiri kosti sem bendir til þess að sýn 

þeirra á fleiri valkosti hafi opnast, þrátt fyrir að áhugi á sérsveitinni hafi aukist á sama 

tíma.  

Fram kom í viðtölum í þriðju viðtalslotu að sjálfstraust og sjálfsöryggi margra 

viðmælenda hafði aukist, sem ef til vill skýrir ástæður þess að fleiri nefna sérsveitina, því 

fram kom í fyrri viðtalslotum að sérsveitin væri áhugi mjög margra en viðmælendur 

leyfðu sér ekki að nefna hana sem kost því þau töldu hana ekki raunhæfan valmöguleika. 

En greina mátti orðræðuna um inntökupróf í sérsveitina á þann veg að um óvinnandi verk 

væri að ræða, nema fyrir þá allra hörðustu. Það að fleiri nemendur skyldu nefna 

sérsveitina sem sinn áhuga eftir því sem leið á rannsóknina, bendir því ef til vill til þess 

að trú nemenda á eigin getu hafi styrkst í gegnum námið sem gerir það að verkum að þau 

hafi hætt að útiloka möguleika sem raunverulegur áhugi byggði á. 

Aðrar deildir sem nemendur nefndu einnig voru tæknideild, greiningadeild, 

alþjóðadeild, efnahagsbrotadeild, kynferðisbrotadeild, mansal og forvarnir, auk þess að 
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starfa við almenna deild á landsbyggðinni. En fyrri valkostir nemenda miða langflestir 

við starfsval á höfuðborgarsvæðinu. 

Talsverður fjöldi nemenda tók fram að þessi áhugi byggði á þáverandi þekkingu og 

reynslu, og því þyrfti að taka þessum svörum með fyrirvara um slíkt. Því líkt og nokkrir 

viðmælendur komu inn á í síðustu viðtalslotunni, þá væri skólinn núna rétt að hefjast þó 

svo grunnnáminu væri að ljúka, og vísuðu í lærdóm allrar þeirrar reynslu sem þau ættu 

eftir að ávinna sér í frekari störfum. 

 

4.2.4 Að loknu námi 

Hér verða dregin fram helstu þemun sem komu fram í orðum nemenda þegar þeir voru 

beðnir um að líta til baka við lok náms og nefna það sem stæði upp úr eftir að hafa 

stundað nám við Lögregluskólann. Þannig töluðu nemendur meðal annars um að til að 

geta staðið sig vel í starfi þá væri mikilvægt að hafa góða og haldbæra þekkingu á lögum 

og lagaheimildum, auk góðrar samskiptahæfni en með henni töldu nemendur að hægt 

væri að leysa mörg mál, með því að tala menn til líkt og nemendur orðuðu það. Hér má 

sjá orð eins nemanda þegar hann talar um kosti þess í starfi að hafa góða þekkingu á 

lögum: 

 

Lögin eru mikilvægt verkfæri, best væri ef maður kynni þau öll 

utan að til að vera faglegur í starfi. Eftir því sem maður er betur 

að sér um lögin þá verður maður líka sjálfsöruggari í því sem 

maður er að gera... 

 

Þegar sami viðmælandi var spurður að því hvað hann ætti við þegar hann talaði um 

lögin sem verkfæri, þá svaraði hann því að lögin væru grunnurinn í afskiptaheimildum og 

vegvísir í starfinu sem lögreglumenn yrðu að hafa að leiðarljósi. Einnig var nemendum 

tíðrætt um mikilvægi góðra samskipta og hæfni á því sviði í lögreglustarfinu. Þau virtust 

einnig mörg búa yfir þeirri sjálfsþekkingu að áhugi þeirra miði að því að starfa með fólki 

og í samskiptum við fólk. Þegar nemendur voru spurðir að því hvort sýn þeirra á 

lögreglustarfið hefði breyst við lok námsins, komu fram fjölbreytt svör. Nokkur töluðu 

um að hafa upplifað meiri óvirðingu í garð starfsins en þau áttu von á, og vísuðu þá í 
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virðingarleysi sem þau höfðu upplifað bæði frá ungum krökkum og fullorðnum 

einstaklingum. Nokkrum kom á óvart hversu margir lugu blygðunarlaust að lögreglunni, 

allt til að reyna að bjarga eigin skinni og reyna að komast undan aðstæðum sem eigin 

hegðun hafði leitt þá í. Enn aðrir töluðu um einföldunina sem þau höfðu dregið upp í 

eigin huga af lögreglustarfinu áður en þau hófu nám, samanber orð þessa viðmælanda: 

 

Núna veit ég hvernig þetta virkar, maður hafði ekki alveg rétta 

sýn. Maður einfaldaði þennan veruleika áður en maður fór í 

skólann, þetta er aðeins flóknara í raunveruleikanum... Þetta er 

eins og að vera á fremsta bekk á bestu sýningu í heimi, sérð 

heiminn eins og hann er og hann er ekki alltaf mjög fallegur. 

Þetta er ekkert eins og bíómyndir... Þú færð að hjálpa fólki og 

það skiptir máli það sem maður er að gera, það er ekkert 

tilgangslaust í þessu...  

 

Nemendur töluðu um að hafa uppskorið aukinn þroska í gegnum námið, og tengdu 

það við aukna þekkingu og það að hafa reynt á sig andlega og líkamlega. Þar að auki voru 

margir stoltir yfir því að hafa ekki gefist upp þegar á móti blés, heldur að hafa tekist á við 

áskorunina og haft betur, og þannig styrkt seiglu sína. Samanber orð eins viðmælanda:  

 

Þetta er búið að vera mjög gefandi nám, finnst ég hafa þroskast 

meira á einu ári en á síðustu tíu árum. Ég hef orðið að betri 

manni á þessum tíma, hef þroskast alveg ógurlega og þetta er 

bara mannbætandi... Maður hefur ræktað sjálfan sig mjög mjög 

mikið, óafvitað... Vona að ég læri og haldi áfram að læra. Það er 

mikilvægt að bæta við sig þekkingu, og tileinka sér þekkingu... 

vera meðvitaður um mikilvægi samskipta og auka eigin hæfni.  

 

Einnig kom fram í orðum talsvert margra nemenda að sjálfstraust þeirra jókst í 

náminu, tengdu margir það við betri árangur nú en í fyrra námi auk þess hve praktísk 

þekkingin sem verið væri að miðla til þeirra væri: 
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Ég er ánægður með hvað mér er að ganga vel og miklu betur en 

þegar ég tók stúdentinn... Ég finn alveg aukið sjálfstraust í 

náminu, en maður þarf að hafa fyrir því... Mjög ánægður að ég 

stenst kröfurnar sem ég og kennararnir setja mér... og þetta nám 

gagnast svo beint í starfi, þannig maður sér alltaf beina tenginu 

þar á milli. 

 

Lögreglan hafði styrkst verulega í sjálfsmynd langflestra við lok námsins. Þannig 

virtust nemendur gera auknar kröfur til eigin hegðunar og voru meðvituð um að þau 

þyrftu að vera vönd að virðingu sinni hvort sem þau væru við störf eða utan vinnu. 

Þannig ber vott um mikla skuldbindingu í garð starfsins, þar sem þau hafi valið sér starf 

sem fylgir þeim hvert sem þau fara. Líkt og margir viðmælendur komu inn á þá ertu 

lögga allan sólarhringinn, hvort sem þú ert í búningnum eða ekki, samanber þessi orð eins 

viðmælanda: 

 

Þú ert alltaf lögga, hvort sem þú ert á vakt eða ekki... Þú ert 

lögga, alltaf og alls staðar og hvar sem er, löggan fylgir þér 

alltaf... Karakterinn breytist allur við þetta nám, þú þarft að vera 

fyrirmynd. Veruleikinn er búinn að breytast eftir þetta ár í 

náminu... Þetta er orðið svo sterkt í sjálfsmyndinni, að þó svo þú 

farir úr búningnum þegar þú kemur heim, þá ferðu ekkert úr 

þessu hlutverki sem þú ert kominn í og ert búinn að velja þér. 

Tapar líka trúverðugleika í starfinu ef þú hagar þér eins og 

hálfviti utan vinnu... 

 

Nokkrir nemendur komu inn á það að þeir hefðu viljað sjá námið jafnvel enn 

lengra. Þeim þótti það mjög gagnlegt en ekki nægjanlega langt. Þó gerði enginn lítið úr 

því mikla efni sem farið hefði verið yfir á bóknámsönnunum tveimur því nemendur vildi 

bæði sjá lengingu á starfsnámi sem og bóknámi og nokkrir töluðu um að það væri erfitt 

að verða hin fullkomna lögregla eftir eitt ár í skólanum. Samanber orð þessa viðmælanda: 
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Skólinn er rétt að byrja þó að hann sé að verða búinn, það er 

ómögulegt að komast yfir þetta allt á einu ári og það er bara ekki 

hægt að læra allt þetta á einu ári, svo finnur maður auðvitað sitt 

sérsvið síðar og verður þá sérfræðingu á því sviði. En ég myndi 

vilja fá meiri og dýpri fræðslu um margt, og að skólinn væri 

lengri. Mér fannst þetta of stutt og líða of hratt. Svo er þetta er 

allt líka jafn áhugavert sko... Endurmenntun yrði eiginlega að 

standa oftar til boða eftir að maður fer að starfa. Svo er líka 

mikilvægt að halda sér við sjálfur og hafa svörin á reiðum 

höndum... 

 

Einnig kom fram í máli nokkurra nemenda að kulnun í starfi var eitthvað sem þau 

óttuðust. Í því samhengi lögðu viðmælendur áherslu á að finna áhuga sínum farveg í 

starfi til að draga úr slíkri hættu. Einnig töluðu viðmælendur um mikilvægi þess að ögra 

sér og reyna á sig, bæði með því að bæta við sig nýrri þekkingu og að takast á við annars 

konar áskoranir, til að sporna gegn líkum á starfsleiða. 

 

Þrátt fyrir að stór hluti hópsins hafi haft starfsreynslu á sviði lögreglustarfa áður en 

þau hófu nám við skólann, og nokkur töluðu um þá reynslu sem staðfestingu á áhuga, 

sem varð til þess að þau sóttu um nám við skólann, þá töluðu margir nemendur um það að 

námi loknu að skólinn sé forsenda fagmennsku í starfi auk þess að hafa fyllt þau enn 

frekara sjálfstrausti til að takast á við starfið af öryggi, samanber lagalega þekkingu. 

Nokkrir nemendur innan hópsins komu því inn á það að þau myndu ekki mæla með því 

að einstaklingar starfi á þessu sérhæfða sviði ófaglærðir, samanber orð þessa 

viðmælanda: 

 

Skólinn er ólíkur raunveruleikanum á ákveðinn hátt, en virkilega 

góður undirbúningur og í raun og veru bara nauðsynlegur... og 

lögfræðin mjög fínn grunnur. Hefði ekki viljað byrja í 
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lögreglunni án þess að fara í skólann. Það er í raun og veru 

glórulaust að starfa án þess að hafa farið í námið... 

 

Allir viðmælendur komu inn á það oftar en einu sinni og eiga það sameiginlegt að 

áhugi þeirra í garð lögreglustarfsins hefði aukist jafnt og þétt yfir námið, og í tilfellum 

langflestra var áhuginn þó mjög mikill fyrir, auk þess sem nemendur upplifðu mikla 

ánægju í náminu og uppskáru góðan árangur bæði við nám og störf. 

 

4.3  Væntingar til starfs 

Væntingar meirihluta nemenda stóðu til þess að fjölbreytileiki og spenna einkenni starfið, 

og að hver dagur verði þannig að fjölbreytileikinn viðhaldist. Nemendur velja 

starfsánægju fram yfir laun og eru meðvituð um mikilvægi þess að þau haldi sér við til að 

sporna gegn kulnun í starfi. Einnig bera nemendur væntingar til sjálfra sín og betur 

verður farið yfir þær hér á eftir þar sem fjallað verður um starfskenningu nemenda. Þar á 

eftir verður farið yfir siðferðileg gildi í starfi og að lokum, framtíðarsýn nemenda í starfi 

og starfsöryggi. 

 

4.3.1 Starfskenning 

Viðmælendur voru allir beðnir um að setja fram starfskenningu sína í síðustu 

viðtalslotunni. Þar voru þau spurð út í gildi sín í starfi, hvað þau vilja að einkenni störf 

sín og hvað þau vildu standa fyrir sem lögregla, sem endurspeglar svo markmið þeirra í 

starfi. Hér verður dregið saman það sem kom endurtekið fram í orðum viðmælenda og 

einkennir þar af leiðandi sameiginlega starfskenningu hópsins. 

 

Heiðarleiki, fagmennska og sanngirni voru þau gildi sem komu oftast fram í orðum 

viðmælenda. Þar á eftir töluðu viðmælendur um að það væri þeim mikilvægt að vera 

samkvæm sjálfum sér í störfum sínum, sýna góð samskipti, vera góðar fyrirmyndir, 

áreiðanleg, traustvekjandi, þolinmóð, metnaðarfull og kurteis. Einnig kom áberandi fram 

að þau telja sig vera með ríka réttlætiskennd. Þau vildu að vandvirkni einkenndi 

vinnubrögð þeirra, auk samkenndar, umburðarlyndis, ákveðni, samviskusemi, jafnræði og 
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aga. Einnig vilja viðmælendur vera álitnir góðir starfskraftar, með yfirgripsmikla 

þekkingu, auk þess sem þau koma einnig inn á að þau vilji tileinka sér þekkinguna í 

störfum sínum. Þau vilja vera áhugasöm um starf sitt, fróðleiksfús, auk þess sem þau vilja 

halda áfram að þroskast eða þróast í starfi og halda sér þannig við eða vinna sig upp á 

við. Einnig töluðu viðmælendur um að sjálfsgagnrýni væri mikilvæg í starfi sem þessu, 

því oft gæfist lítill tími til ákvarðanatöku og aðstæður kalli gjarnan á að bregðast þurfi 

fljótt við. Því töldu þau mikilvægt að ígrunda eigin störf og læra af því sem betur mætti 

fara eða reynslu annarra. 

 

Þetta er yfirgripsmikil og metnaðarfull starfskenning, og allt eru þetta hugtök og 

orð sem komu endurtekið fram í orðum viðmælenda, sem þau tengja við þjónustuhlutverk 

lögreglunnar. Hér eru þau nefnd í þeirri röð sem þau komu oftast fram, þannig eru þau 

hugtök sem fyrst voru nefnd í upptalningunni þau sem oftast voru nefnd og svo koll af 

kolli. Þegar litið er til innihalds og merkingar hugtakanna, þá kemur fram mikill 

skyldleiki þeirra á milli og segja má að meginþemun séu heiðarleiki og vinnusiðferði, 

mannleg samskipti, sanngirni, metnaður og starfsþróun. 

 

Eftir að nemendur höfðu orðað starfskenningu sína, þá voru þau spurð hvort þau 

teldu hana verða einfalda í framkvæmd, auk þess sem þau fengu kynningu á kenningu um 

tengsl hugsunar og hegðunar, til að glöggva sig á því út í hvað væri verið að spyrja. Hér í 

næsta kafla sem fjallar um siðferðileg gildi í starfi verður farið yfir svör nemenda, auk 

annarrar umræðu á þessu sviði. 

 

4.3.2 Siðferðileg gildi í starfi 

Þegar litið er til sameiginlegrar starfskenningar hópsins, þá kemur glöggt í ljós að mörg 

þeirra setja sér markmið um að vinnusiðferði þeirra einkennist af heiðarleika. En það var 

það hugtak sem oftast kom fram í orðum viðmælanda þegar þau orðuðu starfskenningu 

sína. Þau þrjú hugtök sem oftast voru nefnd, það eru heiðarleiki, fagmennska og 

sanngirni, geta öll fallið undir siðferðileg gildi. Þar að auki komu fram hugtök eins og að 

vera samkvæm sjálfum sér, góðar fyrirmyndir, áreiðanleg, traustvekjandi, rík 

réttlætiskennd, vandvirkni, jafnræði, agi og sjálfsgagnrýni, sem allt geta fallið undir 
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siðferðileg gildi og eru í eðli sínu til þess fallin að styrkja fagmennsku í störfum 

viðkomandi. 

 

En kenningar um tengsl hugsunar og hegðunar benda á að það er eitt að hafa 

ásetning um hegðun en allt annað að framkvæma hana. Því voru nemendur spurðir að því 

hvernig þeir teldu að þeim myndi ganga að framfylgja gildum eða markmiðum sínum 

samkvæmt eigin starfskenningu. 

 

Þeir nemendur sem orðuðu ríka réttlætiskennd og það að þau legðu mikið upp úr 

því að vera samkvæm sjálfum sér og að það einkenndi störf þeirra í starfskenningu sinni, 

virtust eiga auðveldara með að svara þessari spurningu án mikillar umhugsunar. Mörg 

þeirra svöruðu sem svo að þeim hefði tekist það hingað til og því ættu þau ekki von á að 

undantekning yrði þar á. Því má segja að algengasta svarið við þessari spurningu hafi 

verið að ef ég verð samkvæm eða samkvæmur sjálfum mér, þá verður þetta ekkert mál. 

 

Aðrir nemendur tóku sér örlítið lengri tíma í að velta þessu fyrir sér og oft 

sköpuðust áhugaverðar vangaveltur. Að endingu varð niðurstaðan sú að yfirgnæfandi 

meirihluti taldi starfskenningu sína vera eitthvað sem þau gætu framkvæmt og fylgt eftir í 

starfi og vísuðu máli sínu til stuðnings til siðferðilegra gilda sem þau höfðu nefnt í 

starfskenningu sinni. En fjórir viðmælendur töluðu um að það yrði fyrirhafnarinnar virði 

og myndi ekki hafast nema með meðvitaðri hugsun um eigin hegðun, og vísuðu þá meðal 

annars í hvað leti gæti orðið hættuleg, samanber orð þessa viðmælanda: 

 

Þetta verður ekki einfalt eða auðvelt. Maður verður að halda sér 

við. Halda þekkingunni við og detta ekki í letigír, þá á ég við 

hanga ekki inni á stöð og nenna ekki að sekta. Þá er líka 

hættulegt að detta í burn out og nenna ekki að sinna starfinu. Það 

er alveg á hreinu að það verður mál að hafa fyrir þessu. Mjög 

auðvelt að detta í það að vera of eða van, of fastur fyrir eða of 

easy going. Markmið að fara meðalveg... Svo er ótrúlega 

mikilvægt að vera meðvitaður um eigin störf og skauta ekki í 
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gegnum daginn. Því það er ekki hægt að útiloka að lenda í 

aðstæðum þar sem reynir á þetta mannlega í manni, mikilvægt 

að meta aðstæður hverju sinni til að taka upplýsta ákvörðun. 

 

Einn viðmælandi kom inn á mikilvægi taumhalds og vísaði þá í að það myndi ekki 

ganga upp að gefa aðeins einu sinni afslátt og þá meinti hann að sleppa einstaklingi með 

smávægilegt brot, því um leið og þú værir búinn að opna á slíka afslætti þá væri ekki 

aftur snúið. Fleiri viðmælendur komu inn á skylda umræðu og tóku einnig fyrir 

meðalhófsregluna í þessu samhengi, en hér má sjá orð viðmælandans: 

 

Jú, verður örugglega eitthvað mál en tel mig geta það, verður 

örugglega erfitt einhverntímann. Maður getur ekkert hætt að lesa 

núna þó að maður sé búinn með skólann, maður verður að halda 

sér við og lögin eru alltaf að breytast. Það er markmið að þróa 

og styrkja sig inn í ákveðnar áttir á meðan maður er á almennri 

deild. Líkamlega og andlega, og andlegi styrkurinn mikilvægari 

en sá líkamlegi þegar kemur að þessu. Ef við horfum á þetta út 

frá meðalhófsreglunni, þá kæmist maður aldrei yfir öll þessi 

verkefni, ef við tækjum alla fyrir hvað sem er. En svo er líka 

mikilvægt að gefa ekki afslátt af siðferðinu. Gefa ekki einu sinni 

afslátt, því það verður ekki aðeins einu sinni heldur oftar. 

Samkvæmt jafnræðisreglunni yrðir þú að gefa afslætti fyrir alla 

eða engan. Það er ekki bara spurning um aðstæður og 

afleiðingar, þetta er ekki svo einfalt... 

 

Einhverjir komu inn á að ekki væri hægt að útiloka mannleg mistök við störf, sér í 

lagi þar sem oft þyrfti að taka ákvarðanir undir miklu álagi og án mikillar umhugsunar 

vegna hraðans sem getur einkennt starfið, en þá væri þeim mun mikilvægara að læra af 

þeim samanber orð þessa viðmælanda: 
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Markmiðið er að koma af vaktinni og þú sért sáttur við störfin 

þín eða dagsverkið, og starfið er þannig að þú getur lent inn á 

það að þú þarft að fletta yfir, og spyrja sjálfan þig var eitthvað 

sem ég gat gert öðruvísi... Sjálfsskoðun og sjálfsrýni í starfi 

hjálpar og það er markmið að beita þessum ráðum í eigin 

störfum. Viðurkenna fyrir sér ef eitthvað hefði mátt fara betur og 

nota það jákvætt... og læra af því. Ég vil vera löggan sem tekur 

réttar ákvarðanir, en það er þunn lína, því stundum þarf að gera 

þetta svo snöggt... 

 

Einnig hafði verið spurt út í samskonar atriði í fyrri viðtalslotum sem leiddu í ljós 

samskonar niðurstöður. Í fyrstu viðtalslotu voru nemendur spurðir út í hvernig þeir 

myndu bregðast við ef þeir yrðu áskynja einhvers í fari samstarfsmanna á starfsnámsönn 

er varðaði við siðareglur lögreglunnar eða starfsheimildir. Nemendur svöruðu því til að 

þeir myndi fara þá leið að nýta samskiptahæfni og ræða málin ef ekki væri um alvarleg 

atriði að ræða, en þau myndu tilkynna til yfirmanna ef þau yrðu vitni að einhverju sem 

gengi fram af þeim. Svo í annarri viðtalslotu voru nemendur spurðir út í hvort þeir hefðu 

orðið varir við slíka hegðun og þá hvernig þau hefðu brugðist við. Mikill meirihluti 

nemenda talaði um að hafa ekki orðið vör við neitt óeðlilegt og því reyndi ekki á 

viðbrögð þeirra á þessu sviði. Nokkrir töluðu um að hafa rekist á smávægilega hluti sem 

þau höfðu spurt út í, annað hvort þann sem í hlut átti, tilsjónarmann eða varðstjóra. 

Samanber orð þessa viðmælanda: 

 

Ég var duglegur að spyrja eins og megum við þetta eða var þetta 

rétt hjá okkur? Ég var ekki að gagnrýna, en vildi vita hvort þetta 

mætti og eins líka við ákveðin atriði, hvernig eigum við að gera 

þetta? Annars finnst mér meðalhófsreglan skýla ákveðnu gráu 

svæði, það er hægt að skýra margt með henni... en svo er líka 

alltaf spurningin, hvert er gráa svæðið. 
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Þessar niðurstöður eru því einnig í samræmi við siðferðisleg gildi nemenda sem 

hér hefur verið rætt um að ofan. Engu að síður kom þessu tengt fram áhugaverð umræða, 

þar sem nemendur töluðu um viðkvæma stöðu nema á þessu sviði, samanber orð þessa 

viðmælanda: 

 

Staða nema er ekki einföld þegar kemur að þessu... Það er alls 

ekki hægt að útiloka það að það myndi bitna á starfsöryggi hjá 

manni ef maður myndi bregðast við svona... Þetta gæti alveg 

verið áhætta. En svo er alveg hægt að hugsa þetta þannig að það 

gæti líka kostað mann starfið ef maður gerir ekkert. Svo er þetta 

þannig starf að menn þurfa að standa saman, og traust er 

mikilvægt. Starfsferillinn byggist á því að geta átt gott samstarf 

við starfsfélagana... Maður þarf að vera fylginn sér í svona 

málum og fara góðu leiðina í því að láta vita. 

 

Heilt yfir eru siðferðisleg gildi hópsins sterk og þau eru meðvituð um mikilvægi 

þess að vera hugsandi yfir eigin hegðun og hættuna sem vani getur skapað. Rík 

réttlætiskennd, auk aga, hefur einkennt orð viðmælenda og heyra má að markmið þeirra 

er að standa sig vel á þessu sviði að námi loknu. Því líkt og nokkrir viðmælendur bentu á, 

þá líkur náminu í raun aldrei því mikilvægt er að halda við þekkingunni og meðal annars 

fræðast stöðugt um innihald nýrra laga og reglugerða. Viðmælendur komu einnig inn á 

það hversu mikilvægt það sé að velja sér góðar og jákvæðar fyrirmyndir í starfinu og 

töluðu um það sem styðjandi þátt við starfskenningu sína og markmiðin í starfi. Því má 

leiða líkur að mikilvægi þess að nemendur velji sér fyrirmyndir sem deili með þeim 

sameiginlegum gildum og markmiðum í starfi. 

 

4.3.3 Framtíðarsýn í starfi og starfsöryggi 

Hugtökin tvö, framtíðarsýn og starfsöryggi, voru náskyld í hugum nemenda og komu 

endurtekið fram sem þemu í orðum viðmælenda. Framtíðarsýn þeirra í starfi var skýr, en 

skortur á starfsöryggi skyggði þar á. Því líkt og nokkrir nemendur töluðu um að án starfs 

væri takmörkuð framtíð í starfi. Allir þeir sem útskrifuðust úr hópnum við námslok 
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töluðu skýrt um vilja sinn og áhuga gagnvart því að starfa við lögreglustörf í framtíðinni. 

Þessi framtíðarsýn hefur verið skýr yfir allt rannsóknartímabilið og samræmist umræðu 

þess efnis að lögreglan stækkaði sífellt hlut sinn í sjálfsmynd nemenda. 

 

Þegar fyrsta viðtalslotan fór fram kom í ljós að nemendur gerðu sér hæfilegar 

væntingar um starf að loknu námi, byggt á samdrætti í kjölfar efnahagshrunsins árið 

2008. Á meðan á annarri viðtalslotu stóð komu fram auknar vonir meðal nemenda um 

starf að loknu námi, og mikill meirihluti gerði sér væntingar um starf á 

höfuðborgarsvæðinu. Þegar síðustu viðtölin fóru fram voru horfur ekki jafn góðar. Þá 

höfðu aðeins tveir viðmælendur af 20 öruggt starf í höndum og atvinnuhorfur meðal 

annarra voru óöruggar, en ekkert hafði dregið úr áhuga nemenda gagnvart því að starfa á 

þessu sviði. Því má segja að á sama tíma og framtíðarsýn og vilji nemenda var skýr, þá 

hafi ekki verið mikið starfsöryggi. En nemendur mátu stöðu sína þannig að erfiðast yrði 

að komast að eða komast einhversstaðar inn og fá ráðningu, en eftir það yrði mögulega 

gott starfsöryggi og jafnvel auðveldara að fá skipun í framhaldinu. Töluðu nemendur um 

að upplifa visst öryggi að vera í skólanum á meðan erfiðlega gengi að fá störf, en vonuðu 

innilega að það færi að birta til í þessum efnum og að fyrr en síðar yrðu einhverjar stöður 

auglýstar lausar til umsóknar. 

 

Fram kom í öllum viðtalslotunum að laun virtust ekki hafa áhrif á áhuga nemenda, 

og margoft kom það fram að væru laun eitt af gildum þeirra í starfi þá hefðu þau valið sér 

annan starfsvettvang. Þó kom það einnig fram að nemendur teldu mikilvægt að geta lifað 

af laununum sem þau ynnu sér inn, en þau gerðu ekki kröfu um að verða efnuð af þessu 

starfi. Samanber orð þessa viðmælanda þegar hann talaði um mikilvægi starfsánægju 

umfram há laun: 

 

Þú velur ekki lögreglustarfið byggt á launum, ef þau skipta 

svona miklu þá horfirðu eitthvert annað... Ég trúi á það að það sé 

betra að vera hamingjusamur í 29 daga mánaðarins og ögn 

svekktur 1 dag, en hundómögulegur 29 daga mánaðarins og 

ánægður 1 dag. 
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Þannig virtist kjarabarátta lögreglumanna sem varð afar áberandi á sama tíma og 

nemendur hófu nám á þriðju önn við Lögregluskólann, og endaði með gerðadómi, ekki 

draga á nokkurn hátt úr áhuga né hugsjónum nemenda. Ef eitthvað var þá jók sú barátta 

aðeins á samkennd hópsins með starfandi lögreglumönnum. 

 

Samkvæmt nemendum virðist mikilvægi þess að geta beitt fyrir sig lögum og 

lagaheimildum í starfi og mikilvægi góðrar samskiptahæfni, ráða sköpum í starfi 

lögreglunnar. En þegar nemendur voru spurðir að því í lok síðasta viðtalsins, hvað þeim 

dytti í hug þegar þau hugsuðu til framtíðar í starfi þá nefndu margir að starfið yrði 

hugsanlega meira krefjandi og hættulegra og vísuðu þá í skipulagða glæpastarfsemi. En 

samkvæmt nokkrum þá kom það þeim á óvart hversu viðamikil sú starfsemi er nú þegar, 

og nokkrir minntust á að sjá jafnvel fyrir sér vopnaburð lögreglu eða vopn í 

lögreglubílum þó svo þeim hafi ekki öllum hugnast sú hugmynd, samanber orð þessa 

viðmælanda: 

 

Lögreglan er hornsteinn samfélagsins og lögreglan er mikilvæg í 

samfélaginu. Það er allt að harðna hér, glæpahópar og 

vopnaburður til dæmis... Ég myndi vilja fá meiri valdheimildir 

fyrir lögregluna og skýrari, til dæmis tazer en ég er ekki 

hlynntur því að fá skotvopn. Lögreglan er virðingarverð stofnun, 

en það mætti gera meira til að borin væri virðing fyrir starfandi 

lögreglumönnum og þá á ég til dæmis við af yfirvöldum... 

 

Hér hefur verið farið yfir reynslu og upplifun nemenda af því að stunda nám við 

Lögregluskóla ríksisins, með áherslu á bakgrunn viðmælenda, þróun áhuga, væntingar til 

starfs, siðferðileg gildi sem og framtíðarsýn og starfsöryggi. Alla þessa þætti má fella 

undir hugtakið starfsferilþróun, en það er markmið umræðukaflans sem kemur hér síðar 

að tengja saman fræðin sem kynnt voru í fræðilegum hluta verkefnisins við niðurstöður 

þessarar rannsóknar.  
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5. Umræða 

Þessi kafli skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er samantekt á niðurstöðum, þar sem svör 

við rannsóknarspurningum verða dregin saman. Annar hluti kallast umræða, þar sem 

niðurstöður athugunar verða ræddar með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni verkefnisins. Í 

þriðja hluta verða kynntir lærdómar sem höfundur telur að draga megi af verkefninu og 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fjórða hluta verður farið yfir lokaorð ritgerðarinnar. 

 

5.1  Samantekt á niðurstöðum 

Fyrsta rannsóknarspurningin var hver er upplifun og reynsla nemenda í grunnnámi við 

Lögregluskóla ríkisins. Niðurstöður leiddu í ljós að sameiginleg reynsla hópsins 

einkenndist af mikilli ánægju í garð námsins, auk þess sem viðmælendur komu inn á að 

það væru einstaklingarnir sem sköpuðu skólann og vísuðu þá í mannauðinn sem skólinn 

býr yfir, nemendur, kennara og starfsfólk skólans. Einnig kom fram að nemendur töldu 

stærð nemendahópsins og skólaumhverfið skapa persónulega umgjörð utan um námið, 

sem þau töldu vera mikinn kost. Einnig kom fram að nálægð við kennarana og það hversu 

opnir þeir væru gagnvart því að taka við spurningum nemenda og svara þeim, varð 

nemendum mikil hvatning í námi og stuðlaði að jákvæðri viðhorfum til bæði náms og 

kennara. Nemendur báru mikla virðingu fyrir kennurunum og aganum sem þeir viðhéldu 

í náminu. Liðsheild, samkennd, samheldni og vinátta var einkennandi fyrir 

nemendahópinn. Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvað stæði upp úr í náminu þá 

nefndu langflestir nemendahópinn. Þessi ánægja gagnvart hópnum viðhélst yfir allan 

námstíma nemenda við Lögregluskólann og var einkennandi, og ef eitthvað var þá 

styrktust tengslin og vináttan eftir því sem á leið. Áberandi var hversu mikinn stuðning 

nemendur veittu hvor öðrum, ekki síst á tímum þar sem álag var mikið vegna verkefna og 

prófa. Keppnisskap einkenndi marga innan hópsins, sem smitaði út frá sér og þannig urðu 

þau hvort öðru hvatning til að standa sig enn betur og ögra sjálfum sér. Því má sjá að 

nemendur veittu hvor öðrum hvatningu og stuðning á fjölbreyttan hátt. Nemendur lögðu 

mikið á sig námslega og fram kom í orðum margra að þeim gekk betur í námi við 

Lögregluskólann en í fyrra námi og tengdu þau þann árangur við aukinn áhuga á 

námsefninu auk þess sem námsumhverfið var hvetjandi. Nemendur töluðu um að hafa 
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uppskorið aukinn þroska í gegnum námið og tengdu það við aukna þekkingu og það að 

hafa reynt á sig bæði andlega og líkamlega. Þar að auki voru margir stoltir yfir því að 

hafa ekki gefist upp þegar námið reyndist þeim erfitt, heldur að hafa tekist á við 

áskorunina og haft betur. Það styrkti sjálfstraust þeirra. Nemendur töluðu um að 

skuldbinding þeirra við starfið hefði vaxið jafnt og þétt eftir því sem að leið á námið og 

tengdu það einnig auknum þroska þegar lögreglan styrktist í sjálfsmynd þeirra. En 

lögreglustarfið hafði styrkst verulega í sjálfsmynd langflestra við lok námsins. Þannig 

virtust nemendur gera auknar kröfur til eigin hegðunar og voru meðvituð um að þau 

þyrftu að vera vönd að virðingu sinni hvort sem þau væru við störf eða utan vinnu. Því 

starfið fylgdi þeim hvert sem þau færu, hvort sem þau væru í lögreglubúningi eða ekki. 

Nokkrir nemendur töluðu um upplifun sína af skólagöngunni sem mannbætandi reynslu 

þar sem þau hefðu menntað sig í lífinu sjálfu. 

 

Önnur rannsóknarspurningin var hvernig birtist áhugi lögreglunema. Niðurstöður 

leiddu í ljós að áhugi gagnvart lögreglustarfinu hafði fylgt miklum meirihluta nemenda 

lengi en alls töluðu 17 nemendur af 20 um að áhuginn á lögreglustarfinu hefði fylgt þeim 

allt frá barnæsku eða frá grunnskólaárum. Til viðbótar talaði einn þátttakandi um að 

áhuginn hafi kviknað á unglingsárunum en tveir töluðu um að áhuginn væri frekar 

nýtilkominn og hefði kviknað á síðustu árum, þó svo hann hafi ekki verið fjarlægur og 

vísuðu þá í önnur nátengd áhugamál eða starfsreynslu tengda þessum áhuga. Það var 

margt sem virtist styrkja áhuga nemenda, samanber það að eiga foreldra sem störfuðu eða 

höfðu starfað sem lögreglur auk þess sem stór hópur nemenda átti ættingja sem störfuðu á 

þessu sviði. Þannig kom í ljós hversu áhrifarík hvatning getur verið þegar kemur að því 

að styrkja áhuga, en hún hafði bein áhrif á að margir nemendur ákváðu að takast á við 

nám í Lögregluskólanum. Hvort sem það voru ættingjar sem höfðu starfað við 

lögreglustörf, foreldrar, samstarfsfélagar þar sem viðmælendur höfðu öðlast reynslu af 

því að starfa við lögreglustörf eða vinir sem höfðu innsýn inn á þetta svið. Hvatningin 

sem þeir upplifðu sem eiga foreldra sem hafa starfað við lögreglustörf var áberandi, auk 

þess sem nokkur minntust á að lögreglustarfið hefði verið áhugi og draumur foreldra 

sinna sem aldrei rættist og að þeir foreldrar höfðu einnig verið hvetjandi. Þar að auki 

hafði hátt í helmingur viðmælenda öðlast starfsreynslu á þessu sviði áður en þau hófu 
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nám við Lögregluskólann, eða 8 nemendur af 20, og þá annað hvort starfað við 

afleysingar eða sem héraðslögreglumenn, annað hvort yfir lengri eða skemmri tíma. 

Nokkrir töluðu um að starfsreynslan hefði verið bein hvatning til þess að takast á við 

námið ásamt því að þeir hafi hlotið beina hvatningu á starfsstöðunum frá 

samstarfsfélögum. Þannig veitti starfsreynsla á þessu sviði mörgum staðfestingu á áhuga, 

sem hafði fylgt þeim lengi. Einnig kom í ljós að áhugi nemenda gagnvart 

lögreglustarfinu, styrktist jafnt og þétt yfir skólaárið, sem styrkti vissu margra að þau 

væru að næra eigin áhuga í náminu. Þegar stafakóði byggt á stöfum Hollands og íslenskri 

starfalýsingu lögreglustarfsins er skoðaður, en kóðinn er RSC, þá kemur fram mikið 

samræmi á milli lögreglustarfsins og þess sem hefur einkennt áhuga og reynslu 

viðmælenda. Nánar verður fjallað um þá samsömun í umræðukafla.  

 

Þriðja rannsóknarspurningin var hver eru einkenni þróunar starfsferils meðal 

lögreglunema. Niðurstöður leiddu í ljós að tengsl áhuga, starfsferils sem og 

björgunarsveitarstarfa hingað til voru talsverð meðal nemenda. Þannig kom í ljós að öll 

höfðu þau reynslu sem styrkti þau með ólíkum hætti inn í námið, ásamt því að eiga það 

sameiginlegt að langflest höfðu haft áhuga allt aftur úr æsku í garð lögreglustarfsins. Til 

viðbótar átti mikill meirihluti að baki fyrri starfsreynslu sem tengist á einhvern hátt áhuga 

þeirra á sviði löggæslu, samanber björgunarsveitarstörf og störf við sjúkraflutninga. 

Íþróttir einkenndu áhuga mjög margra og innan hópsins voru einstaklingar sem höfðu náð 

afar góðum árangri á sínum sviðum, auk þess sem margir höfðu stundað Crossfit og 

sambærilega þjálfun. En færni á sviði íþrótta er mikill styrkleiki inn í námið, og í raun og 

veru forsenda þess að komast inn í gegnum inntökupróf við skólann. Þar að auki er 

fjölbreytt þjálfum á þessu sviði hluti af námsefni bóknámsanna, þar sem gerðar eru 

miklar kröfur til nemenda. Önnur reynsla sem nemendur bjuggu að og styrkti þau inn á 

þessa braut að þeirra mati var meðal annars reynsla af herþjálfun, öryggisgæslu, 

slökkviliðsstörfum, tollstörfum, dyravörslu, skátastarfi, nám til einkaflugmannsréttinda, 

meiraprófsréttinda, 30 tonna réttindi og fallhlífarstökk. Auk þess sem starfsreynsla 

margra við lögreglustörf styrktu þau með beinum hætti inn í nám við Lögregluskólann 

með fjölbreyttum hætti. Því má segja að um hefðbundið samræmi og skyldleika áhuga, 

fyrri starfa og reynslu sé hér að ræða sem hafi mikil tengsl við námsval þeirra við 
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Lögregluskólann. Sé horft til starfsferilþróunar nemenda á meðan þau stunduðu nám við 

Lögregluskólann þá kom fram að áhugi nema á starfinu styrktist í kjölfar jákvæðs 

árangurs í námi og við störf, ásamt því að sjálfstraust og sjálfsöryggi á þessu sviði jókst á 

sama tíma og lögreglustarfið styrktist í sjálfsmynd þeirra. Nánar verður fjallað um 

starfsferilþróun nemenda á meðan á námi stóð með hliðsjón af starfsþróunarkenningu 

Super í umræðukafla hér á eftir. 

 

Fjórða rannsóknarspurningin var hvernig birtast væntingar nema til 

lögreglustarfsins og eigin hegðunar í starfi. Niðurstöður leiddu í ljós að nemendur bundu 

miklar væntingar við fjölbreytileika og spennu í starfi, og töluðu þau um kosti þess að 

engir tveir dagar væru eins og sá fjölbreytileiki kæmi til með að styðja við áhuga yfir 

tíma í starfi. Nemendur höfðu fjölbreyttar væntingar til lögreglustarfsins áður en þeir 

hófu nám á fyrstu starfsnámsönninni, samanber það að leggja áherslu á lagni í 

mannlegum samskiptum og með þeim hætti reyna að leysa verkefni með því að tala fólk 

til, aðstoða almenning ásamt því að sýna almenningi virðingu í samskiptum, með það á 

bak við eyrað að allir væru jafnir. Þessar væntingar nemenda stóðust, þau voru mjög 

ánægð með eigin árangur og upplifðu að áhugi á starfinu jókst jafnt og þétt. Þegar 

nemendur voru spurðir út í starfskenningu sína, sem endurspeglaði væntingar þeirra til 

eigin hegðunar í starfi og gildi þeirra, kom í ljós að meginþemun voru heiðarleiki og 

vinnusiðferði, mannleg samskipti, sanngirni, metnaður og starfsþróun, sem 

endurspegluðu innihald fleiri gilda sem nemendur nefndu. Þegar nemendur voru spurðir 

að því hversu auðvelt þeir teldu að framfylgja þessum markmiðum í starfi kom í ljós að 

gildin sem nemendur höfðu nefnt endurspegluðu mikinn fjölda siðferðilegra gilda í starfi. 

Samanber að mörg þeirra settu sér markmið um að vinnusiðferði þeirra einkennist af 

heiðarleika. En það var það hugtak sem oftast kom fram í orðum viðmælanda þegar þau 

orðuðu starfskenningu sína, auk fagmennsku og sanngirni, sem geta öll fallið undir 

siðferðileg gildi. Þar að auki komu fram hugtök eins og að vera samkvæm sjálfum sér, 

góðar fyrirmyndir, áreiðanleg, traustvekjandi, rík réttlætiskennd, vandvirkni, jafnræði, agi 

og sjálfsgagnrýni, sem allt eru siðferðileg gildi sem eru til þess fallin að styrkja 

fagmennsku í störfum viðkomandi. Þegar nemendur voru spurðir að því hvernig þeir 

teldu að þeim myndi ganga að framfylgja gildum eða markmiðum sínum í starfi, kom í 
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ljós að nemendur voru meðvituð um mikilvægi þess að vera hugsandi yfir eigin hegðun 

við störf. Eins töldu þau mikilvægt að ígrunda eigin störf og læra af mistökum kæmu þau 

upp. Rík réttlætiskennd, auk aga, einkenndu orð viðmælenda og heyra mátti að markmið 

þeirra væri að standa sig vel á þessu sviði að námi loknu. Auk þess sem siðferðisleg gildi 

hópsins voru heilt yfir mjög sterk. Við lok rannsóknar þegar nemendur voru spurðir út í 

framtíðarsýn í starfi, kom bersýnilega í ljós mikill áhugi nemenda sem og löngun til að 

starfa við lögreglustörf í framtíðinni. Það eina sem skyggði þar á var takmarkað 

starfsöryggi. 

 

5.2  Umræða 

Í fræðilegri umfjöllun um þróun starfsferils var fjallað um starfsþróun og áhuga 

einstaklinga sem virkt ferli sem varir alla ævi einstaklinga, en Super lagði áherslu á að 

þróun starfsferils hæfist snemma í æsku (Sharf, 2010; Savickas, 2005; Super, 1990). 

Þannig kom fram í máli mikils meirihluta viðmælenda að áhuga sinn á lögreglustarfinu 

gætu þau rakið allt aftur til barnæsku eða frá grunnskólaárum. 

Ásamt því var fjallað um einkenna- og þáttakenningar sem leggja áherslu á að 

hægt sé að byggja á samsvörun einstaklings og umhverfis, og leita þannig að samræmi 

þegar kemur að náms- og starfsvali einstaklinga (Sharf, 2010; Holland, 1999). Þegar litið 

er til fyrri reynslu viðmælenda, hvort sem er fyrri starfsreynsla á sviði lögreglustarfa, 

björgunarsveitarstarfa, störf við sjúkraflutninga eða önnur skyld störf, þá benda 

niðurstöður til þess að áhugi nemenda á skyldum starfssviðum hafi verið liður í 

starfsþróun þeirra sem leiddi þau síðar í nám við Lögregluskóla ríkisins. Þessi skyldu 

starfssvið fyrri reynslu og mikill áhugi nemenda benda til þess að hér sé um samræmi að 

ræða. Þegar skoðaður er stafakóði lögreglustarfsins byggt á stöfum Hollands og íslenskri 

starfalýsingu, sem er RSC (Bendill-áhugakönnun, e.d.) þá kemur fram mikið samræmi á 

milli lögreglustarfsins og þess sem hefur einkennt áhuga viðmælenda. Má þar á meðal 

nefna líkamlega hreysti, vilja vinna líkamlega vinnu og hafa reynslu af iðnaðarstörfum, 

að hafa áhuga á íþróttum sem og keppnisskap. Einnig töluðu viðmælendur mikið um 

samskiptahæfni og lögðu sig fram um lagni á því sviði í starfsnámi. Til viðbótar nefndu 

viðmælendur einnig áhuga sinn á því að aðstoða fólk.  
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Starfsþróunarkenningar leggja áherslu á víxlverkandi áhrif sem einstaklingurinn og 

starfsumhverfið hafa á hvort annað og ef þörfum beggja er mætt þá er hægt að tala um 

samræmi sem stuðlar að hámarks ánægju beggja aðila (Sharf, 2010; Savickas, 2005; Lent 

og Brown, 2001; Holland, 1999). Þannig lagði Holland áherslu á að einstaklingar leiti í 

starfsumhverfi sem samræmist áhuga þeirra, viðhorfum, og gildum, sem geri þeim kleift 

að njóta sín á sínum styrkleikum (Sharf, 2010; Holland, 1999). Nemendur virtust njóta 

sín á styrkleikum sínum í námi við Lögregluskóla ríksins, og fram kom að eftir fyrstu 

starfsnámsönn nemenda höfðu þau hlotið ákveðna fullvissu um að starfið samræmdist 

áhuga þeirra.  

Super lagði áherslu á starfsferilþróun sem ævilangt ferli sem innihéldi öll störf og 

fjölbreytt viðfangsefni, á meðan einstaklingurinn gegnir ólíkum lífshlutverkum á ævinni. 

Super flokkaði þróun starfsferils í fimm mismunandi æviskeið, sem nefnast vöxtur, 

könnun, staðfesting, halda sér við og láta af skuldbindingu og undir hverju skeiði eru 

undirstig (Sharf, 2010; Super, 1990). Þegar nemendur líta til baka og rifja upp áhuga sinn 

og hvaðan hann kemur þá lýsa þau ferli sem fer fram á vaxtarstiginu, þar sem forvitni ýtir 

af stað starfsþróun og börn eru upptekin af fantasíum. Mikill fjöldi nemenda talaði um að 

áhugi þeirra á lögreglustarfinu hafi orðið til á vaxtarstiginu og fram komu lýsingar á 

fantasíum, samanber áhugi byggður á bíómyndum og blikkljósum lögreglubíla. Í upphafi 

náms eru nemendur staddir á fyrsta undirstigi könnunarstigs, sem felur í sér óljósar 

hugmyndir um starfið en á sama tíma ákvarðanatöku um náms- og starfsval. Í kjölfar 

starfsnáms á annarri önn þegar mörg taka sín fyrstu skref í starfi, þá færðust nemendur 

yfir í sundurgreiningu og framkvæmdarstig þar sem vissa þeirra og áhugi í garð 

lögreglustarfsins styrktist og sumu var hrint í framkvæmd í starfsþjálfun. Mörg þeirra 

fengu staðfestingu á eigin áhuga og þau upplifðu jákvæðan árangur í starfi. En á sama 

tíma áttuðu önnur sig betur á innihaldi starfsins og þannig mátti sjá að margt kom þeim á 

óvart, samanber virðingaleysi sem lögreglumenn upplifa í sinn garð og lygar þeirra sem 

gerðust brotlegir við lög. Þannig töluðu nokkrir nemendur um að hafa horft of einföldum 

augum á þennan veruleika sem beið þeirra í starfi. Einnig líktist starfsveruleiki 

lögreglunnar ekki á nokkurn hátt bíómyndum, samkvæmt nemendum og þannig breytist 

merking þeirra á starfinu líkt og Savickas fjallar um. Nemendur halda áfram að þroskast í 

náminu og færa sig á næsta undirstig könnunarstigsins, sérhæfingu, þangað til kemur að 
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skólalokum en þá eru nemendur að nálgast framkvæmd á starfinu sem er síðasta undirstig 

könnunarstigsins, og nálgast þá næsta stig í kenningu Super sem nefnist að koma á fót. 

Sjálfsmynd nemenda þroskast og breytist í náminu og lögreglan styrkist innan 

sjálfsmyndarinnar sem leiðir áfram þróun þeirra í starfi (Sharf, 2010; Savickas, 2005; 

Super, 1990). 

Metin var starfsþróun erlendra lögreglumanna byggt á skuldbindingu þeirra við 

lögreglustarfið, þar sem kom í ljós að nýliðar á könnunarstigi, sem er sama stig og 

viðmælendur voru á, hefðu minni skuldbindingu við starfið en lögreglumenn sem komnir 

voru ofar í starfsþróun samkvæmt kenningu Super (McElroy, Morrow og Wardlow, 

1999). Ekki er hægt að aðlaga niðurstöður þessarar rannsóknar við niðurstöður þessa 

verkefnis, þar sem ekki fór fram sambærileg tölfræðigreining. En aftur á móti töluðu 

nemendur um að upplifa aukna skuldbindingu í garð lögreglustarfsins eftir því sem að 

líða tók á námið og við lok náms hafði lögreglan verulega styrkst í sjálfsmynd þeirra sem 

er til vitnist um aukna skuldbindingu. Auk þess var áhugi þeirra gagnvart því að starfa á 

þessu sviði afgerandi.  

Þrjár megináherslur hugsmíðahyggju Savickas byggja á starfsáhuga, 

aðlögunarhæfni á starfsferli og lífsþemum, þar sem lögð er áhersla á að ná samræmi þar á 

milli og stuðla þar með að jákvæðri starfsferilþróun (Savickas, 2005). Sé horft til 

nemenda byggt á þessum áherslum þá er samræmi á milli áhuga nemenda og fyrri 

reynslu, og stafakóða Hollands fyrir lögreglustarfið. Einnig nefndu nemendur mótandi 

áhrif þess að hafa starfað við lögreglustörf, björgunarsveitarstörf og sjúkraflutninga og 

töluðu um hvernig sú reynsla hefði styrkt áhuga þeirra enn frekar. Þannig má líta á fyrri 

starfsreynslu sem ferli starfsþróunar á sama tíma og hún hefur mótandi áhrif á og styrkir 

áhuga. Einnig samræmist lögreglustarfið lífsgildum nemenda og styrktist í sjálfsmynd 

þeirra með jákvæðum hætti á sama tíma og þau upplifðu að starfið geri auknar kröfur til 

þeirra með þeim hætti að þau verði að vera vönd að virðingu sinni. Það að starfið 

samræmist vel að sjálfsmynd þeirra á sama tíma og þau upplifa auknar kröfur styður við 

skuldbindingu þeirra sem og ánægju sem vísar til þess að þau samsami sig vel þessu nýja 

hlutverki. Þar að auki koma fram sterk tengsl á milli fyrirmynda sem nemendur samsama 

sig við og lögreglustarfsins. En bæði Savickas og kenningin um félagslegan og hugrænan 

starfsferil (SCCT) koma inn á að hægt sé að styrkja trú á eigin getu með hvatningu og 
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styrkingu úr umhverfinu, meðal annars með tilstilli fyrirmynda. Þannig hefur trú á eigin 

getu bein tengsl við áhuga, gildi og auknar líkur á árangri (Lent og Brown, 2001; 

Savickas, 1999). Þetta samræmist því sem nemendur töluðu um þegar þau ræddu um 

áhrif hvatningar, en þannig nefndu margir starfandi lögreglumenn, hvort sem það voru 

foreldrar, aðrir ættingjar, vinir eða samstarfsmenn, sem höfðu hvatt þau til að takast á við 

námið og skila inn umsókn í skólann. Þannig hafði hvatning mikil áhrif á nemendur, bæði 

sem beinn hvati á leið þeirra í námið og svo nefndu nemendur að fyrirmyndir hefðu verið 

þeim hvatning og vísuðu þá í áðurnefnda lögreglumenn. En alls töluðu þrettán nemendur 

um að hafa hlotið hvatningu starfandi lögreglumanna til að fara í námið. Einnig vakti 

athygli hvernig björgunarsveitarstörf opnuðu inn á þróun á þessu sviði í tilfelli margra 

nemenda, sem og störf við sjúkraflutninga. Þessi störf opnuðu innsýn inn í starf 

lögreglunnar og töluðu nokkrir nemendur um að hafa upplifað lögreglunámið sem 

eðlilegt framhald í kjölfarið. Einnig töluðu nokkrir nemendur um starfskynningu, þar sem 

störf lögreglunnar voru kynnt fyrir þeim í grunnskóla, sem kveikju að áhuga, sem er 

áhugaverð vísbending um að starfskynningar í grunnskólum hafi mótandi áhrif á þróun 

starfsferils. Mikil trú á eigin getu segir til um jákvætt mat á eigin færni og öryggi um að 

hafa getu til að ná fram markmiðum sínum. Einstaklingar sem hafa jákvæða trú á eigin 

getu eru líklegir til að takast á við erfið verkefni sem reyna á getu þeirra og gera sér 

jákvæðar væntingar um niðurstöður. Auk þess sem trú á eigin getu hefur bein tengsl við 

áhuga (Lent og Brown, 2001; Bandura, 1986). Sjá mátti hvernig nemendur upplifðu 

jákvæðan árangur á fyrri starfsnámsönn sem styrkti verulega trú þeirra á eigin getu á 

sama tíma og árangur þeirra styrkti aukinn áhuga á lögreglustarfinu. Auk þess sem 

nemendur leyfðu sér að gera auknar kröfur til sín varðandi frekari sérhæfingu innan 

lögreglunnar, í kjölfar góðs árangurs. En samkvæmt nemendum styrktist trú þeirra á eigin 

getu á sama tíma og sjálfstraust og sjálfsöryggi jókst, og vísuðu þess efnis í aukna 

þekkingu sem þau hefðu uppskorið í gegnum bóklegt nám og starfsnám, og ekki síst 

aukna lagalega þekkingu. Auk þess að ná endurtekið fram markmiðum sínum, hvort sem 

var árangur í bóklegu námi eða væntingar og markmið sem þau höfðu sett sér fyrir fyrri 

starfsnámsönnina.  

Í fræðilegri umfjöllun um streitu kom í ljós að ekki mældist munur á 

verkefnatengdri og stjórnsýslutengdri streitu meðal hérlendra lögreglumanna (Ólafur Örn 



 

 97 

Bragason, 2011; Ólafur Örn Bragason, 2008). Þegar nemendur voru spurðir út í streitu og 

álag á starfsnámsönn kom fram að mjög fáir höfðu upplifað slíkt, þrátt fyrir að hafa 

komið að og upplifað fjölbreytt og erfið verkefni sem reyndu talsvert á. Aftur á móti 

töluðu þeim mun fleiri nemendur um að hafa upplifað streitu við lok fyrstu og þriðju 

annar á meðan próf stóðu yfir eða við verkefnavinnu þegar álag var mikið. Ekki er hægt 

að fullyrða út frá þessu að nemendur hafi frekar upplifað stjórnsýslutengda streitu frekar 

en verkefnatengda streitu á meðan á námi þeirra stóð, þar sem ekki er hægt að aðlaga 

þessa tvo streituflokka að grunnnáminu. En aftur á móti vekur þetta upp hugmyndir um 

að áhugavert væri að rannsaka streitu nema í grunnnámi enn frekar á megindlegan hátt, til 

að kanna innri tengsl áhrifaþátta. 

Í niðurstöðum skýrslunnar, Heiðarleiki lögreglu – Könnun meðal starfandi 

lögreglumanna á Íslandi, kom fram að lögreglumenn töldu almennt frekar líklegt að þeir 

myndu tilkynna agabrot samstarfsfélaga, og þeim mun alvarlegri sem brotin væru þeim 

mun meiri líkur töldu þeir á að þeir myndu tilkynna (Ólafur Örn Bragason (2005). Þetta 

samræmist viðhorfum nemenda, þegar þau voru spurð út í hvernig þau myndu bregðast 

við ef þau yrðu áskynja einhvers í fari samstarfsmanna á starfsnámsönn sem varðaði við 

siðareglur lögreglunnar eða starfsheimildir. Nemendur svöruðu því til að þeir myndu fara 

þá leið að nýta samskiptahæfni og ræða málin ef ekki væri um alvarleg atriði að ræða, en 

þau myndu tilkynna til yfirmanna ef þau yrðu vitni að einhverju sem gengi fram af þeim. 

Samkvæmt Wikström (2004) þá er hegðun einstaklinga afleiðing samspils sem á 

sér stað á milli einstaklinganna og þeirra aðstæðna sem þeir eru staddir í hverju sinni. 

Þess vegna þurfi að öðlast skilning á samspili þessa tveggja þátta hverju sinni. Þetta gefur 

af sér að ekki er alltaf samspil á milli hugsana um hegðun og hegðunarinnar sjálfrar. Því 

var viðhorfum nemenda á fyrstu önn fylgt eftir og þeir spurðir út í hvort þeir hefðu orðið 

varir við hegðun samstarfsmanna er varðaði við siðareglur, á starfsnámsönninni, og þá 

hvernig þau hefðu brugðist við. Meirihluti nemenda talaði um að hafa ekki orðið vör við 

neitt óeðlilegt og því reyndi ekki á viðbrögð þeirra eða hegðun á þessu sviði. Nokkrir 

töluðu um að hafa rekist á smávægilega hluti sem þau höfðu spurt út í, annað hvort þann 

sem í hlut átti, tilsjónarmann eða varðstjóra. Því bendir allt til þess að nemendur hafi 

verið samkvæmir sjálfum sér, og stóðu undir væntingum til eigin hegðunar. Séu gildi 

nemenda skoðuð í samhengi gilda sem höfð eru að leiðarljósi í störfum lögreglunnar, 
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samanber Siðareglur lögreglunnar (Ríkislögreglustjórinn, 2006) þá kemur einnig fram 

gott samræmi. En þau gildi sem endurspegluðu svör nemenda á þessu sviði voru meðal 

annars heiðarleiki, fagmennska, sanngirni, það að vera samkvæm sjálfum sér, góð 

fyrirmynd, áreiðanlegur, traustvekjandi, rík réttlætiskennd, vandvirkni, jafnræði, agi og 

sjálfsgagnrýni.  

Kenningar í náms- og starfsráðgjöf leggja áherslu á mikilvægi sjálfsþekkingar og 

þess að einstaklingar þekki og ígrundi eigin áhuga þegar kemur að náms- og starfsvali. 

Því þegar viðkomandi nærir eigin áhuga í námi eða starfi þá aukast líkur á ánægju og 

árangri (Sharf, 2010). Áhugi nemenda í garð lögreglustarfsins var afgerandi og styrktist 

aðeins á meðan á námi við Lögregluskólann stóð, einnig upplifðu margir nemendur betri 

námsárangur í þessu námi en í sínu fyrra námi. Það tengdu nemendur við eigin áhuga á 

náminu og það að þau lögðu sig fram við námið. Það gerðu þau bæði vegna þess að þau 

báru mikla virðingu fyrir skólanum, kennurum og lögregluhlutverkinu, auk þess sem þau 

upplifðu að umhverfið væri mjög hvetjandi. Ánægja nemenda var einnig áberandi, óháð 

því mikla álagi sem einkenndi námið. Framtíðarsýn nemenda í lok rannsóknarinnar var 

afgerandi en þá stóðu væntingar og áhugi nemenda til þess að geta starfað við löggæslu í 

framtíðinni. Lögreglan var sterk í sjálfsmynd nemanna að loknu námi en það er vert að 

spyrja sig að því hversu sterk hún haldist fái þau ekki störf á þessu sviði, en líkt og bent 

hefur verið á þá höfðu aðeins 2 af 20 nemendum fengið starf við löggæslu þegar síðustu 

viðtölin fóru fram. Í lokaorðum verður farið nánar yfir stöðu hópsins á vinnumarkaði 

tveim mánuðum síðar, eða á sama tíma og ritgerðarskrifum lauk. 

 

5.3  Lærdómar 

Vinnan að baki þessu verkefni hefur verið einstaklega áhugaverð og þótti mér afar 

lærdómsríkt að fylgjast með nemendum ganga í gegnum gífurlegt álag sem reyndi á þau á 

fjölbreyttan hátt. Eða líkt og einn viðmælandi sagði, námslega, andlega og 

tilfinningalega. Ekki sá á þeim að þetta mikla álag skyggði á ánægju þeirra, né varð 

sýnileg þreyta áberandi þrátt fyrir álagið. Strax í upphafi höfðu nemendur ákveðinn 

samnefnara og það var að hafa komist áfram úr 80 manna hópi umsækjenda. Vafalaust 

hefur það styrkt hópinn strax í upphafi, samanber sjálfstraust og aukinn áhuga, og verið 

þeim jákvæð hvatning inn í námið. 
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Það sem mér finnst hér einna helst standa upp úr er góð sjálfsþekking nemenda. 

Þannig virtust þau vera vel meðvituð um áhuga sinn og lögðu sig fram við að finna 

honum farveg í starfsumhverfi sem ögraði þeim á sama tíma og það veitti þeim ánægju. 

Nemendur eru stoltir af því að tilheyra hópi lögreglumanna og virðast hafa fundið sér 

sinn starfsvettvang en svo á eftir að sjá hvert frekari starfsþróun leiðir þá, en margir höfðu 

hug á að vinna sig upp innan lögreglunnar eða jafnvel sækja sér frekara nám í lögfræði.  

Nemendur í skólanum upplifa mikinn aga og skýrar kröfur eru gerðar til þeirra, en 

á sama tíma upplifa þau virðingu í sinn garð sem og að það sé borið traust til þeirra. 

Skólaumhverfið er persónulegt og að mati nemenda einkennir fagmennska og góð 

þekking kennara, og þannig virðist áhugi þeirra á sínum störfum skila sér aftur til 

nemenda og kveikja hjá þeim enn meiri áhuga. Þar að auki sköpuðu nemendur sjálfir 

ákveðið stuðningskerfi, sem studdi við heildarhópinn. Nemendur mynduðu fljótlega sín á 

milli sterk tengsl, og veittu hvort öðru stuðning og hvatningu. Ef til vill er helsti styrkleiki 

skólans þessi persónulega nálægð, sem heldur þétt utan um nemendur, auk sterkra tengsla 

við starfsvettvang sem viðheldur og eflir áhuga nemenda.  

 

5.4  Lokaorð 

Þegar lokahönd var lögð á þessa ritgerð var komið ár frá því að vinna við verkefnið hófst. 

Þessi tími hefur liðið hratt og nemendurnir sem hér er alla jafna vísað til hafa lokið námi 

sínu, og annar nemendahópur verið tekinn inn í grunnnámið í þeirra stað. 

Styrkleika þessa verkefnis tel ég vera stærð rannsóknarinnar þar sem 20 

nemendum skólans var fylgt eftir, og heildarfjöldi viðtala sem tekin voru eru alls sextíu 

talsins. Ásamt því að heilum árgangi var fylgt eftir í námi, frá upphafi náms til námsloka. 

Ekki er hefð fyrir að meistaraverkefni byggi á jafn mörgum viðtölum og hér var gert, en 

til að meta þróun sem er eitt af markmiðum rannsóknarinnar þá var nauðsynlegt að taka 

endurtekin viðtöl við sömu viðmælendur á meðan á rannsóknartímabili stóð. Markmið 

eigindlegra rannsókna er aldrei að alhæfa til um niðurstöður, en segja verður þó að 

umfang og stærð rannsóknarinnar styður enn frekar við niðurstöðurnar. Ef ég lít til baka 

og spyr sjálfa mig hvort ég hefði gert eitthvað öðruvísi við framkvæmd rannsóknarinnar, 

þá tel ég svo ekki vera, jafnvel þó svo að viðmælendafjöldinn hafi vaxið mér í augum í 

upphafi gagnasöfnunar.  
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Eitt af því sem stendur hvað mest upp úr eftir þessa reynslu, þegar ég lít til baka, er 

sú tilfinning sem ég upplifði gjarnan þegar ég fylgdist með nemendum við nám sitt, en 

byggt á því hversu mikil keyrsla einkenndi námið þá hugsaði ég stundum með sjálfri mér 

að það hlyti að vera svo að einnig væri verið að meta hvernig nemendur stæðust álag til 

viðbótar við námslegan árangur. Að sjálfssögðu er þetta aðeins tilfinning en eins og 

nemendur bentu á þá er þetta ef til vill vel til þess fallið að styrkja þá á leið þeirra út í 

starf og til að búa þau undir álagið sem því fylgir. Eftir að kom í ljós að nemendur 

upplifðu ekki streitu á fyrri starfsnámsönninni þá hugsaði ég aftur með mér að hraðinn og 

álagið sem einkenndi bóknámsönnina á undan hefði ef til vill varið þau gegn álagi og 

streitu í starfi. Einnig vakti athygli mína og kom mér á óvart hversu margir töluðu um að 

óttast kulnun í starfi, þrátt fyrir að áhugi þeirra á starfinu væri mikill. Ef til vill hafa þau 

þetta í huga sem víti til varnaðar og áminningu um mikilvægi þess að vera ánægð við 

störf og viðhalda eigin hæfni.  

Líkt og áður hefur komið fram þá var starfsöryggi nemenda við lok námsins afar 

takmarkað, en aðeins höfðu þá tveir nemendur fengið störf á þessu sviði. Við lok 

ritgerðarskrifa var haft samband við nemendur til að kanna hvort þessi staða hefði breyst. 

Þá kom í ljós að allir þeir 18 nemendur sem brautskráðust við lok námsins höfðu fengið 

tímabundna ráðningu fram á haust, ýmist þriggja mánaða ráðningu frá og með 

sumarbyrjun eða sex mánaða ráðningu frá og með brautskráningu, en nokkrir nemendur 

hófu störf strax að lokinni brautskráningu. Þannig höfðu atvinnuhorfur hópsins batnað til 

muna á því tveggja mánaða tímabili sem leið á milli þess að rannsóknarvinnu lauk og 

fram að lokum ritgerðarskrifa. Þetta verða vissulega að teljast jákvæðar fréttir, en þetta er 

samt einungis tímabundin vissa um starfsöryggi. En þarna gætir vafalaust áhrifa 

kreppunnar á starfsöryggi lögreglumanna. 

 

Að lokum vil ég enn á ný þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku í 

rannsókninni og fyrir allan þann tíma sem þau gáfu í þetta verkefni. Þetta eru miklir 

leiðtogar á sínum sviðum, sem munu ná langt haldi þau viðtekinni venju og stundi sömu 

markmiðasetningu og þau hafa gert hingað til. Óska ég þeim velfarnaðar í störfum sínum, 

góðs starfsöryggis og ánægjulegrar starfsþróunar alla tíð. 
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